
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 21.01.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 30.01.2020 ora 17.00. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 

 
Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 19.12.2019. 
 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 30.12.2019. 
 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 08.01.2020. 
 

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020. 
 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la modificarea și completarea  pct.3 și a pct.4 din 

metodologia pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de 
transport local de călători în Orașul Victoria aprobată prin art.4 din HCL nr.84/28.05.2015. 
 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în 

suprafaţă de 29,97 mp, proprietate privată a Or.Victoria situat str.Policlinicii nr.14 cu 
destinaţia „Cabinet medicină de familie”. 
 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren 

fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 145 mp, situată în str.Pieții nr.2A cu 
destinaţia “extindere locuinţă – construcție terasă” la cererea proprietarului. 
 

Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 

superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  din 
suprafața de 2648 mp înscris în CF 100510 Victoria 
nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii 
Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „industrie și prestări servicii”, precum și dezmembrarea 
terenului de 2648 mp înscris în CF 100510 Victoria 
nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, în două loturi unul de 2248 mp și respectiv 400 
mp. 
 

Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat Nr.1655/11RC/27.02.2012 încheiat cu Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” 
Or.Victoria cu privire  la modificarea şi completarea, pct.2.1 Cap.2 – părţile, completarea pct.3.1 şi 
pct.3.3 Cap.3- obiectul contractului , completarea pct.6.10 şi pct.6.14 Cap.6 – obligaţiile si 
drepturile comodatarului, completarea Cap.7- încetarea şi modificarea contractului cu un nou punct 
respectiv pct.7.4 şi modificarea pct.12.6 Cap.12 –dispoziţii finale. 
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Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de administrare bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria 
şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la prelungirera termenului prevăzut la Cap.4 art.7 și 
completarea anexei nr.2 – mijloace fixe. 
 

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la completarea Anexei 2 ( 
mijloace fixe) la contract. 
 

Proiect de Hotărâre nr.12-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia 
Or.Victoria,  cu privire la modificarea şi completarea, anexei nr.2 – obiecte de inventar și 
introducerea Anexei 3- mijloace fixe. 
 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și 

desfășurare a analizei noului proiecte de management, al doamnei Hoajă Corina 

manager la Casa de Cultură Victoria 
 

Proiect de Hotărâre nr.14-   Cu privire la aprobarea  încheierii Actului adiţional  nr.5 la 

Contractului de management nr. 2528/24.02.2016 pentru modificarea și completarea 
Cap.III, art.4, alin(3) – Remunerația directorului Casei de Cultură Victoria. 
 

Proiect de Hotărâre nr.15- Pentru modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 

168/31.10.2019-Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria 
 

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. 

Bărbat” Victoria  
 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la menținerea în organigramă şi în statul de 

funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 

70 posturi de asistenţi personali pentru anul 2020. 
 

Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2020. 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

1 Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.37 

din 24.11.2017. 

2. Raportul privindactivitatea desfăsurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav pe sem II al anului 2019. 

3. Propunere implementare Buget Participativ în orasul Victoria ”Tu decizi pentru Victoria”. 

 

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 



                                                                                          

             
Nr……………../………………….2020. 

 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _30.01.2020_ 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 
II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI: 

III DIVERSE 

 
 
Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 19.12.2019. 
 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 30.12.2019. 
 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 08.01.2020. 
 

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020. 
 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la modificarea și completarea  pct.3 și a pct.4 din 

metodologia pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de 
transport local de călători în Orașul Victoria aprobată prin art.4 din HCL nr.84/28.05.2015. 
 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în 

suprafaţă de 29,97 mp, proprietate privată a Or.Victoria situat str.Policlinicii nr.14 cu 
destinaţia „Cabinet medicină de familie”. 
 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren 

fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 145 mp, situată în str.Pieții nr.2A cu 
destinaţia “extindere locuinţă – construcție terasă” la cererea proprietarului. 
 

Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 

superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  din 
suprafața de 2648 mp înscris în CF 100510 Victoria 
nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii 
Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „industrie și prestări servicii”, precum și dezmembrarea 
terenului de 2648 mp înscris în CF 100510 Victoria 
nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, în două loturi unul de 2248 mp și respectiv 400 
mp. 
 

Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat Nr.1655/11RC/27.02.2012 încheiat cu Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” 
Or.Victoria cu privire  la modificarea şi completarea, pct.2.1 Cap.2 – părţile, completarea pct.3.1 şi 
pct.3.3 Cap.3- obiectul contractului , completarea pct.6.10 şi pct.6.14 Cap.6 – obligaţiile si 
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ORAŞUL   VICTORIA 
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drepturile comodatarului, completarea Cap.7- încetarea şi modificarea contractului cu un nou punct 
respectiv pct.7.4 şi modificarea pct.12.6 Cap.12 –dispoziţii finale. 
 

Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de administrare bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria 
şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la prelungirera termenului prevăzut la Cap.4 art.7 și 
completarea anexei nr.2 – mijloace fixe. 
 

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la completarea Anexei 2 ( 
mijloace fixe) la contract. 
 

Proiect de Hotărâre nr.12-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia 
Or.Victoria,  cu privire la modificarea şi completarea, anexei nr.2 – obiecte de inventar și 
introducerea Anexei 3- mijloace fixe. 
 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și 

desfășurare a analizei noului proiecte de management, al doamnei Hoajă Corina 

manager la Casa de Cultură Victoria 
 

Proiect de Hotărâre nr.14-   Cu privire la aprobarea  încheierii Actului adiţional  nr.5 la 

Contractului de management nr. 2528/24.02.2016 pentru modificarea și completarea 
Cap.III, art.4, alin(3) – Remunerația directorului Casei de Cultură Victoria. 
 

Proiect de Hotărâre nr.15- Pentru modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 

168/31.10.2019-Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria 
 

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. 

Bărbat” Victoria  
 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la menținerea în organigramă şi în statul de 

funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 

70 posturi de asistenţi personali pentru anul 2020. 
 

Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2020. 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

1 Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.37 

din 24.11.2017. 

2. Raportul privindactivitatea desfăsurata de asistenții personali ai persoanelor cu handicap 

grav pe sem II al anului 2019. 

3. Propunere implementare Buget Participativ în orasul Victoria ”Tu decizi pentru Victoria”. 

 

                                                            

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 


