
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 20.03.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 26.03.2020 ora 19.00. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 
 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

Local Victoria din data de 26.03.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Victoria din data de 27.02.2020. 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren fără 

licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  de 224 mpînscris în CF 100938 

Victoria nr.cad.100938, situat în str.Aleea Câmpului nr.8, cu destinaţia “extindere locuință – 

construcție terasă” la cererea proprietarilor 

 

Proiect de Hotărâre nr.5 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 

concesiune Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 

Cap.IV- preţul concesiunii 

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024 la nivelul UAT Orașul Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă 

înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 3441 mp, din suprafața de 2.415.503 mp (241 

Ha și 5.503 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin 

domeniului privat al Or.Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  

continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

Proiect de Hotărâre nr.9.- Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi 

Constantin şi Elena- pentru Reabilitare lăcaș de cult-modermizare instalație de încălzire în vederea 

creșterii performanței energetice. 

 

Proiect de Hotărâre nr.10 -  Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa 

Parascheva”pentru reabilitare lăcaş de cult - reparații astereală. 

 

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” 

pentru  reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic și energetic. 

 

Proiect de Hotărâre nr.12- 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 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 

Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, 

art.21-Cap.12 -Temeiul legal al contractului și art.22 Cap.13 –Dispoziții finale. 

 

Proiect de Hotărâre nr.13- 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 Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul 

contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –

Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale. 

 

Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la acordarea mandatului special către Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria și transferul competențelor în gestionarea serviciului de iluminat 

public în Orașul Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat 

la data de 31.12.2019 al activitatilor finanțate integral din venituri proprii desfășurate direct de către 

U.AT Orașul 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 și Liceul 

Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de 

recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și    modelul Contactului de management,  

în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

 
Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria 

 

Proiect de Hotărâre nr.19 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei SIMINDREANU 

MARIANA 
 

Proiect de Hotărâre nr.20 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului DĂRĂBANĂ 

CONSTANTIN OVIDIU 
 

Proiect de Hotărâre nr.21 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Hampu Alin Mihai 

 

Proiect de Hotărâre nr.22 - Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

constituit la nivelul orașului Victoria 

 
Proiect de Hotărâre nr.23 – Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de investiții 

”P.T Excuție străzi și aleei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan,str. Octavian 

Paler și str. Grigore Moisil”. 
 

Proiect de Hotărâre nr.24 – Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de investiții 

”P.T Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului”, cod SMIS 115941  

 

Proiect de Hotărâre nr.25 - Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării obiectelor de 

inventar şi a mijloacelor fixe. 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

         1 Raportul privind starea socială și de mediu a orasului Victoria. 

 

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 



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

 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _26.03.2020_ 
 

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

III DIVERSE 

 
Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 

Local Victoria din data de 26.03.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Victoria din data de 27.02.2020. 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren fără 

licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  de 224 mpînscris în CF 100938 

Victoria nr.cad.100938, situat în str.Aleea Câmpului nr.8, cu destinaţia “extindere locuință – 

construcție terasă” la cererea proprietarilor 

 

Proiect de Hotărâre nr.5 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 

concesiune Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 

Cap.IV- preţul concesiunii 

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024 la nivelul UAT Orașul Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă 

înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 3441 mp, din suprafața de 2.415.503 mp (241 

Ha și 5.503 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin 

domeniului privat al Or.Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  

continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

Proiect de Hotărâre nr.9.- Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi 

Constantin şi Elena- pentru Reabilitare lăcaș de cult-modermizare instalație de încălzire în vederea 

creșterii performanței energetice. 

 

Proiect de Hotărâre nr.10 -  Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa 

Parascheva”pentru reabilitare lăcaş de cult - reparații astereală. 

 

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” 

pentru  reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic și energetic. 

 

Proiect de Hotărâre nr.12- 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 modificarea Cap.1- Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, 

art.21-Cap.12 -Temeiul legal al contractului și art.22 Cap.13 –Dispoziții finale. 

 

Proiect de Hotărâre nr.13- 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 Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul 

contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –

Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale. 

 

Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la acordarea mandatului special către Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria și transferul competențelor în gestionarea serviciului de iluminat 

public în Orașul Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat 

la data de 31.12.2019 al activitatilor finanțate integral din venituri proprii desfășurate direct de către 

U.AT Orașul 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 și Liceul 

Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de 

recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și    modelul Contactului de management,  

în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

 
Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria 

 

Proiect de Hotărâre nr.19 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei SIMINDREANU 

MARIANA 
 

Proiect de Hotărâre nr.20 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului DĂRĂBANĂ 

CONSTANTIN OVIDIU 
 

Proiect de Hotărâre nr.21 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Hampu Alin Mihai 

 

Proiect de Hotărâre nr.22 - Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

constituit la nivelul orașului Victoria 

 
Proiect de Hotărâre nr.23 – Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de investiții 

”P.T Excuție străzi și aleei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan,str. Octavian 

Paler și str. Grigore Moisil”. 
 

Proiect de Hotărâre nr.24 – Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de investiții 

”P.T Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului”, cod SMIS 115941  

 

Proiect de Hotărâre nr.25 - Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării obiectelor de 

inventar şi a mijloacelor fixe. 

 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

         1 Raportul privind starea socială și de mediu a orasului Victoria. 

                                                            

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 


