
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 20.11.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 26.11.2020 ora 19.00. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 
 

 
NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări şi interpelări 

 
 

1 Proiecte de hotărâri: 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 26.11.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 29.10.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 02.11.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la  aprobarea  retragerii parcelei de teren de 300 mp 

situată în str.Narciselor nr.8 atribuită în folosinţă gratuită către d-

na Agheorghiesei Elena Alina( născută Onia) pentru construcţia 

unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile prevăzute de 

art.8.1 lit.”h” din Contractul de comodat 

nr.14594/310RC/04.09.2017 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la  repartizarea spaţiului situat în Or.Victoria 

str.Stadionului nr.12/12 cu destinaţia sediu de partid, cu plata 

chiriei aferente în condiţiile prevăzute de lege. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea 

art.8  Cap.IV- chiria şi modalităţi de plată şi completarea Anexei 

nr.1-mijloace fixe domeniul privat. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune nr.1824/01.02.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi 

SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea art.10 

Cap.IV – Durata contractului 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

8 Cu privire la  aprobarea pentru anul 2021 a valorilor euro/mp în 

vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din 

domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, pentru 

înregistrarea în evidenţele contabile. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire la  aprobarea pentru anul 2021 a preţului reprezentând 

contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu 

reţelele de comunicaţii electronice. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 
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10 Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă pentru anul 2021. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a nivelurilor tarifelor 

percepute în cazul închirierilor de terenuri proprietate publică şi 

privată ale Or.Victoria, altele decât cele prevăzute în Legea 

227/2009- codul fiscal 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

12 Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa potabilă şi a 

tarifelor la canalizare- epurare 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

13 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la 

modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX - 

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare 

sau ajustare a acestora. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

14 Cu privire la aprobarea Regulamentului Privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local.    

Primar  

Bertea Camelia Elena 

15 Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor            

Primar  

Bertea Camelia Elena 

16 Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul 

unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului scolar  

2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria şi Liceul 

Teoretic ”I.C.Drăguşanu” Victoria. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

17 Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  

extrabugetar pentru perioada 01.11.2020 – 01.11.2021 la 

Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

18 Cu privire la  abrogarea Hotărârii Consiliului Local 

Victoria nr. 97/29.09.2011-privind aprobarea Codului de 

conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

19 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2020. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

20 Cu privire la  desemnarea Consiliului de Administraţie al  

”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAŞ VICTORIA” 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

21 Cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuinţelor 

ce face parte din domeniul public şi privat al Or. Victoria – 

fondul locativ de stat. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

22 Cu privire la abrogarea HCL nr.106/30.07.2015 - privind 

constituirea comisiei de negociere directă a preţului unor 

imobile, terenuri din domeniul privat al Or.Victoria, deţinute în 

mod legal de constructori, de bună credinţă în condiţiile art.123 

din Legea 215/2001, republicată, situate în Or.Victoria, în 

vederea vânzării 

 

 

23 Cu privire la aprobarea proiectul ”Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale IT în Oraşul Victoria” 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

24 Privind modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 

57/16.05.2011-  Cu privire la încheierea unui contract de asociere 

în participaţiune cu SAM –Servicii Medicale Avansate SRL – 

Clinica Paltinul în desfăşurarea activităţilor medicale pentru 

amenajarea şi a administrarea unui Centru Medical si/sau Spital 

la Victoria, susţinerea acestuia, dezvoltarea unor mijloace de 

Primar  

Bertea Camelia Elena 



finanţare capabile de a realiza servicii medicale specifice, de a 

pune în funcţiune activităţile medicale - pediatrie, maternitate, 

specialităţi interne, specialităţi chirurgicale, recuperare, clinice si 

paraclinice dar şi cu opţiunea de a dezvolta şi alte activităţi care 

pot susţine financiar serviciile bazale ale spitalului, 

 

 Diverse: 
1. Adresa înregistrată cu nr. 14778/29.10.2020, înaintată de 

către Asociaţia Save a Life. Informarea nr. 

15561/13.11.2020 din partea biroului tehnic. 

2. Informările nr.239/12.11.2020,233/04.11.2020 şi  

nr.232/04.11.2020 înaintate de către SC VICTORIA 

PARC INDUSTRIAL; 

3. Adresa nr. 187/11.09.2020 înaintată de SC VICTORIA 

PARC INDUSTRIAL; 

4. Adresa  înregistrată cu nr. 12630/21.09.2020 înaintată de 

către dl. Morar Vasile şi d-na Morar Eugenia; 

5. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

 

 

 

 

 

 

Secretar general,  
CIOCA  GABRIELA  LENUŢA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _26.11.2020_ 
 

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

III DIVERSE 
 

 
NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări şi interpelări 

 
 

1 Proiecte de hotărâri: 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 26.11.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 29.10.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 02.11.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la  aprobarea  retragerii parcelei de teren de 300 mp 

situată în str.Narciselor nr.8 atribuită în folosinţă gratuită către d-

na Agheorghiesei Elena Alina( născută Onia) pentru construcţia 

unei locuinţe proprietate personală, în condiţiile prevăzute de 

art.8.1 lit.”h” din Contractul de comodat 

nr.14594/310RC/04.09.2017 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la  repartizarea spaţiului situat în Or.Victoria 

str.Stadionului nr.12/12 cu destinaţia sediu de partid, cu plata 

chiriei aferente în condiţiile prevăzute de lege. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea 

art.8  Cap.IV- chiria şi modalităţi de plată şi completarea Anexei 

nr.1-mijloace fixe domeniul privat. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune nr.1824/01.02.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi 

SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea art.10 

Cap.IV – Durata contractului 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

8 Cu privire la  aprobarea pentru anul 2021 a valorilor euro/mp în 

vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din 

domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, pentru 

înregistrarea în evidenţele contabile. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire la  aprobarea pentru anul 2021 a preţului reprezentând 

contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu 

reţelele de comunicaţii electronice. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie 

decât cea de locuinţă pentru anul 2021. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 
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11 Cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a nivelurilor tarifelor 

percepute în cazul închirierilor de terenuri proprietate publică şi 

privată ale Or.Victoria, altele decât cele prevăzute în Legea 

227/2009- codul fiscal 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

12 Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa potabilă şi a 

tarifelor la canalizare- epurare 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

13 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului 

public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la 

modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX - 

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare 

sau ajustare a acestora. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

14 Cu privire la aprobarea Regulamentului Privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 

Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

local.    

Primar  

Bertea Camelia Elena 

15 Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor            

Primar  

Bertea Camelia Elena 

16 Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul 

unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat 

din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului scolar  

2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria şi Liceul 

Teoretic ”I.C.Drăguşanu” Victoria. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

17 Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  

extrabugetar pentru perioada 01.11.2020 – 01.11.2021 la 

Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

18 Cu privire la  abrogarea Hotărârii Consiliului Local 

Victoria nr. 97/29.09.2011-privind aprobarea Codului de 

conduită al funcţionarilor publici şi al personalului contractual. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

19 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2020. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

20 Cu privire la  desemnarea Consiliului de Administraţie al  

”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAŞ VICTORIA” 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

21 Cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuinţelor 

ce face parte din domeniul public şi privat al Or. Victoria – 

fondul locativ de stat. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

22 Cu privire la abrogarea HCL nr.106/30.07.2015 - privind 

constituirea comisiei de negociere directă a preţului unor 

imobile, terenuri din domeniul privat al Or.Victoria, deţinute în 

mod legal de constructori, de bună credinţă în condiţiile art.123 

din Legea 215/2001, republicată, situate în Or.Victoria, în 

vederea vânzării 

 

 

23 Cu privire la aprobarea proiectul ”Îmbunătăţirea infrastructurii 

educaţionale IT în Oraşul Victoria” 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

24 Privind modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 

57/16.05.2011-  Cu privire la încheierea unui contract de asociere 

în participaţiune cu SAM –Servicii Medicale Avansate SRL – 

Clinica Paltinul în desfăşurarea activităţilor medicale pentru 

amenajarea şi a administrarea unui Centru Medical si/sau Spital 

la Victoria, susţinerea acestuia, dezvoltarea unor mijloace de 

finanţare capabile de a realiza servicii medicale specifice, de a 

pune în funcţiune activităţile medicale - pediatrie, maternitate, 

Primar  

Bertea Camelia Elena 



specialităţi interne, specialităţi chirurgicale, recuperare, clinice si 

paraclinice dar şi cu opţiunea de a dezvolta şi alte activităţi care 

pot susţine financiar serviciile bazale ale spitalului, 

 

 Diverse: 
1. Adresa înregistrată cu nr. 14778/29.10.2020, înaintată de 

către Asociaţia Save a Life. Informarea nr. 

15561/13.11.2020 din partea biroului tehnic. 

2. Informările nr.239/12.11.2020,233/04.11.2020 şi  

nr.232/04.11.2020 înaintate de către SC VICTORIA 

PARC INDUSTRIAL; 

3. Adresa nr. 187/11.09.2020 înaintată de SC VICTORIA 

PARC INDUSTRIAL; 

4. Adresa  înregistrată cu nr. 12630/21.09.2020 înaintată de 

către dl. Morar Vasile şi d-na Morar Eugenia; 

5. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 
CIOCA  GABRIELA  LENUŢA 

 

 


