
 

                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 1312 mp spaţii verzi  

situat în str.Albota şi  a terenului în suprafaţă de 2.000 mp aferent Sală de 
Sport Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu situat în Str.1 Decembrie, nr.8, din 

domeniul public în domeniul privat al Or.Victoria şi scoaterea din evidenţele 
contabile 

 
 Primarul Or.Victoria  
         Având în vedere referatul nr.3199/17.02.2017 şi referatul nr.3530/23.02.2017 ale 
biroului ADPP cu privire la aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 1312 mp spaţii verzi  
situat în str.Albota şi  a terenului în suprafaţă de 2.000 mp aferent Sală de Sport Liceul 
Teoretic I.C.Drăguşanu situat în Str.1 Decembrie, nr.8, din domeniul public în domeniul 
privat al Or.Victoria şi scoaterea din evidenţele contabile.  
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c” 
art.119 şi art.120 - 124, Legea 213/1998 art.10 alin.2 , HG 548/1999, HG 972/2002, HCL 
47/1999, HCL 77/2003, HCL 102/2014, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, 
art.858 - 870. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, 
republicată,  

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicat. 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

            Art.1  Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 1312 mp spaţii verzi  situat în 
str.Albota şi  a terenului în suprafaţă de 2.000 mp aferent Sală de Sport Liceul Teoretic 
I.C.Drăguşanu situat în Str.1 Decembrie, nr.8, din domeniul public în domeniul privat al 
Or.Victoria şi scoaterea din evidenţele contabile, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii sau, 

după caz,  
al dării în 

folosinţă  

Valoarea de 
Inventar 

Situaţ
ia 

juridic
ă 

Actual
ă 

0 1 2 3 4 5 6 

1  
Teren 1312 mp Spaţii 

verzi 
Or.Victoria,Str.Albota L=328m, 

l=4m, S=1312mp 
1978 8.565,72 

Or.Vict
oria 

 

2  
Teren 2.000 mp aferent 

Sală de Sport Liceul 
teoretic I.C.Drăguşanu 

Or.Victoria, Str.1 Decembrie, 
nr.8, S=2000mp,   

CF 100546  nr.topo 
93/1/1/15/2/3/2/2/2/1  

2004 13.057,50  
Or.Vict

oria 

           
 Art.2  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul 

privat al Or.Victoria. 
 
 

 Primarul Or.Victoria  
         Având în vedere referatul nr.3532/23.02.2017 şi referatul nr.3534/23.02.2017 ale 
biroului ADPP cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul 
privat al Or.Victoria. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c” 
art.119 şi art.120 - 124, Legea 213/1998 art.10 alin.2 , HG 548/1999, HG 972/2002, HCL 
47/1999, HCL 77/2003, HCL 102/2014, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, 
art.858 - 870. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, 
republicată,  

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată. 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

            Art.1 – Se aprobă trecerea unor bunuri respectiv, instalaţie paratrăznet- Casa de 
Cultură, instalaţie sonorizare- Casa de Cultură şi instalaţie efracţie- Casa de Cultură, din 
domeniul public în domeniul privat al Or.Victoria şi înregistrarea acestora în evidenţele 
contabile ca mijloace fixe la grupa 2 şi 3, după cum urmează: 
 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 

sau, după 

caz,  
al dării în 

folosinţă  

Valoarea de 

Inventar 

Situaţ
ia 

juridic

ă 
Actual

ă 

0 1 2 3 4 5 6 

1 2.1.28 
Instalaţie 

paratrăznet-  

Casa de Cultură 

Str.Victoriei, nr.1 Casa 

de Cultură CF.100635, 

nr.topo 95/1/1/1/1/1/ 
1/1/29/1/1/1/1/3 

2016 6.023,65 

 

 

Or.Vic
toria 

2 2.1.22.9 

Instalaţie 

sonorizare  -  
Casa de Cultură 

Str.Victoriei, nr.1 Casa 
de Cultură CF.100635, 

nr.topo 95/1/1/1/1/1/1 

/1/29/1/1/1/1/3 

2016 11.279,92 

Or.Vic
toria 

3 3.3.6 
Instalaţie 

efracţie-  Casa 

de Cultură 

Str.Victoriei, nr.1 Casa 

de Cultură CF.100635, 

nr.topo 95/1/1/1/1/1/ 
1/1/29/1/1/1/1/3 

2016 40.920,38 

 

 

Or.Vic
toria 
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        Art.2 – Se aprobă trecerea obiectivului “Parc” situat în Or.Victoria -  Zona Garii (între 
Str. Pietii, Str.Spitalului, Str. Garii si Aleea Bujorului), din domeniul public în domeniul 
privat al Or.Victoria, după cum urmează: 
      

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasificare 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii sau, 

după caz, 
al dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

Inventar 

Situa

ţia 
juridi

că 
Actu

ală 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.6.8 Parc  

Or.Victoria -  Zona 
Garii, situat intre Str. 

Pietii, Str.Spitalului, 
Str. Garii si Aleea 

Bujorului. 

2008 321,81 

Or.Vi

ctoria 
  

 
        Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

 
PRIMAR 

                                               CRISTIAN GHEORGHE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea completării listei cu inventarul domeniului public al 

Or.Victoria cu 16 poziţii terenuri aferente parcărilor executate şi Coş de fum 
inox perete simplu/dublu incălzire accesorii Casa de Cultură, bunuri care 
întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, majorarea valorii a 4 

terenuri aferente parcărilor si străzilor ca urmare a modificării suprafeţelor de 
teren precum şi diminuarea  valorii a 2 terenuri aferente străzilor şi zonelor 

verzi ca urmare a modificării suprafeţelor de teren, bunuri existente în lista cu 
inventarul domeniului public. 

 
  

         Primarul Or.Victoria  
         Având în vedere referatul nr.3471/22.02.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea completării listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 16 poziţii 
terenuri aferente parcărilor executate şi Coş de fum inox perete simplu/dublu incălzire 
accesorii Casa de Cultură, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, 
majorarea valorii a 4 terenuri aferente parcărilor si străzilor ca urmare a modificării 
suprafeţelor de teren precum şi diminuarea  valorii a 2 terenuri aferente străzilor şi zonelor 
verzi ca urmare a modificării suprafeţelor de teren, bunuri existente în lista cu inventarul 
domeniului public. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, art.119 şi 
art.120, art.122,  Legea 213/1998 republicată şi actualizată prin OU 206/2000, Legea 
713/2001, Legea 241/2003, Legea 71/2011, HG 548/1999, Constituţia României art.136, 
Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870, Legea 18/1991 republicată art.5.  , HCL 
47/1999, HCL 77/2003 şi HCL 102/2014. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, 
republicată,  

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

            Art.1 – Se aprobă completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria 
cu 16 poziţii terenuri aferente parcărilor executate şi Coş de fum inox perete simplu/dublu 
incălzire accesorii Casa de Cultură, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 
213/1998, majorarea valorii a 4 terenuri aferente parcărilor si străzilor ca urmare a 
modificării suprafeţelor de teren precum şi diminuarea  valorii a 2 terenuri aferente 
străzilor şi zonelor verzi ca urmare a modificării suprafeţelor de teren, bunuri existente în 
lista cu inventarul domeniului public, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
           Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la radierea din CF 100705 nr.cad./nr.topo.100705 a dreptului de 

administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria. 
 
 

  
         Primarul Or.Victoria  
         Având în vedere referatul nr.4738/14.03.2017 al biroului ADPP cu privire la radierea 
din CF 100705 nr.cad./nr.topo.100705 a dreptului de administrare operativă înscris în 
favorul Consiliului Local Victoria. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, Legea 7/1996 republicată, 
Ordinul 634/2006, Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul 844/2010 şi Ordinul 
621/2011, Ordinul 700/2014 art.23 lit.”b” pct.1, art.94-95, artr.102-103, art.171-178, 
art.181-183, art.185-197, art.205-206, art.209, art.211 şi art.219, Ordinul 1340/2015, 
Legea 287/2009 -Codul Civil art.867-869 şi art.907-915 şi Legea 7/1996 art.28 alin.7 şi 8, 
art.31-37. 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, 
republicată,  

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 – Se aprobă radierea din CF 100705 nr.cad./nr.topo.100705 a dreptului de 
administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria.    
           Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
PRIMAR 

                                                  CRISTIAN GHEORGHE  
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru repartizarea suprafeţelor de 

teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, 

conform Legii 15/2003, precum si a vânzării acestora 

 

           Primarul Or.Victoria,  

           Văzând : 

  -    referatul nr.4742/14.03.2017 întocmit de  Biroului Administrarea 

Domeniului Public şi Privat  cu privire la aprobare Regulamentului pentru 

repartizarea suprafeţelor de teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate 

personală de către tineri, conform Legii 15/2003, precum si a vânzării acestora. 

          Având în vedere : 

 - art.36 alin.(2), lit.”c”, alin.(5) lit.”c” din  Legea nr.215/2001 administratiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările urlterioare;  

- Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată;  

-  art. 551, pct.9, art. 694-695, art.874-876 din Legea nr. 287/2009 – Codul 

civil; 

-  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

         - Hotărârea  nr. 896 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personal; 

             În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1 Se aprobă Regulamentul pentru repartizarea suprafeţelor de teren, în 

vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 

15/2003, precum si a vânzării acestora, conform anexei  nr.1 ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă  modelul  de  Cerere pentru solicitarea atribuirii terenului 

(F1),  modelul de Declaraţie a solicitantului că nu deţin sau că nu am deţinut în 

proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe (F2), modelul de 

Declaraţie a părinţilor (F3), modelul Contractului de comodat (F4),  ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                                                                                                   PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” şi Liceul 

Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria 
 

Primarul Or.Victoria 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 4433/08.03.2017 al biroul 
buget, financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a 
drepturilor aferente personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la 
locul de muncă şi de la locul de muncă.          
          Văzând adresele:  

- nr.317/2932/15.02.2017, nr.318/3003/15.02.2017,  înaintate de  Colegiului Tehnic 
”Dr. Al. Bărbat”, cu privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de 
transport la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice; 

- nr. 561/2928/15.02.2017, nr. 690/4036/02.03.2017, nr.691/4037/02.02.2017,  nr. 
755/4038/02.03.2017 înaintate de  Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria, cu privire la 
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă 
a cadrelor didactice; 
     Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar de stat şi ale  art. 1 şi 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 – privind decontarea 
navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului,  
 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001, 
republicată.  

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,  

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 3.3671 lei, reprezentând cheltuieli de 

transport pentru cadrele didactice din învâţământul preuniversitar, care nu au locuinţă în 
Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă şi retur, după cum 
urmează: 

- către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.549 lei pentru 
lunile decembrie 2016 – ianuarie 2017; 
- către Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria – suma de 1.822 lei pentru 
lunile noiembrie – decembrie 2016 şi ianuarie-februarie 2017. 

 Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituţiile  mai sus 
menţionate, cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Or. 
Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul şi contabilul fiecărei unităţi de 
învăţământ. 

                                                                                                  PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
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                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE 

                                                                                                     

  

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Privind modificarea şi completarea anexei 1 cuprinsă la art.1 din HCL nr.51/29.09.2016 - Cu 

privire la desemnarea pentru anul şcolar 2016/2017 a reprezentanţilor Consiliului Local al 

Oraşului Victoria ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria 
 
 

    Primarul or. Victoria;  
    Având în vedere:  

- Expunerea de motive a primarului oraşului Victoria şi referatul secretarul oraşului 
Victoria privind modificarea şi completarea anexei 1 cuprinsă la art.1 din HCL  nr.51/2016 cu 
privire la desemnarea pentru anul şcolar 2016/2017 a reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului 
Victoria ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria; 

- Adresele nr.420/01.03.2017, nr.333/17.02.2017 înaintate de Colegiul Tehnic ”Dr. 
Alexandru Bărbat” cu privire la numirea   reprezentanţilor Consiliului Local Victoria în Consiliul de 
Administraţie şi Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământ la Colegiul Tehnic 
”Dr. Alexandru Bărbat”; 

        Văzând prevederile: 
-  art.36 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată: 
- art.96, alin.(2), lit.a^1 din Legea 1/2011 educaţiei naţionale şi pct.1 al art.I din 

Ordinul M.E.N nr.3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014. 

- art.11, alin.(4) şi (9) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  
 

Art. 1.(1)- Se aprobă modificarea şi completarea Anexei 1 - Lista cu  reprezentanţii 
Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria, 
cuprinsă la art.1 din HCL  nr.51/2016 cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 2016/2017 a 
reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai 
Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din Victoria. 

(2) – Anexa 1 la HCL nr.51/2016 cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 2016/2017 a 
reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliilor de administraţie şi ai 
Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din Victoria, se înlocuieşte cu anexa 1 la prezenta hotărâre şi va face parte integrantă din aceasta. 

(3)- Celelalte articole din HCL nr.51/2016 rămân în forma prevăzută în hotărâre. 
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Anexa nr. 1 la  HCL NR.51/29.09.2016 

 

 

 

 

 

 

Lista cu  reprezentanţii Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai 

Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria 

 

 

 
 

Nr. 
crt 

Denumirea unităţii 
şcolare 

Adresa Membru în Consiliul 
de administraţie 

Membru în Comisia 
pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii 
 

 

 

1 

 
Colegiul Tehnic 
„Dr.Alexandru 

Bărbat” Victoria 
Învăţământ normal 

VICTORIA,  STR. SALCAMILOR 
NR.2,505700,JUD.BRASOV, 
Tel/Fax – 0040268241032, 

E-mail: 
lichvictoria@yahoo.com 

  

  

 

 

 

2 

 
 

Liceul Teoretic 
“I.C.Dragusanu” 

Victoria 

VICTORIA, STR.  
1 DECEMBRIE 1918, nr.8,  

505700, jud. BRASOV, tel/fax: 
0268241596 

E-mail: 
licdragusanu@yahoo.com 

MICLEA IOAN  
 

MOLNAR SORIN 

 

 

 

3 

 
Gradiniţa cu 

Program Prelungit 
nr.1 

VICTORIA, STR. LIBERTATII, 
nr.1, 505700, jud. Brasov, 

tel/fax:0268241532 
 

 
PASERE 

ALEXANDRINA 

 
 

 

 

4 

 
 

Clubul Copiilor 
Victoria 

VICTORIA, STR. 
STADIONULUI, nr.8, 505700, 

jud. Brasov, tel/fax: 
0268241404, E-mail: 

clubvictoria@yahoo.com 

 

NIŢU MONICA 

 

 

5  
 

Centrul Şcolar 
pentru Educaţie 

Incluzivă Victoria 
 

 
Victoria, STR.SALCAMILOR, 

NR.2, 505700, tel: 
0268/242790 

specialavictoria@yahoo.com 

  
STÎNEA 

TIMOTEI-

VALENTIN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lichvictoria@yahoo.com


 

 

                                                                                     
 

 

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Privind modificarea şi completarea art.2 din  H.C.L nr.101/2016-Cu privire la  

aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului şcolar 

2016/2017 
 
 
 

    Primarul or. Victoria;  
             Având în vedere referatul nr.4588/13.03.2017 întocmit de secretarul Oraşului 
Victoria  pentru modificarea şi completarea art.2 din H.C.L nr.101/2016 - cu privire la 
aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului şcolar  2016/2017  

Văzând adresa nr.479/4518/09.03.2017 întocmită de Colegiului Tehnic 
“Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria. 

Luând în considerare prevederile: 
-  art.36 alin.4 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată;  
-   art.7, art.12 şi art.82 din Legea nr.1/2011 educaţiei naţionale, actualizată;  
-  Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
-   Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată.  

          În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.  
 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  
 

 

 

                Articol unic - Se aprobă  modificarea şi completarea art.2 din H.C.L nr.101/2016 - 
cu privire la aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului şcolar  2016/2017  
şi va avea următorul conţinut: 

  
           Art.2 – (1) Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care 
urmează cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiului Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat” Oraşul Victoria  aferente  semestrului I al anului scolar  2016/2017 
după cum urmează:  
 

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Bursă de studiu 12 70 

Burse sociale 3 60 

               

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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(2) Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 

cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru 
Bărbat” Oraşul Victoria  aferente  semestrului II al anului scolar  2016/2017, după cum 
urmează: 
 

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Bursă de merit 4 90 

Bursă de studiu 19 70 

Burse sociale elevi din mediul 
rural  

28 60 

               
Celelalte articole din H.C.L nr.101/2016 - cu privire la aprobarea  numărului de burse 

şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul 
Victoria aferente anului şcolar  2016/2017 rămân în forma prevăzută în hotărâre. 
 
 
 
 

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                      
 

PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea proiectului de investiţii  ”P.T. reabilitare trotuare  

str. 1 Decembrie 1918, str. Primăverii şi str. Chimiştilor etapa II”  

 
           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 
    -  referatul nr.3359/21.02.2017  biroului tehnic cu privire la aprobare proiectului 
de investiţii   ”P.T. reabilitare trotuare str. 1 Decembrie 1918, str. Primăverii şi 
str. Chimiştilor etapa II” şi avizul nr.2 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 
urbanism. 
          Având în vedere : 

  - art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din  Legea nr.215/2001 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările urletrioare;  

-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 
               În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările urletrioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

               Art.1 Se aprobă documentaţia tehnică a obiectivului de investiţie  ”P.T. 

reabilitare trotuare str. 1 Decembrie 1918, str. Primăverii şi str. Chimiştilor 

etapa II”. 
Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenţi proiectului tehnic pentru 

obiectivul de investiţii ”P.T. reabilitare trotuare str. 1 Decembrie 1918, str. 

Primăverii şi str. Chimiştilor etapa II”, 
          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

                                                                                                   PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
 

 

 

 

 

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea proiectului de investiţii  ”P.T. amenajare parcări str. 

George Coşbuc, str. Oltului şi str. 1 Decembrie 1918”  

 
           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 
    -  referatul nr.3358/21.02.2017  biroului tehnic cu privire la aprobare proiectului 

de investiţii  ”P.T. amenajare parcări str. George Coşbuc, str. Oltului şi str. 1 

Decembrie 1918” şi avizul nr.1 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism. 
          Având în vedere : 

  - art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din  Legea nr.215/2001 
administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările urletrioare;  

-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 
               În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările urletrioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

               Art.1 Se aprobă documentaţia tehnică a obiectivului de investiţie ”P.T. 

amenajare parcări str. George Coşbuc, str. Oltului şi str. 1 Decembrie 1918”. 
Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei proiectului 

tehnic pentru obiectivul de investiţii ”P.T. amenajare parcări str. George Coşbuc, 

str. Oltului şi str. 1 Decembrie 1918”. 
          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

                                                                                                   PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
 

 

 

 

 

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea Procedurii de eliberare a Certificatului de Atestare a 

edificării/extinderii/radierii construcţiei  

 

           Primarul Or.Victoria,  

          Văzând : 

  -    Expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria nr. 4163/03.03.2017 

care a iniţiat proiectul de hotărâre şi referatul nr.3358/21.02.2017  întocmit de  

biroului tehnic cu privire la aprobare Procedurii de eliberare a Certificatului de 

Atestare a edificării/extinderii/radierii construcţiei. 

          Având în vedere : 

 - art.36 alin.(2), lit.”d”, alin.(6) lit.”a” din  Legea nr.215/2001 administratiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările urletrioare;  

- art.37 , alin.1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.96, lit.”i” din 

Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 

înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările şi completările 

ulterioare; ; 

-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

republicată;  

             În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1 Se aprobă Regulamentul referitor la procedura de eliberare a 

”Certificatului de Atestare a edificării/extinderii/radierii construcţiei”, conform 

anexei  nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă  Modelul -  Cerere pentru eliberarea ”Certificatului de 

Atestare a edificării/extinderii/radierii construcţiei” prevăzută în anexa nr.2 şi 

Modelul - ”Certificatului de Atestare a edificării/extinderii/radierii construcţiei” 

conform anexei nr.3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

                                                                                                   PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
 

 

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 

 

 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                       

  

PROIECT   DE   HOTARARE 
 

Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria  

pe anul 2017. 
 

           Primarul Or.Victoria. 

          Având în vedere: 

- raportul nr.5591/27.03.2017 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la 

aprobarea Bugetului Orasului Victoria pe anul 2017.  

-  raportul nr.5650/27.03.2017 al biroului impozite şi taxe locale  privind 

proiectul de buget pe anul 2017. 

- adresele BVR TRZ-828/23.02.2017, BVT TRZ-792/22.02.2017, BVT TRZ-

1078/14.03.2017  înaintate de  DGRFP Braşov, adresa 3663/4556/10.03.2017 a 

Consiliului Judeţean Braşov. 

          Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – 

republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63  alin.1 lit”c”, Legea 273/2006 – finanţele 

publice locale art.5,  art.19 şi art.48, Legea 6/2017 bugetului de stat pe anul 2017, 

 În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală: 

 

PROIECT  DE  HOTARARE  

 

  Art.1. Se aprobă Bugetul local al Oraşului Victoria pe anul 2017, total şi pe 

secţiuni, potrivit anexelor nr.I şi nr.II ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                 

 Art.2. Se aprobă Bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii din subordinea Consiliului Local al Or. Victoria pe 

anul 2017– total şi pe secţiuni, potrivit anexei III  ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

            Art.3. Se aprobă Bugetul Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria, pe 

anul 2017 – sursă de finanţare – buget local, potrivit anexei II.1 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

            Art.4. Se aprobă Bugetul Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” Or. 

Victoria pe anul 2017 – sursă de finanţare – buget local, potrivit anexei II.2 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.5. Se aprobă Bugetul Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1 Or.Victoria 

pe , pe anul 2017 – sursă de finanţare – buget local, potrivit anexei II.3 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.6. Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu” 

Or.Victoria pe anul 2017 – total şi pe secţiuni, potrivit  anexei IV ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.7  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru 

ROMÂNIA 
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Bărbat” Or. Victoria  pe anul 2017– total şi pe secţiuni, potrivit  anexei V ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Grădiniţa cu Program Prelungit 

nr.1 Or.Victoria pe anul 2017  – total şi pe secţiuni, potrivit  anexei VI ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.9  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Casa de Cultură Victoria pe anul 

2017  -  total şi pe secţiuni, potrivit  anexei VII ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.10  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral 

sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Clubul Sportiv Chimia Oraş 

Victoria pe anul 2017  -  total şi pe secţiuni, potrivit  anexei VIII, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11   Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe 

anul 2017, potrivit  anexei IX ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12  Se aprobă numărul de personal şi a statelor de funcţii, potrivit  

anexelor X-XIII ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 13  Se aprobă utilizarea sumei de 1761,93 mii lei din excedentul bugetului 

local ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 în 

conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, art. 58 lit.a. 

        Art.14.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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