
 

                                                                                                       
 

 

 

PROIECT   DE   HOTARARE  

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria  

pe anul 2017. 

 

 
 

           Primarul Or.Victoria. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr. 9368/31.05.2017 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului local al  Or. Victoria pe anul 2017. 

- Referatul nr. 9375/31.05.2017 al biroului Impozite şi Taxe Locale, privind 
rectificarea  bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017. 

- Referatele 9151/30.05.2017 al biroului Tehnic, privind rectificarea  bugetului 
local al Or. Victoria pe anul 2016. 
          Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – 
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63  alin.1 lit”c”, art.19, art.29 şi art.48 din Legea 
273/2006 – finanţele publice locale cu modificată şi completată. 
 În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală: 

 

 

 H OT Ă R Ă Ş T E :  

 
 

       Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total şi pe secţiuni) 
pe  anul 2017, conform Anexei I  la partea de venituri influente  cu plus 5,92 mii lei, 
valoare totală rectificată 15.989,69 mii lei şi  conform Anexei II la partea de cheltuieli.   
         Art.2 Se aprobă  modificarea listei de investiţii  pe anul 2017 conform anexei III. 

   Art.3 Se aprobă modificarea art.13 din HCL nr. 31.03.2017 privind aprobarea 
Bugetului Orasului Victoria pe anul 2017 prin diminuarea cu 5,92 mii lei a sumei utilizate 
din excedentul anilor precedenţi al Oraşului Victoria pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii 
de dezvoltare pe anul 2017. Suma aprobată a fi utilizată este de 1.756,01 mii lei.       
         Art.4 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea implementării proiectului cultural   
Festivalului ”La noi la Victoria veniţi !” 

   
 

 Primarul Or.Victoria 

Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria  în calitate de 

iniţiator, înregistrată cu nr. 9374/31.05.2017, calitate conferită de prevederile art.33 

din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Văzând referatul  de specialitate nr.9298/31.05.2017 al Biroului Tehnic  privind 

aprobarea organizării proiectului cultural  Festivalului ”La noi la Victoria veniţi!” în 

perioada 28.07 -29.07.2017.  

 Având în vedere lansarea de câtre Consiliul Judeţean Braşov a Programului 

judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a 

programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural pe anul 2017 şi a Ghidului solicitantului, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 155 din data de 03.04.2017. 

 Ţinând cont de prevederile art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 , alin.(7), 

lit.”a” şi ”c” din  Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi existenţa resurselor financiare la 

bugetul local pentru participarea la organizarea şi desfăşurarea evenimentului cultural. 

 Văzând Cererea de finanţare –cadru, titlul proiectului  Festivalului ”La noi la 

Victoria veniţi !”. 

În temeiul art. 44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

  
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :  

  
 

            Art.1  Se aprobă implicarea în managementul şi implementarea proiectului 

cultural Festivalului ”La noi la Victoria veniţi!” în perioada 28.07 -29.07.2017.  

           Art.2 Se aprobă suma de 74.560 lei, din care 49.810 lei – finanţare 

nerambursabilă solicitată Consiliului Judeţean Braşov şi cofinanţarea (contribuţie 

proprie -22.400 lei, cuprinsă în buget  la cap. 67.02.50 şi/sau contribuţie atrasă -2.350 

lei) în sumă de 24.750 lei, reprezentând 33,19% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile a proiectului propus spre finanţare. 

            Art.3   Se aprobă cheltuielile oraşului Victoria legate de proiectului cultural 

Festivalului ”La noi la Victoria veniţi!”, conform anexelor 1şi 2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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   Art.4   Se aprobă efectuarea plăţilor legate de implementarea proiectului până 

în momentul decontării finanţării nerambursabile. 

            Art.5  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii  

delegaţiei oraşului Chevilly –Larue – Franţa la Victoria 

   
 

 Primarul Or.Victoria 

Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria  în calitate de 

iniţiator, înregistrată cu nr. 9391/31.05.2017, calitate conferită de prevederile art.33 

din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Văzând referatul  de specialitate nr.9390/31.05.2017 al secretarului oraşului 

Victoria cu privire la aprobarea sumelor necesare primirii delegaţiei oraşului Chevilly 

–Larue – Franţa la Victoria. 

 Având în vedere 

 Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”e”, alin.(7), lit.”a” şi ”c” din  

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi existenţa resurselor financiare la 

bugetul local. 

În temeiul art. 44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare: 
  

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :  
  

            Art.1  Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru 

cheltuielile organizate cu ocazia primirii  delegaţiei oraşului Chevilly –Larue – Franţa 

la Victoria. 

           Art.2  Cheltuielile vor fi decontate pe bază de documente justificative. 

 Art.3   Art.2 din H.C.L nr. 54/26.04.2017 cu privire la organizarea de către 

Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, 

Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă se va modifica în mod 

corespunzător. 

          Art.4 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 aprobarea schimbului de parcele atribuite în baza Legii 15/2003 

între Ichim Adrian şi Ichim Eusebiu Ştefan 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.8842/24.05.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea schimbului de parcele atribuite în baza Legii 15/2003 între Ichim Adrian şi Ichim 
Eusebiu Ştefan. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 
lit.“b”art.123 alin.1 şi 2 şi art.125 alin.1 şi 2, Legea 15/2003 republicată, Legea 273/2010, 
Legea 342/2013, HG 896/2003 Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
Legea 287/2009 - Codul Civil art.551 pct.9, art.694-695, art.866, art.874-876, HCL 
nr.44/17.04.2008. 
          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 schimbul de parcele atribuite în baza Legii 15/2003 între Ichim 
Adrian şi Ichim Eusebiu Ştefan după cum urmează: 
          Situaţia iniţială la momentul repartizării parcelelor: 
Nr.crt. Numele şi 

prenumele 
parcela CF 

1 Ichim Adrian Parcela 66 
Str.Crinului nr.6 

CF 1668 
nr.topo.94/15/42/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1

/1/1/66 Nr.cad.87 

2 Ichim Eusebiu 
Ştefan 

Parcela 67 
Str.Crinului nr.8 

CF 100744 
nr.topo.94/15/42/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1

/1/1/67 Nr.cad.88 

        Situaţia prin schimbul de parcele: 
Nr.crt. Numele şi 

prenumele 
parcela CF 

1 Ichim Eusebiu 
Ştefan 

Parcela 66 
Str.Crinului nr.6 

CF 1668 
nr.topo.94/15/42/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1

/1/1/66 Nr.cad.87 

2 Ichim Adrian Parcela 67 
Str.Crinului nr.8 

CF 100744 
nr.topo.94/15/42/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1

/1/1/67 Nr.cad.88 

           Art.2 - Cheltuielile ocazionare cu plata taxelor ANCPI pentru radierea dreptului de 
folosinţă şi înscrierea dreptului de folosinţă gratuită, după aprobarea schimbului precum şi 
altele asemenea, cad  în sarcina lui Ichim Adrian şi Ichim Eusebiu Ştefan. 
          Art.3 – 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 aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru  un nr.de 1 
apartament  din fondul locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local 

Or.Victoria în vederea vânzării acestuia către actualul chiriaş. 
 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.8971/26.05.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru un nr.de 1 apartament  din fondul 
locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local Or.Victoria în vederea vânzării 
acestuia către actualul chiriaş.  
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” 
art.121, art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, 
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din 
legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 
republicată, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992, OU 10/1993 şi Legea 114/1996 
republicată. 
          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 întocmirea unui raport de evaluare de către un expert autorizt 
ANEVAR pentru un nr.de 1 apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate de 
către Consiliul Local Victoria în temeiul Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”şi alin.5 lit.”b”, 
art.119, art.121 alin.1 şi 2 şi art.123 alin.1 şi 2 în vedere  vânzării acestuia către actualul 
chiriaş. 
 

Nr.crt Numele şi prenumele 
chiriaşului 

Adresa bunului 
(apartament) ce urmează 

a fi vândut 

 
Situaţia de CF 

 
1 

Ghunesch Florina 
Mirela 

 
Contract 

nr.6740/01.08.2012 

 
 

str.Muncii nr.11/9 

 
CF 100465-C1-U3 nr.topo. 95/1/1/1/1/1/ 
1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3

/8/6/10/2/3/2/2/2/4/2 

 
            Art.2- După întocmire, Raportul de evaluare se va supune aprobării consiliului local.  
          Art.3 – 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 aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 84 mp, situat 

în str.Aleea Uzinei, a documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă 
înscriere  precum şi a documentaţiei de licitaţie, bun imobil ce face parte din 

proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie parcare”. 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.8972/26.05.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 84 mp, situat în str.Aleea Uzinei, a 
documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere  precum şi a documentaţiei de 
licitaţie, bun imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu 
destinaţia „construcţie parcare”. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” 
art.121, art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, 
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din 
legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 
republicată, Legea 350/2001 republicată art.25, 26 şi 27, Ordinul 634/2006, Ordinul 
134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul 844/2010 şi Ordinul 621/2011 şi Ordinul 700/2014 
art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-
134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi alin.3 şi art.137 
          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 vânzarea prin licitaţie publică a terenului de 84 mp, situat în 
str.Aleea Uzinei, bun imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu 
destinaţia „construcţie parcare”. 
           Art.2- Se aprobă documentaţia de licitaţie privind vânzarea terenului de 84 mp, 
situat în str.Aleea Uzinei conform anexei ce fac e parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3- Preţul terenului este cel prevăzut la pct.27 din anexa nr.2 la HCL 
nr.72/27.10.2016  respectiv 6 euro /mp fără TVA  la care se adaugă utilităţile 
existente în zonă. 

CALCULUL  PRETULUI  UNITAR "P" în euro/mp  
P=(A+D+S+G+T+Tf+E)  in care: 

A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010) 
 

A=ZONA_____”C”____=________6_______euro/mp_________=______6______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______6 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,012________euro/mp  
   RETEA APA___6____euro/mp x ___0,5___%________=_______0,03______euro/mp 
   RETEA CANAL____6_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,03_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____6____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,03_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
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Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____6______euro/mp x ________________0,5___%_____=____0,03_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____6______euro/mp x __0,5___%________________=______0,03_______euro/mp 
     
                P = 6+ 0,012 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 +0,03 = 6,162   
                                                                                                                                                          
           TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______6,162____euro/mp 
           VALOAREA TERENULUI = 6,162 euro/mp x 84 mp= 517,60 euro – rotunjit  
518 euro 
         Preţul de pornire la licitaţie  este – 518 euro fără TVA 
          Pasul de strigare la licitaţie – 518 euro x 5% =  25,90 euro – rotunjit 26 euro 
         Taxa de participare la licitaţie – 25 lei 
         Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei 
         Cheltuieli ocazionate cu plata documentaţiei cadastrale sunt de 1.200 lei care se vor 
achita separat de pretul de  adjudecare. 
         Art.4.- Se aprobă întocmirea documentatiei cadastrale de dezmembrare şi primă 
înscriere pentru terenul de 84 mp din suprafaţa totală de 247 Ha şi 4433 mp din CF 100051 
nr.cad 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, conform Legii 7/1996 – privind cadastrul si 
publicitatea imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara după cum urmează: 

 
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂa   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
mobilului 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

  
CF 

 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/

1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.474.433 

TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

 
CF 

 
LOT 1 

 

 
Nou  

 
NOU 

 
84 

TEREN 
INTRAVILAN 

 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

 
100051 

 
LOT 2 

 

 
21/38/1/4/1/4/6/1/
5/1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.474.349 

Teren   
INTRAVILAN 

 

        Art.5.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de vânzarea a terenului de 84 mp 
situat în str.Aleea Uzinei se publică într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de 
circulaţie locală cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie şi 
numai după obţinerea extrasului de carte funciară.  
         Art.6.- Suma obţinută din vânzarea a terenului de 84 mp situat în str.Aleea Uzinei, 
se face venit la bugetul local al Oraşului Victoria. 
          Art.7 – 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 aprobarea constituirii unui drept de superficie directă de teren fără 

licitaţie publică cu plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, 
art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile 

art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 22 mp teren ce 
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Muncii n.9/8, cu 
destinaţia “extindere locuinţă” la cererea proprietarului dl.Dumitru Ioan, pe o 

perioadă de 49 de ani precum şi a lucrărilor de întocmire a documentaţiei 
cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere. 

 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9032/29.05.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 
din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, 
pentru  suprafaţa  de 22 mp teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, 
situat în str.Muncii n.9/8, cu destinaţia “extindere locuinţă” la cererea proprietarului 
dl.Dumitru Ioan, pe o perioadă de 49 de an precum şi a lucrărilor de întocmire a 
documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”, 
art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, Ordinul 700/2014 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru 
si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 
lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 
şi alin.3 şi art.137, Ordinul nr.1340/2015, Legea 350/2001 republicată privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul Civil art.551 
pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea 
imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de superficie coroborate cu prevederile 
art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, Legea 
401/2003 şi HCL nr.8/28.07.2016.  
          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 constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, 
art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din 
Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 22 mp teren ce aparţine domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria, situat în str.Muncii n.9/8, cu destinaţia “extindere locuinţă” la cererea 
proprietarului dl.Dumitru Ioan, pe o perioadă de 49 de ani. 
             Art.2.- Se aprobă efectuarea lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 22 mp din suprafaţa totală de 247 Ha şi 
4349 mp din CF 100051 nr.cad 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, conform Legii 7/1996 
– privind cadastrul si publicitatea imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea 
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Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 
după cum urmează: 
 

TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ  a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 

A- SITUAŢIA INIŢIALĂ                                     
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
mobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

  
CF 

100051 

 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/

1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.474.349 

TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 

 
LOT 1 

 

 
---------- 

 
NOU 

 
22 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 100051 

 
LOT 2 

 

 
21/38/1/4/1/4/6/1/
5/1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.474.327 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

        Art.3.-Dreptul de superficie se constituie pe o perioadă de 49 de ani, începând de la 
data încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără ca perioada de valabilitate a 
dreptului respectiv să depăşească 99 de ani. 
        Art.4.- Contractul de superficie directă de teren se va încheia numai după obţinerea 
extrasului de carte funciară pentru terenul de 22 mp în baza documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare şi primă înscriere. 
         Art.5.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, 
cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea 
conditiilor contractuale.  
         Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei asupra terenului de 22 mp situat în Str.Muncii nr.9/8, este de 5 
euro/mp conform pct.26 din Anexa nr.1 la HCL nr.72/27.10.2016 la care se adaugă 
utilităţile. 

CALCULUL  PRETULUI  UNITAR "P" in euro/mp in euro/mp la care se adaugă 
utilităţile  

P=(A+D+S+G+T+Tf+E)  in care: 
A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010) 

 
A=ZONA_____”C”____=________5_______euro/mp_______=______5______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______5 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,01________euro/mp  
RETEA APA___5____euro/mp x ___0,5___%_________=______0,025______euro/mp 
RETEA CANAL____5_____euro/mp x__0,5____%_____=_______0,025_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____5____euro/mp x__0,5__%_________________=_______0,025_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
 
 



Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____5______euro/mp x ______________0,5___%_____=____0,025_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____5______euro/mp x __0,5___%_______________=______0,025_______euro/mp 
      
                       P = 5+ 0,01 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 = 5,135 
                                                                                                                                    
    Total  preţ  unitar "P"=_______5,135____euro/mp 
     Valoarea terenului = 5,135 euro/mp x 22 mp = 112,97 euro – rotunjit 113 euro. 
       Art.7.- Preţul superficiei directe se va achita intergral la data sermnării contractului. 
       Art.8.- Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în 
condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare 
prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte. 
       Art.9.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul 
Civil în  următoarele cazuri : 
        a) la expirarea termenului; 
        b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; 
        c) prin pieirea construcţiei 
        d) prin reziliere 
       Art.10.-(1) Rezilierea  contractului de superficie directă va putea interveni  prin 
declaraţia de reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite 
în contract prin notificarea de  punere în întârziere ,formulată  cu 30 zile înainte . 
           (2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul 
proprietatea Or.Victoria va  restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 
de  zile de la data transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice 
construcţii, sarcini, obligatii, incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, 
autorizartiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind 
dezafectarea  terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru restituirea liberă a 
terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă  a proprietarului constructiilor de la data 
rezilierii  actului juridic de superficie. 
          (3) În cazul încetării la termen a superficiei directe ca urmare a 
neprelungirii  contractului de superficie, proprietarul  are  dreptul ( fără însă a fi 
considerată ca o obligaţie de preluare cu plata unei despagubiri ) de a dobândi dreptul de 
proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie a acestora, 
valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare intocmit de un evaluator 
ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului. 
         Art.11.- Beneficiarului dreptului de superficie directă îi revine sarcina  plăţii taxei pe 
teren astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- 
privind Codul de procedură fiscală.                                                    
         Art.12.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în 
formă autentică a contractului de  superficiei. 
         Art.13 – 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 constituirii unui drept de superficie directă de teren fără 
licitaţie publică cu plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, 

art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile 
art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 1 mp teren ce 
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Libertăţii 

nr.16/1,cu destinaţia “extindere locuinţă- construcţie scării de acces” la cererea 
proprietarului dl.Damian Liviu-Marcel, pe o perioadă de 49 de ani precum şi a 
lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă 

înscriere. 
 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9335/31.05.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 
din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, 
pentru  suprafaţa  de 1 mp teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, 
situat în str.Libertăţii nr.16/1, cu destinaţia “extindere locuinţă- construcţie scării de acces” 
la cererea proprietarului dl.Damian Liviu-Marcel, pe o perioadă de 49 de ani precum şi a 
lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”, 
art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, Ordinul 700/2014 
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru 
si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 
lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 
şi alin.3 şi art.137, Ordinul nr.1340/2015, Legea 350/2001 republicată privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul Civil art.551 
pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea 
imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de superficie coroborate cu prevederile 
art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001, Legea 
401/2003 şi HCL nr.8/28.07.2016.  
          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 unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 
din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, 
pentru  suprafaţa  de 1 mp teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, 
situat în str.Libertăţii nr.16/1, cu destinaţia “extindere locuinţă- construcţie scării de acces” 
la cererea proprietarului dl.Damian Liviu-Marcel, pe o perioadă de 49 de ani. 
             Art.2.- Se aprobă lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 1 mp din suprafaţa totală de 4 Ha şi 
6318 mp din CF 100519 nr.cad.89/2/4/3/1/1/1, conform Legii 7/1996 – privind cadastrul si 
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publicitatea imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara după cum urmează: 
 

TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ  a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 

A- SITUAŢIA INIŢIALĂ                                    ANEXA Nr. 13 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
mobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

  
CF 

100519 

 
89/2/4/3/1/1/1 

 
100519 

 
46.318 

TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 

 
LOT 1 

 

 
---------- 

 
NOU 

 
1 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 100519 

 
LOT 2 

 

 
89/2/4/3/1/1/1  

 
100051 

 
46.317 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

        Art.3.-Dreptul de superficie se constituie pe o perioadă de 49 de ani, începând de la 
data încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără ca perioada de valabilitate a 
dreptului respectiv să depăşească 99 de ani. 
        Art.4.- Contractul de superficie directă de teren se va încheia numai după obţinerea 
extrasului de carte funciară pentru terenul de 1 mp în baza documentaţiei cadastrale de 
dezmembrare şi primă înscriere. 
         Art.5.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, 
cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea 
conditiilor contractuale.  
         Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei asupra terenului de 1 mp situat în Str.Libertăţii nr.16/1, este de 
7 euro/mp conform  pct.3 din Anexa nr.1 la HCL nr.72/27.10.2016 la care se adaugă 
utilităţile. 

CALCULUL  PRETULUI  UNITAR "P" in euro/mp la care se adaugă utilităţile 
P=(A+D+S+G+T+Tf+E)  in care: 

A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010) 
 

A=ZONA_____”A”____=________7_______euro/mp_________=______7______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______7 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,014________euro/mp  
RETEA APA___7____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,035______euro/mp 
RETEA CANAL____7_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,035_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____7____euro/mp x__0,5__%_________________=_______0,035_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____7______euro/mp x ______________0,5___%_____=____0,035_____euro/mp  
 



E=ELECTRICITATE- există 
E=____7______euro/mp x __0,5___%_______________=______0,035_______euro/mp 
      
                       P = 7+ 0,014 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 = 7,189 
                                                                                                                            
  TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______7,189____euro/mp 
           VALOAREA TERENULUI = 7,189 euro/mp x 1 mp= 7,189 euro – rotunjit 7,20 
euro.La superficie nu se adaugă TVA. 
 
       Art.7.- Preţul superficiei directe se va achita integral la data semnării contractului de 
superficie.  
       Art.8.- Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în 
condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare 
prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte. 
       Art.9.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul 
Civil în  următoarele cazuri : 
        a) la expirarea termenului; 
        b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; 
        c) prin pieirea construcţiei 
        d) prin reziliere 
       Art.10.-(1) Rezilierea  contractului de superficie directă va putea interveni  prin 
declaraţia de reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite 
în contract prin notificarea de  punere în întârziere ,formulată  cu 30 zile înainte . 
           (2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul 
proprietatea Or.Victoria va  restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 
de  zile de la data transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice 
construcţii, sarcini, obligatii, incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, 
autorizartiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind 
dezafectarea  terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru restituirea liberă a 
terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă  a proprietarului constructiilor de la data 
rezilierii  actului juridic de superficie. 
          (3) În cazul încetării la termen a superficiei directe ca urmare a 
neprelungirii  contractului de superficie, proprietarul  are  dreptul ( fără însă a fi 
considerată ca o obligaţie de preluare cu plata unei despagubiri ) de a dobândi dreptul de 
proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie a acestora, 
valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare intocmit de un evaluator 
ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului. 
         Art.11.- Beneficiarului dreptului de superficie directă îi revine sarcina  plăţii taxei pe 
teren astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- 
privind Codul de procedură fiscală.                                                    
         Art.12.- Se împuterniceşte primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în 
formă autentică a contractului de  superficiei. 
         Art.13 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 



                                                                                                          

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la modificarea art.1, 2 şi 3 din HCL nr.84/28.05.2015 cu privire la 
aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane precum şi a 

metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de persoane pe 
mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria. 

 
 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9551/07.06.2017 al biroului ADPP cu privire la 
modificarea art.1, 2 şi 3 din HCL nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor 
de transport public local de persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi 
pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport local de călători în 
Or.Victoria. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” 
pct.2 şi pct.14, HCL nr.14/06.02.2008, Legea 213/1998, HG 548/1999, Legea 
nr.92/10.04.2007 art.3, art.4, art.21 alin.1 lit.”b”, art.23, art.28 şi art.42 alin.1 şi 2, Legea 
51/08.03.2006 art.1 alin.2 lit.”h”,art.13 şi art.22 alin.1 lit.”b”, Ordinului Preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
nr.263/06.12.2007, Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/ 
23.11.2007, HG 828/2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.86/2001 privind 
serviciile regulate de transport public local de calatori, Ordinul 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-
cadru al serviciilor de transport public local, Legea 284/2002 şi HCL 114/27.11.2014, HCL 
13/23.02.2015, Legea 273/2006, art.5 lit.,,f” din Legea nr.341/2004 – a recunostintei fata 
de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 
1989 actualizata, art.16 lit.,,b”din Legea nr.44/1994- privind veteranii de razboi, precum si 
unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi republicata, art.23 alin.(1),(2),(4),(5) din 
Legea nr.448/2006 –privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicata, art.8 alin.2 lit.”b” Decret-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, art.1 din 
Normele metodologice privind acordarea gratuitatilor transportului urban aprobate prin 
Ordinul nr.290/2003 si Ordinul nr.609/2003, iar în condiţiile prevăzute de Legea 227/2015 
– Codul Fiscal, Legea 207/2015- Codul de procedură fiscală şi HG 1/2017 şi art.1, 2 şi 3  
din HCL nr.84/28.05.2015. 
          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 modificarea  art.1,2 şi 3 din HCL nr.84/28.05.2015 cu privire la 
aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane precum şi a metodologiei 
pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport 
local de călători în Or.Victoria, după cum urmează: 
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ORAŞUL   VICTORIA 
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           Art.1 din HCL nr.84/28.05.2015 – se modifică şi va avea următorul conţinut: 
           Art.1.- Se aprobă preţului biletului de transport public local de persoane în 
Or.Victoria la suma de 4,63 lei/bilet începând cu data de 01.06.2017. 
 
           Art.2 din HCL nr.84/28.05.2015 – se modifică şi va avea următorul conţinut: 
           Art.2- Valoarea legitimaţiei eliberată lunar pentru categoriile de persoane care 
beneficiază de gratuitate, se stabileşte la suma de 35 lei/persoană/lună începând cu data 
de 01.06.2017. 
 
           Art.3 din HCL nr.84/28.05.2015 – se modifică şi va avea următorul conţinut: 
           Art.3- Decontarea contravalorii legitimaţiilor lunare se face de Primăria Or.Victoria 
în limita sumei de 6.800 lei/lună începând cu data de 01.06.2017, pe baza documentelor 
justificative depuse de către SC TAVUCU TRADE  SRL la sfârsitul fiecărei luni calendaristice 
(24-31 ale lunii) anexându-se tabelele nominale cu fiecare categorie de persoane care 
beneficiază de facilitate. 
            Art.2-În situaţia în care sumele prevăzute în bugetul local al Or.Victoria pe anul 
2017 în vederea decontării contravalorii legitimaţiilor lunare, pentru unele categorii de 
personae care beneficiază de acordarea de facilităţi pe mijloacele de transport local de 
călători în Or.Victoria, sunt insufuciente, se va proceda la rectificarea bunetului local şi 
cuprinderea sumelor necesare.                      
          Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul nr.6190/70RC/02.06.2015 de  
delegarea gestiunii a serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate în oraşul Victoria încheia între Or.Victoria şi SC Tavucu Trade SRL cu privire la 
modificarea pct.5.2 al Cap.5 - Tarifele şi actualizarea lor, în condiţiile prevăzute de 

majorarea prin HG 1/2017 a salariului minim pe economie. 
 
 

        Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9533/07.06.2017 al biroului ADPP cu privire la încheierea unui 
act adiţional la contractul nr.6190/70RC/02.06.2015 de  delegarea gestiunii a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Victoria încheia între Or.Victoria şi 
SC Tavucu Trade SRL cu privire la modificarea pct.5.2 al Cap.5 - Tarifele şi actualizarea lor, în 
condiţiile prevăzute de majorarea prin HG 1/2017 a salariului minim pe economie. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct. HCL 
nr.14/06.02.2008 Legea 213/1998, HG 548/1999, Legea nr.92/10.04.2007 art.3, art.4, art.21 alin.1 
lit.”b”, art.23 şi art.28, Legea 51/08.03.2006 art.1 alin.2 lit.”h”,art.13 şi art.22 alin.1 lit.”b”, 
Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice nr.263/06.12.2007, Ordinului Ministrului internelor şi reformei administrative nr.353/ 
23.11.2007, HG 828/2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile 
regulate de transport public local de calatori, Ordinul 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de 
transport public local, Legea 284/2002 şi HCL 114/27.11.2014, HCL 13/23.02.2015, procesele 
verbale nr.4249/16.04.2015 ocazia deschiderii plicurilor exterioare depuse pentru licitaţia publică ce 
a avut ca obiect aprobarea  concesionării prin licitaţie publică deschisă – gestiune delegată  a  
serviciului public de transport local din Or.Victoria, pentru o perioadă de 6 ani conform HCL 
nr.13/23.02.2015 pentru verificarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de Ordinul 263/2007 şi 
nr.4250/16.04.2015 cu ocazia deschiderii plicurilor interioare depuse pentru licitaţia publică ce are 
ca obiect aprobarea  concesionării prin licitaţie publică deschisă – gestiune delegată a serviciului 
public de transport local din Or.Victoria şi HCL nr.83/28.05.2015, Legea 227/2015 – Codul Fiscal, 
Legea 207/2015- Codul de procedură fiscală şi HCL nr.83/28.05.2015. 
          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 încheierea unui act adiţional la contractul nr.6190/70RC/02.06.2015 de  

delegarea gestiunii a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul 
Victoria încheia între Or.Victoria şi SC Tavucu Trade SRL cu privire la modificarea pct.5.2 al Cap.5 - 
Tarifele şi actualizarea lor, în condiţiile prevăzute de majorarea prin HG 1/2017 a salariului minim 
pe economie 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. 

 
PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 

republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 305 mp 
înscris în CF 100126 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/2/6 situat 

în str.Salcâmilor nr.8 
 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9574/08.07.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată şi a HCL 
nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 305 mp înscris în CF 100126 
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/2/6 situat în str.Salcâmilor nr.8. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”, 
art.123 alin.3, HCL nr.82/27.10.2016, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, 
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757, HCL 
nr.82/27.10.2016 şi contractul de concesiune nr.7515/02.12.2004.   
          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 vânzarea în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 
republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 305 mp înscris în CF 
100126 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/2/6 situat în str.Salcâmilor nr.8, în 
baza dreptului de preempţiune către dl.Maftei Gheorghe, având la bază raportul de 
evaluare nr.32/9515/07.06.2017 astfel:                

Nr.crt. Adresa unde este situat terenul Valoarea terenului 

 
1 

Teren 305 mp înscris în CF 100126 
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/2/6  

situat în str.Salcâmilor nr.8 

 
3400 euro fără TVA 

            Art.2-La încheierea contratului de vânzare - cumpărare se adaugă TVA-ul.Vănzarea 
terenului nu se va putea face sub preţul prevăzut de 3400 euro.Alte cheltuieli în sumă de 
330 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu evaluarea terenului, se vor achita 
separat faţă de preţul de vânzare a terenului.Cheltuielile ocazionate cu întocmirea 
contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, onorariul notarului public precum şi 
taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.                                
          Art.3- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte contractul de concesiune nr.2627/24.10.1994. 
         Art.4.- În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată şi 
HCL nr.82/17.12.1998, se atestă apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a terenului 
de 305 mp înscris în CF 100126 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/2/6 situat în 
str.Salcâmilor nr.8. 
          Art.5 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
                                                                                                                                      VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul 
Oraşului Victoria 

 
 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9604/08.07.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea  Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c”, alin.4 
lit.”e”, alin.6 lit.”a” pct.9, Legea nr.24/2007 republicată privind reglementarea şi 
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, OU nr.195/2005 privind protecţia 
mediului, OU nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, Legea nr.47/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor, Ordinul nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 
elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi şi Ordinul nr.1.466/2010 pentru modificarea 
Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1.549/2008 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi. 
          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 Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria, 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2- Cu data emiterii prezentei hotărârii, orice altă prevedere contrară, se abrogă.  
           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 vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 

republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 24 mp înscris 
în CF 100142 nr.topo/nr.cad.100142  situat în str.Albota nr.1P. 

 
 

 Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.9638/09.06.2017 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată şi a HCL 
nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 24 mp înscris în CF 100142 
nr.topo/nr.cad.100142  situat în str.Albota nr.1P. 
         Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”, 
art.123 alin.3, HCL nr.82/27.10.2016, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, 
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757, HCL 
nr.82/27.10.2016 şi contractul de concesiune nr.7515/02.12.2004.   
          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 vânzarea în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 
republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 24 mp înscris în CF 
100142 nr.topo/nr.cad.100142  situat în str.Albota nr.1P, pe baza dreptului de preempţiune 
către dl.Balcu Silviu, având la bază raportul de evaluare nr.52/9627/09.06.2017 astfel:                 

Nr.crt. Adresa unde este situat terenul Valoarea terenului 

 
1 

Teren 24 mp înscris în CF 100142 
nr.topo/nr.cad.100142  situat în str.Albota nr.1P 

 
240 euro fără TVA 

 

            Art.2-La încheierea contratului de vânzare - cumpărare se adaugă TVA-ul.Vănzarea 
terenului nu se va putea face sub preţul prevăzut de 240 euro.Alte cheltuieli în sumă de 
350 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu evaluarea terenului, se vor achita 
separat faţă de preţul de vânzare a terenului.Cheltuielile ocazionate cu întocmirea 
contractului de vânzare cumpărare în formă autentică, onorariul notarului public precum şi 
taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.                                
          Art.3- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte contractul de concesiune nr.7515/02.12.2004.         
          Art.4 – 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 participarea Oraşului Victoria, în calitate de colaborator,  la 

editarea cărţii  ”FIZICA PENTRU LICEU – CHESTIONARE ŞI EXPLICAŢII” 

 
 
 

Primarul Or.Victoria 

Având în vedere cererea dl. Bucşa Gheorghe, nr. 9710/12.06.2017 prin care 

solicită un sprijin financiar pentru tipărirea cărţii ”Fizica pentru liceu – Chestionare şi 

explicaţii” şi referatul nr. 9855/13.06.2017 al biroului buget financiar contabil. 

Văzând prevederile  art. 36 alin.6 lit a pct.4, art. 63 alin 4, lit. ”a” din Legea 

215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,  art.20 din Legea 

nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale, actualizata şi Legea 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, Legea nr.6/2017 a bugetului de stat. 

 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 participarea Oraşului Victoria, în calitate de colaborator, la 

editarea cărţii ”FIZICA PENTRU LICEU – CHESTIONARE ŞI EXPLICAŢII” cu 

suma de 3000 lei, sumă care  va fi cuprinsă în bugetul local la rectificarea bugetară pe 

anul 2017 la capitolul bugetar – Cultură, recreere şi religie, cod indicator – 67.00 

subcapitol – alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei, cod indicator 

67.02.50. 

 Art.2   Decontarea cheltuielilor ocazionate de editarea căţii ”FIZICA PENTRU 

LICEU – CHESTIONARE ŞI EXPLICAŢII”, se va efectua pe baza documentelor 

justificative.  

           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 acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei  Morariu Delia-Angelica 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere expunerea nr. 9820/13.06.2017 d-lui primar al oraşului 

Victoria , ancheta socială nr.8417 din 12.06.2017 a Biroului Asistenţă Socială cu 

privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Morariu Delia-Angelica. 

           Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin. 2 lit.”d” şi alin.6 

lit.”a” pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e şi art.5 din HCL nr.23/23.02.2017 privind aprobarea 

programului de măsuri  pe anul 2017 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, precum şi prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea 

marginalizării sociale. 

             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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin 

HCL nr. 23/23.02.2017 cu privire la aprobarea  programului de măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017,  în sumă de _______ lei 

pentru d-na Morariu Delia-Angelica,  domiciliată în Or.Victoria str.1 Decembrie 1918, 

bl.11, ap. 11, jud. Braşov, posesor CI seria BV, nr. 593616, eliberat de SPCLEP 

Victoria la data de 20.08.2008.  

             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 acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei  Comiza Viorica 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere expunerea nr. 9864/14.06.2017 d-lui primar al oraşului 

Victoria , ancheta socială nr.9107 din 13.06.2017 a Biroului Asistenţă Socială cu 

privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Comiza Viorica. 

           Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin. 2 lit.”d” şi alin.6 

lit.”a” pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e şi art.5 din HCL nr.23/23.02.2017 privind aprobarea 

programului de măsuri  pe anul 2017 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, precum şi prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea 

marginalizării sociale. 

             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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin 

HCL nr. 23/23.02.2017 cu privire la aprobarea  programului de măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017,  în sumă de _______ lei 

pentru d-na Comiza Viorica,  domiciliată în Or.Victoria str.Victoriei, bl.20, ap. 15, 

jud. Braşov, posesor CI seria BV, nr. 687482, eliberat de SPCLEP Victoria la data de 

20.04.20010.  

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

Victoria, va 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   HOTĂRÂRE 

privind  constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  

precum şi aprobarea Regulamentului de organizare  

                                               şi funcţionare al acesteia. 

  

    Primarul or. Victoria;  

             Având în vedere referatul nr.9749/12.06.2017 al biroului tehnic cu privire la 

constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, precum şi expunerea de 

motive a primarului oraşului Victoria  nr.9862/14.06.2017. 

           Luând act de prevederile art.36 alin.(2) lit. c, alin. (5) lit.c, art.45 şi art.115 

alin.(1) lit.b  din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,  

art.25 şi art.37 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificări şi completări, Ordinul nr. 233/2016 pentru aplicarea normelor de 

aplicare a Legii nr.350/2001,  Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Văzând H.C.L nr. 93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia, H.C.L nr.31/2016 cu privire la modificarea şi completarea 

art.1 din HCL 93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acesteia. 

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  
 

 

                 Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism a oraşului Victoria, în următoarea componenţă:   

 Membrii comisiei            

 Preşedinte: Gheorghe Cristian    -primarul oraşului Victoria 

 Secretar: Câţoroşan Angela     - consilier birou tehnic 

 Membrii: Baştea Ovidiu           -consilier birou tehnic 

   Neidoni Daniela       - consilier ADPP 

                               Tişulescu Sorin        - consilier şef birou tehnic 

             Raluca Boulescu      - architect - Ordinul Arhitecţilor 

                                _____________      - consilier local  comisia de urbanism 

                                _____________      -  consilier local comisia de urbanism 

                                _____________      -  consilier local comisia de urbanism                                                                 

 Membrii supleanţi: 

Bratu Cristina – viceprimar 

Maniu Adrian - şef birou A.D.P.P 

Art.2 Se aprobă Regulamentul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr. 

93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi  

H.C.L nr.31/2016 cu privire la modificarea şi completarea art.1 din HCL 

93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

           Art.4 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei 

Victoria , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a 

autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu 

restricţii de tonaj pe raza oraşului Victoria şi aprobarea  nivelul taxelor 

percepute pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere 

  

    Primarul or. Victoria;  

Văzând expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria nr. 

9863/14.06.2017 referatul nr.9748/12.06.2017 al biroului tehnic referitor la  aprobarea 

Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru 

autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe raza oraşului Victoria şi 

aprobarea taxelor speciale pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere,  

 Având în vedere prevederile art.128 alin.1 lit. d din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, reactualizată, Hotărârea Guvernului 

nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 

nr. 195/2002, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 privind  regimul 

drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, art.484 din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal şi în conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale 

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

 

 Art.1 Se aprobă Regulamentul  privind procedura de eliberare a autorizaţiilor 

de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj pe 

raza oraşului Victoria cuprins în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. Nivelul taxelor speciale percepute pentru eliberarea autorizaţiilor de 

liberă trecere se stabilesc anual de către autoritatea locală, prin hotărârea pentru 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale. 

 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  HOTARARE 

Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Oraşului 

Victoria, care să participe în calitate de observator,  la desfăşurarea  concursului 

pentru ocuparea funcţiei vacante de director şi de director adjunct la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria. 
 

           Primarul Or.Victoria,  
 Văzând expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria nr. 10256/20.06.2017 şi 

referatul secretarului oraşului nr.10255/20.06.2017, referitor la desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Victoria, care să participe în calitate de 
observator,  la desfăşurarea  concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director şi de 
director adjunct la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria.   

 Văzând prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată 
, art.36 alin. 6 pct.1, art.13, 14 din Ordinul nr.3969/31.08.2016  care a aprobat 
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, Calendarul organizării 
şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi de director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Lând în considerare adresa Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov nr. 
8266/12/16.06.2017 înregistrată cu nr. 10156/19.06.2017, privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Victoria, în calitate de observator, la 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director şi de director adjunct 
la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria. 
           În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată: 

 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 

 

   Art.1  Se desemnează reprezentantul Consiliului Local al Oraşului Victoria, care să 
participe în calitate de observator,  la desfăşurarea  concursului pentru ocuparea funcţiei 
vacante de director şi de director adjunct la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria, 
în persoana dl./d-nei consilier  ______________________. 
            Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va face de către persoana 
nominalizată la art.1. 
 
 

PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
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