
                                                                                                             

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor cu domiciliul in Orașul 
Victoria, str.Muncii, nr. 11, județul Brașov, in vederea refacerii acoperișului 

imobilului distrus in urma unui incendiu 

 
Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere: 

- expunerea nr.17118/20.10.2017 d-lui primar al orașului Victoria, pentru  acordarea unor ajutoare 

de urgenta familiilor cu domiciliul in Orașul Victoria, str.Muncii, nr. 11, județul Brașov, in vederea 

refacerii acoperișului imobilului distrus in urma incendiului produs la data de 15.10.2017; 

- referatul nr. 17119/20.10.2017 întocmit de secretarul orașului, pentru  acordarea unor ajutoare de 

urgenta familiilor cu domiciliul in Orașul Victoria, str.Muncii, nr. 11, județul Brașov, in vederea refacerii 

locuintelor parțial distruse in urma incendiului produs la data de 15.10.2017; 

- referatul nr.17089 /19.10.2017 intocmit de biroul tehnic privind distrugerile materiale generate 

de incendiu și necesarul de materiale și costurile aferente pentru executarea lucrărilor de refacere a 

acoperișului imobilului din str.Muncii, nr. 11. 

- Procesul verbal de constatare a incendiului lnspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brașov ”Țara 

Bârsei”, Sectia de pompieri Victoria. 

           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 și 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. 41-44 din HG. 50/2001 pentru aprobarea 

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

precum și 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, familiilor cu domiciliul in Orașul Victoria, 

str.Muncii, nr. 11, județul Brașov, cuprinse in anexa la prezenta hotărâre, in vederea refacerii acoperișului 

distrus in urma incendiului produs la data de 15.10.2017, constând în acoperirea parțială a cheltuielilor 

pentru executarea lucrărilor de refacere a acoperișului imobilului, calculate la suma de 64.000 lei. 

ART.2  Ajutorul de urgenta constând în acoperirea parțială a cheltuielilor pentru executarea 

lucrărilor de refacere a acoperișului imobilului din str.Muncii, nr. 11, calculate la suma de 64.000 lei, 

reprezintă un ajutor de 4000 lei/cameră  și va fi acordat de Primarul Orașului Victoria din bugetul local in 

limita fondurilor existente. 

          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 

 

 

                    ANEXA LA  HCL __________/_____________ 

 

 

 

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


Privind familiile care dețin locuință in proprietate personală sau inchiriere in 

imobilul situat in str. Muncii, nr.11, Victoria, județul Brașov 

 

 

 

1. Cimpoier Lucia, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/1A  , locuință compusă din                   

1 cameră 

2. Gunesch Ioana, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/ 2 , locuință compusă din                   

2 cameră                 

3. Ghunesch Florina, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/1B  , locuință compusă din                   

1 camere                                            

4. Tîmplaru Maria, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/3 , locuință compusă din                   

2 camere                                                

5. Barbu alin, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/ 4 , locuință compusă din                   

2 camere                                                              

6. Gangal Maria, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/ 5 , locuință compusă din                   

2 camere                                                           

7. Furdui Traian, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/6  , locuință compusă din                   

2 camere                                            

8. Cîrstea Florin, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/7 , locuință compusă din                   

2 camere                                            

9.Subturel Renata, cu domiciliul în str. Muncii, nr.11/ 8 , locuință compusă din                   

1 cameră                                       
 

 

  



 

                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 

nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Consiliul Judeţean 
Braşov - Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu 

privire la completarea pct.3.1 al Cap.3- obiectul contractului ca urmare a 
repoziţionării terenului de 7771 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 şi 

rectificarea suprafeţei de la 7771 mp la 7272 mp. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15369/20.09.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între 
Oraşul Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov - Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Braşov cu privire la completarea pct.3.1 al Cap.3- obiectul contractului ca urmare a 
repoziţionării terenului de 7771 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 şi rectificarea suprafeţei 
de la 7771 mp la 7272 mp, pentru construirea unui nr.de 4 case de tip familial. 
         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 şi art.124, Legea 7/1996 privind cadastrul 
si  publicitatea imobiliară, 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 din Ordinul 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară, Legea 350/2001 republicată 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, HG 1826/2005, Legea 
272/2004, Legea 287/2009 Codul Civil art.871-873, HCL nr.82/28.05.2015, HCL 
nr.191/21.12.2015 şi HCL nr.56/26.04.2017. 
          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 act adiţional la contractul de comodat 
nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov - Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu privire la completarea pct.3.1 al 
Cap.3 - obiectul contractului ca urmare a repoziţionării terenului de 7771 mp înscris în CF 
100730 nr.cad.100730 şi rectificarea suprafeţei de la 7771 mp la 7272 mp, pentru construirea 
unui număr de 4 case de tip familial, 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  
 

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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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere 
pentru imobilul teren în suprafaţă de 155 mp situat în str.Chimiştilor nr.17 şi 

înscrierea în CF în favorul d-nei Cânduleţ Olimpia ca diferenţă de teren în condiţiile 
prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.50, teren ce 

aparţin domeniului privat al Or.Victoria. 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15520/22.09.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
efectuarii lucrărilor de dezmembrare pentru imobilul teren în suprafaţă de 155 mp situat în 
str.Chimiştilor nr.17 şi înscrierea în CF în favorul d-nei Cânduleţ Olimpia ca diferenţă de teren în 
condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.50, teren ce 
aparţin domeniului privat al Or.Victoria. 
         Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”şi „c”, art.121, 123 alin.1 şi 2 , art.125 
alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu modificările și completările 
urlerioare, art.871-873 din Legea 287/2009 Codul Civil, Legea 7/1996 privind cadastrul si 
publicitatea imobiliara, republicată, art.25, 26 şi 27 din Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul republicată, , Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, 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.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 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 şi Ordinul Prefectului 
Judeţului Braşov nr.24/1992. 
          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 efectuarea lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere pentru imobilul 
teren în suprafaţă de 155 mp situat în str. Chimiştilor nr.17 şi înscrierea în CF în favorul d-nei 
Cânduleţ Olimpia ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului 
Braşov nr.24/1992 poziţia nr.50, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria.        
 
 
                                                                                                                         
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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                                                                                                                 ANEXA Nr. 13 
 

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 

Descrierea 
mobilului 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

 CF 94/15/4/2/3/2/1/1/3/
2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/

1/1/78/1/1/4/2/1/2 

 
100366 

 
263836 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

                         
 
 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE  CONFORM ORD.24/17.06.1992  
A  PREFECTURII  BRAŞOV     
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

Cânduleţ 
Olimpia 

CF LOT 1 
 

94/15/4/2/3/2/1/1
/3/2/30/2/2/2/1/1
/1/1/1/1/1/78/1/1

/4/2/1/2/1 

 
NOU 

 
  155 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi 
construcţii 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

100366 LOT 2 
 

94/15/4/2/3/2/1/1
/3/2/30/2/2/2/1/1
/1/1/1/1/1/78/1/1

/4/2/1/2 

 
100366 

 
263681 

Teren   
INTRAVILAN 

Curţi 
construcţii 

         
         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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare pentru imobilul teren 

în suprafaţă de 21 mp situat în str.Oltului nr.6 şi înscrierea în CF în favorul d-nei 
Părău Daniela Sorina ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul 

Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.6, teren ce aparţin domeniului 
privat al Or.Victoria.                                                                                                                                

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16307/05.10.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
efectuarii lucrărilor de dezmembrare pentru imobilul teren în suprafaţă de 21 mp situat în 
str.Oltului nr.6 şi înscrierea în CF în favorul d-nei Părău Daniela Sorina ca diferenţă de teren în 
condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.6, teren ce 
aparţin domeniului privat al Or.Victoria. 

Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”şi „c”, art.121, 123 alin.1 şi 2 , art.125 
alin.1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor 
şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor republicată cu modificările și completările 
urlerioare, art.871-873 din Legea 287/2009 Codul Civil, Legea 7/1996 privind cadastrul si 
publicitatea imobiliara, republicată, art.25, 26 şi 27 din Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul republicată, , Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, 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.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 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 şi Ordinul Prefectului 
Judeţului Braşov nr.24/1992. 
          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 efectuarea lucrărilor de dezmembrare pentru imobilul teren în 
suprafaţă de 21 mp situat în str.Oltului nr.6 şi înscrierea în CF în favorul d-nei Părău Daniela 
Sorina ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului Braşov 
nr.24/1992 poziţia nr.6, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria.    
 
 
                                                                                                                             

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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                                                                                                               ANEXA Nr. 13 
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 94/15/4/2/3/2/1/1/3/
2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/

1/1/78/1/1/4/2/1/2 

 
100366 

 
263681 

TEREN 
INTRAVILAN 

                         
 
 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE  CONFORM ORD.24/17.06.1992 A  
PREFECTURII  BRAŞOV 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

Părău 
Daniela 
Sorina 

CF LOT 1 
 

94/15/4/2/3/2/1/1
/3/2/30/2/2/2/1/1
/1/1/1/1/1/78/1/1

/4/2/1/2/1 

 
NOU 

 
21 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi 
construcţii 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

100366 LOT 2 
 

94/15/4/2/3/2/1/1
/3/2/30/2/2/2/1/1
/1/1/1/1/1/78/1/1

/4/2/1/2 

 
100366 

 
263660 

Teren   
INTRAVILAN 

Curţi 
construcţii 

         
         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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             

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 32 mp înscris în 
CF 100400 nr.topo/nr.cad.100400 situat în str.George Coşbuc nr.4 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15683/26.09.2017 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 32 mp înscris în CF 100400 nr.topo/nr.cad.100400 situat în str.George Coşbuc nr.4, în baza 
dreptului de preempțiune către dl.Hapa Viorel, având la bază raportul de evaluare nr.15546/22.09.2017.   
         Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”, art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare , 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 HCL nr.82/27.10.2016, contractul de concesiune nr.7022/24.11.2000 şi 
actul adiţional nr.1/13734/17.08.2017.         
          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 32 mp înscris în CF 100400 
nr.topo/nr.cad.100400 situat în str.George Coşbuc nr.4, în baza dreptului de preempțiune către 
dl. Hapa Viorel, având la bază raportul de evaluare nr.15546/22.09.2017.   
               - Preţul de vânzare a terenului este:                  
Nr.crt. Adresa unde este situat terenul Valoarea terenului 

1 Teren 32 mp înscris în CF 100400 nr.topo/nr.cad.100400  
situat în str.George Coşbuc nr.4 

 
326 euro fără TVA 

         Art.2.La încheierea contractului de vânzare - cumpărare se adaugă TVA-ul. Vănzarea 
terenului nu se va putea face sub preţul prevăzut mai sus. Alte cheltuieli în sumă de 290 lei 
compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu evaluarea terenului, se vor achita separat faţă 
de preţul de vânzare a terenului.   
        Art.3.Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.                                
        Art.4. La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte 
contractul de concesiune nr.7022/24.11.2000 şi a actul adiţional nr.1/13734/17.08.2017.       
        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 
 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  încetării contractului de închiriere 

nr.8693/62RC/29.10.2008  încheiat între Or.Victoria şi SC Saromi SRL, începând cu 
data de 01.11.2017 ca urmare a neutilizării spaţiului pentru scopul închirierii – 

prestări servicii 
 
 

          Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16236/04.10.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
încetării contractului de închiriere nr.8693/62RC/29.10.2008  încheiat între Or.Victoria şi SC 
Saromi SRL, începând cu data de 01.11.2017 ca urmare a neutilizării spaţiului pentru scopul 
închirierii – prestări servicii. 
         Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ , art.121 alin.2 art.123 alin.2, art.9 
lit.”b” şi “f”, art.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art.2, art.7 alin.2, art.8 alin.2 şi art.9 lit.”e” din contractul 
nr.8693/62RC/29.10.2008  şi Legea 287/2009 - Codul Civil  art.1777 – 1835. 
          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 încetarea contractului de închiriere nr.8693/62RC/29.10.2008  încheiat 
între Or.Victoria şi SC Saromi SRL, pentru spaţiul în suprafaţă de 34 mp, situat în str.Pieţii, 
înscris în CF 100634 nr.topo/nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/8, începând cu data de 01.11.2017 ca 
urmare a neutilizării spaţiului pentru scopul închirierii – prestări servicii conform art. 1 şi 2 din 
contract, cu încălcarea art.8 alin.2 din contract. 
         Art.2. Pentru încetarea contractului de  închiriere nr.8693/62RC/29.10.2008 cu data de 
01.11.2017, nu este necesar termenul de preaviz prevăzut de art.9 lit.”b”. 
         Art.3. Spaţiul în suprafaţă de 34 mp, situat în str.Pieţii, înscris în CF 100634 
nr.topo/nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/8, se va preda pe bază de proces verbal de predare 
primire în termen de 15 zile de la primirea prezentei hătărârii. 
        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  HOTARARE 
 

Cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018. 

 
 

 

           Primarul Or.Victoria,  

          Având referatul nr.15912/28.09.2018 al biroului financiar contabil – compartiment 

resurse umane  cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2018. 

          Văzând prevederile: 

- art.36 alin.2 lit.”a” şi alin.3 lit. “b” din Legea 215/2001 administratiei publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art.23 din Legea 188/1999 -Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  cap.III art.10 – 13 din Ordinul 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, cap.III art.10 – 13;  

- adresa nr. 51111/2017, înregistrată cu nr.15297/19.09.2017  a Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 

2018 fără observații. 

           În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare: 

 

 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 

 

            Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, 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  HOTARARE 

Cu privire la aprobarea condițiilor pentru vânzarea  spațiilor cu destinația de 

locuință aparținând fondul locativ al Or.Victoria către titularii contractelor de 

închiriere. 

 

 

 Primarul or. Victoria;  

           Având în vedere referatul nr. 16709 /13.10.2017 cu privire la aprobarea  condițiilor 

pentru vânzarea unor locuințe aparținând fondul locativ al Or.Victoria către titularii 

contractelor de închiriere.  

          Văzând prevederile: 

-  art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121, art.122 alin.2, art.123 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-

1745, art.1755-1757 din Legea 287/2009 – Codul Civil;  

- art.4 si art.6 din legea nr.213/1998 privind proprietatea publică,  

- Legea 114/1996 –legea locuinței, republicată cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Legea 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie 

construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- OU 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe 

stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice sau 

juridice; 

- Decretul-Lege 61/1990 privind vânzarea de locuințe din constituite din fondul 

locative de stat; 

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

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :  

 

              Art.1. Se aprobă condițiile pentru vânzarea unor locuințe aparținând fondul locativ 

al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere,  cu următoarele modalități de 

achitare a prețului: 

a) achitare integral, în termen de 30 de zile calendaristice de la data  aprobării 

vânzării,  

- termenul de 30 zile poate fi prelungit cu 30 de zile la solicitarea băncilor 

creditoare. 

b) (1) rate, caz în care urmează ca cel care cumpără să achite un avans de cel 

puțin 10% din prețul stabilit, în termen de 30 de zile calendaristice de la data  aprobării 

vânzării (termenul de 30 zile poate fi prelungit cu 30 de zile la solicitarea băncilor 

ROMANIA 
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creditoare) , diferența de preț în rate lunare egale se vor eșalona  pe o perioadă de până la 2 

ani, în funcție de opțiunea exprimată de cumpărător. 

Art.2. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, titularii contractelor de 

închiriere vor prezenta următoarele documente: 

- certificat de neurmărire fiscală eliberat de autoritățiile locale privind obligațiile 

fiscale față de bugetul local; 

- declarație notarială din care să rezulte că titularul cât și membri familiei sale (soț, 

soție, copii minori) nu au dobândit sau au înstrăinat o locuință proprietate personal după 1 

ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu; 

- adeverință eliberată de instituțiile în drept cu privire la plata la zi a utilităților ( 

energie electrică, gaz netan, apă-canal, salubritate); 

Art.3. Prețul de vânzare al locuințelor aparținând fondul locativ al Or.Victoria se 

stabilește în euro avand la baza un raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat 

ANEVAR, aprobat prin hotărâre a  consiliul local. 

Art.4.   În toate cazurile de vânzare în rate acestea se achită la data stabilita in 

contract, la cursul de schimb leu/euro din ziua platii (curs stabilit de BNR),sub sancțiunea 

aplicării obligației de plată accesorie în conformitate cu prevederile fiscale. 

Art.5. În cazul neachitării de către cumpărător a prețului de vânzare cu plata 

integrală sau în rate stabilit acesta va plăti majorări de întârziere, în conformitate cu 

prevederile fiscale, din cuantumul obligației neachitate în termen, începând cu ziua 

următoare de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Art.6. Contractele de vânzare cumpărare se vor considera revolvite de drept, 

conform dispozițiilor Codului Civil, în cazul în care cumpărătorii nu achită ratele lunare 

stabilite în conformitate cu prevederile art.1, în termen de 3 luni consecutive, sumele 

plătite cu titlu de rate până la momentul rezolvirii vor rămâne în tot dobândite de vănzător, 

iar aceștia vor pierde dreptul de a folosi imobilul sub orice titlu. 

Art.7. Cheltuielile ocazionate cu întocmirea raportului de evaluare, dezmembrarea 

camerelor și înscrierea acestora în CF, unde este cazul, contractului de vânzare-cumpărare 

în formă autentică, taxele notariale și taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului. 

Art.8. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice hotărâre 

contrară. 

         Art.9. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

PRIMAR 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  extrabugetar pentru perioada 

01.11.2017 – 01.11.2018 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria. 

 

 

 Primarul or. Victoria;  

           Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.16851/17.10.2017 a primarului Or.Victoria cu privire 

la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada 01.11.2017-

01.11.2018 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria; 

-  Raportul de specialitate nr. 16766/17.10.2017 al biroului buget financiar 

contabil cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada 

01.11.2017-01.11.2018 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria; 

- Adresa nr. 2781/16766/16.10.2017 a Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru 

Bărbat” Or.Victoria cu privire avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru 

perioada 01.11.2017-01.11.2018 

           Văzând prevederile art.36 alin.6 lit.”a” pct.1 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea 

1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,  Legea 273/2006 

finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :  

 

           Art.1 – Se avizează Statul de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada 

01.11.2017 – 01.11.2018  la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art.2 – Cu data emiterii prezentei hotărârii, prevederile HCL nr. 97/2016 încetează 

aplicabilitatea. 

       Art.3- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate şi Colegiul Tehnic 

“Dr.Alexandru Bărbat” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE  HOTARARE 
Cu privire la aprobarea unor tarife pentru unele activitii desfăşurate de SC Victoria 

Parc Industrial SRL, conform Hotarârii AGA nr.10/12.10.2017 
          
 
 
          Primarul Or.Victoria,   
          Având referatul nr.16858/17.10.2017 cu privire la aprobarea unor tarife pentru activitățile 
de salubritate stadală, întreținerea și amenajarea parcurilor, scuarelor a zonelor verzi și 
deszăpezire din Orașul Victoria desfăşurate de SC Victoria Parc Industrial SRL, ce se vor aplica 
începând cu data de 01.11.2017, conform Hotarârii AGA nr.10/12.10.2017.  
         Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2 lit.c, 
alin.5 lit.a, lit.d alin.6 lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1, Legii 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice art.30, art.31^1, Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a 
localităţilor, republicată, Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a localităţilor,  HCL nr.44/2012, HCL nr.45/2012 şi HCL nr.53/2012, 
HCL nr.14/2013 şi Hotarârea AGA nr. 10/12.10.2017. 
         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    HOTARÂRE: 

 

          Art.1. Se aprobă tarifele pentru activitățile de salubritate stadală, întreținerea și 
amenajarea parcurilor, scuarelor a zonelor verzi și deszăpeziri desfăşurate de SC Victoria Parc 
Industrial SRL, ce se vor aplica începând cu data de 01.11.2017, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice hotărâre contrară. 
         Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria și SC 
Victoria Parc Industrial SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                                                                                                                                          ANEXA NR.1 

 

 

Servicii salubritate  

Nr. 

crt. 

                

                ACTIVITATEA 

 

     Tarif actual 

 

      [lei/UM] 

Tarif propus  

spre aprobare 

 incepand   cu     

  01.11.2017 

     [lei/UM] 

Procent 

crestere 

tarif 

 

 

     % 

A. Servicii salubritate si intretinere    

mobilier    urban 

   

1. Curatarea cailor publice- maturat manual      16.50lei/1000 mp        22.00 lei/mp      25 

2. Curatarea cailor publice- maturat mecanizat     15.35lei/1000 mp        16.00 lei/ mp      4 

3. Curatarea cailor publice- curatat rigole manual        3.36 lei/ml         5.00 lei ml      33 

4. Curatarea cailor publice- intretinere        5.50 lei/1000mp      7.00lei/1000 mp      21 

5. Stropit carosabil - mecanizat        7.00lei/1000 mp      10.00lei/1000 mp      30 

6. Spalat carosabil       17.00lei/1000 mp      20.00lei/1000 mp      15 

7. Golit cosuri stradale        0.80 lei/buc        1.20 lei /buc      33 

8. Spalat cosuri stradale-dezinfectat         10.00lei/buc        12.00 lei/buc      17 

9. Spalat banci        4.50 lei/buc         6.30 lei/buc      28 

10. Curatat afise si inscriptii        15.00lei/mp         20.00lei/mp      25 

11. Montat cosuri stradale        17.50lei/buc         24.00lei/buc      27 

12. Montat banci        35.00lei/buc         49.00lei/buc      29 

13. Inlocuit lati la banci        15.00lei/buc         20.00lei/buc      25 

14. Vopsit banci        11.00lei/mp         15.00lei/mp      27 

     

B. Lucrari de deszapezire a cailor 

publice 

   

1. Pluguit cu tractor cu plug         60.00lei/ora        70.00lei/ora      15 

2. Transport (deseuri, zapada, material antiderapant) 

cu tractor cu remorca 

        60.00lei/ora        70.00lei/ora      15 

3. Tractor cu sararita         60.00lei/ora         70.00lei/ora      15 

4. Indepartarea manuala a zapezii       9.00lei/ora/om     16.00 lei/ora/om      44 

5. Imprastiat manual material antiderapant       9.00lei/ora/om     16.00 lei/ora/om      44 

6. Incarcat manual mijloc de transport        9.00lei/ora/om     16.00lei/ora/om      44 

7. Incarcat (zapada, material antiderapant, deseuri) cu 

cupa tractor 

       50.00lei/ora       60.00lei/ora      17 

     

 LUCRARI     ZONE     VERZI    

1. Strangerea resturilor vegetale si altor deseuri de pe 

spatiile verzi 2.72 lei/ar         4.00 lei/ar 
    32 

2. 
Pregatirea manuala a solului pentru repicat 0.35 lei/mp         0.50 lei/mp 

    30 



3. Incarcat manual mijloc de transport ( remorca 

tractor ) 37.38 lei/to         55.00 lei/to 
    32 

4. 
Cosit vegetatie ierboasa cu motocoasa portabila 5.646 lei/ar        10.00 lei/ar 

    44 

5. 
Tuns gard viu  0.94 lei/ml         1.50 lei/ml 

    37 

6. 
Transport cu remorca tractor 60.00 lei/ora         70.00 lei/ora 

     14 

7. 
Sapat culturi ornamentale ( trandafiri) 1.061 lei/mp          2.00 lei/mp 

     47 

8. 
Transport diverse prin purtare directa 51.48 lei/to         65.00 lei/to 

     21 

9. 
Doborat arbori de foioase de pe spatii verzi 6.7 lei/mc          9.00 lei/mc 

     26 

10. 
Sectionat mecanic lemn rotund foioase 7.64 lei/mc         10.50 lei 

     38 

11. 
Taierea de formare, intretinere si corectie arbori 3.46lei /buc         5.00 lei/buc 

     30 

12. 
Degajare teren de frunze si crengi 7.86 lei/mp        10.50 lei/buc 

     25 

13. 
Plantat arbori ornamentali talie mica 1.63lei/buc         2.40 lei/buc 

     32 

14. 
Repicat plante ornamentale in ronduri si jardiniere 64.16 lei/1000buc  95.00 lei/1000buc 

     32 

15. 
Varuit manual arbori si arbusti ornamentali 1.78 lei/mp         3.00 lei/mp 

     41 

16. 
Curatat buruieni de pe trotuare si borduri cu sapa 0.226 lei/mp         0.40 lei/mp 

     44 

17. Stropiri manuale cu pompa (erbicidat, tratamente 

culturi, combatere daunatori plante)        4.54 lei/ora        9.00 lei/ora 
     50 

18. 
Udat culturi ornamentale cu stropitoarea 0.221 lei/mp        0.40 lei/mp 

     45 

19. 
Taierea de formare si corectie trandafiri 0.50 lei/buc        1.00 lei/buc 

     50 

20. 
Plivit si prasit culturi ornamentale 1.519 lei/mp         3.00 lei/mp 

     49 

21. 
Gunoit culturi ornamentale 4.54 lei/ora         9.00 lei/ora 

     50 

22. 
Tarif  lucrari  obisnuite 4.54 lei/ora         9.00 lei/ora 

     50 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
 

 
 

 

 
 

PROIECT   DE   HOTARARE  

Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului  Orașului 

Victoria  nr. 596/23.10.2017 – cu privire la aprobarea modificării bugetului local al 

orașului Victoria pe anul 2017 

 

 
 

          Primarul Or.Victoria. 

          Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 17262/24.10.2017 întocmit de  Biroul 

Buget Financiar Contabil, cu privire la  validarea modificării bugetului local al Orașului 

Victoria dispusă prin Dispoziția primarului nr.596/23.10.2017. 

          Văzând prevederile  art.36 alin.2 lit”b”, coroborat cu alin.4 lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, art.82 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificată 

și completată,  adresa nr. BVR-TRZ-3774/06.10.2017 emisă de DGRFP Brașov privind 

alocarea sumei de 40 mii lei din sume defalcate de TVA, adresele U.AT Victoria nr. 

15498,15499/22.09.2017 cu privire la solicitarea sumei necesară pentru achitarea 

cheltuielilor de personal la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Liceul Teoretic 

”I.C.Drăgușanu”. Dispoziția Primarului  Orașului Victoria  nr. 596/23.10.2017 – cu privire 

la aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017. 

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

locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E :  

 
 

          Art.1  Se aprobă validea modificărilor bugetului local al orașului Victoria pe anul 

2017 prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 596/23.10.2017 – cu privire 

la aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017, conform anexei 

care 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   HOTARARE  

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului Victoria  

pe anul 2017. 

 
 

          Primarul Or.Victoria. 

          Având în vedere: 

- Raportul nr. 17314/24.10.2017 întocmit de  Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  

rectificarea  bugetului  local  al Orașului  Victoria și modificarea listelor de investiții pe anul 2017. 

- Referatul nr. 17282/24.10.2017 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale, privind 

rectificarea  bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017; 

- Referatul nr.17168/20.10.2017 întocmit de  Biroul Tehnic,  cu privire la lucrări de investiții 

și reparații 2017, propunere rectificare bugetară; 

- Referatul nr.17168/20.10.2017 întocmit de  Biroul ADPP cu privire la alocare sume 

asigurări imobile, propunere rectificare bugetară; 

- Adresa nr.2799/16.10.2017 întocmită de Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” prin care se 

solicită alocare fonduri pentru reparația sistemului de supraveghere; 

- Adresa nr.3669/23.10.2017 întocmită de Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria prin care 

se solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017; 

- Adresa nr.760/16.10.2017 întocmită de Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria prin care se 

solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

- Adresa nr.215/11.10.2017 întocmită de Casa de Cultură a Orașului Victoria prin care se 

solicită rectificarea bugetului local pe anul 2017. 

          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 și art.48 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu 

modificată și 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 și pe secțiuni) pe  anul 

2017, conform Anexei I  la partea de venituri influente  cu plus 70,59 mii lei, valoare totală rectificată 

16.360,81 mii lei și  conform Anexei II la partea de cheltuieli,  influente cu plus 254 mii lei, valoare totală 

rectificată 19.381,14 mii lei.    

        Art.2. Se aprobă bugetul local pe anul 2017 al Liceului Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria, 

conform anexei II.1. 

       Art.3.  Se aprobă bugetul local pe anul 2017 al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, 

conform anexei II.2. 

         Art.4. Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

centralizat aferent UAT Orașul Victoria pe anul 2017– total și pe secțiuni,   conform – Anexei III, cu 

influente plus 11,48 mii lei  atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, valoare total rectificată 

481,74 mii lei.    

        Art.5.  Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii  

desfășurate direct de către UAT Orașul Victoria pe anul 2017– total și pe secțiuni,   conform  Anexei IV.  

Art.6 Se aprobă rectificarea  bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii desfășurate de către Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria pe anul 2017  -  total 

și pe secțiuni, cu influențe plus 10,2 mii lei, conform  anexei V.  
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Art.7 Se aprobă rectificarea  bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii desfășurate de către Casa de Cultură a Orașului Victoria pe anul 2017  -  total 

și pe secțiuni, cu influențe plus 1,64 mii lei, conform  anexei VI. 

 Art.8. Se aprobă  listele de investiții (anexele 1a și 1b) pe anul 2017, pentru activitatea proprie, 

conform anexei VII. 

        Art.9.  Se aprobă utilizarea sumei de 3.020,33 mii lei din excedentul bugetului local al anului 

precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, ceea ce presupune 

modificarea articolului nr.5 din HCL nr.109/25.09.2017 privind rectificarea bugetului local al Orașului 

Victoria.       

        Art.10 Anexele I-VII fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție 

rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și 

str. Grigore Moisil” și cofinanțarea proiectului. 

 

 

           Primarul Or.Victoria,  

          Văzând : 

    -  referatul nr.17406/26.10.2017 biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție rețea apă cartier locuințe 

str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” 
precum și cofinanțarea pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul 

PNDL;  

- avizul nr.1 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

 Având în vedere : 

  - art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” și ”d”, art.115 

lit.”b” din  Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările urletrioare;  

- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată; 

- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală; 

- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017; 

- 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 și completările urletrioare. 

  

 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții ”Execuție rețea 

apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. 

Grigore Moisil”. 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect 

tehnic pentru obiectivul de investiții ”Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram 

Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”. 
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Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Execuție rețea 

apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. 

Grigore Moisil”, cu suma de 7,12784 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se 

finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 

terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, 

studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa 

tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea 

procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, 

comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare 

la beneficiar. Suplimentar, UAT Orasul Victoria , va asigura cheltuielile aferente: 

-3.5.4-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii 

- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; 

- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

 Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

          Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, potrivit legii. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Reparații 

și dotări Grădinița cu program prelungit nr.1”precum și cofinanțarea proiectului. 

 

 

 

 

           Primarul Or.Victoria,  

           Văzând : 

    -  referatul nr.17410/26.10.2017  biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Reparații și dotări Grădinița cu 

program prelungit nr.1” precum și cofinanțarea pentru plata unor cheltuieli care nu se 

finanțează prin Programul PNDL;  

- avizul nr.6 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

        Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere : 

  - art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” și ”d”, art.115 

lit.”b” din  Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările urletrioare;  

- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată; 

- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală; 

- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017; 

- 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 și completările urletrioare. 

  

 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

 

  Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție ”Reparații și 

dotări Grădinița cu program prelungit nr.1”. 

Art.2 Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect 

tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reparații și dotări Grădinița cu program 

prelungit nr.1”. 
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Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Reparații și 

dotări Grădinița cu program prelungit nr.1”, cu suma de 126,83738 mii lei, pentru 

plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli 

pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare 

a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice 

şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 

avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 

cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli 

pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suplimentar, UAT Orasul Victoria 

, va asigura cheltuielile aferente: 

-3.5.4-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii 

- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; 

- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

 Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

          Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, potrivit legii. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție 

străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, 

str.Octavian Paler și str.Grigore Moisil” precum și cofinanțarea proiectului. 

 

 

 

           Primarul Or.Victoria,  

                  Văzând : 

    -  referatul nr.17409/26.10.2017  biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție străzi și alei pietonale 

cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str.Octavian Paler și 

str.Grigore Moisil” precum și cofinanțarea pentru plata unor cheltuieli care nu se 

finanțează prin Programul PNDL;  

 -  avizul nr.3 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

         Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere : 

  - art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” și ”d”, art.115 

lit.”b” din  Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările urletrioare;  

- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicată; 

- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală; 

- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017; 

- 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 și completările urletrioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții ”Execuție străzi și alei 

pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str.Octavian Paler și str.Grigore 

Moisil”. 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect tehnic pentru 

obiectivul de investiții ”Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea 

Cârțan, str.Octavian Paler și str.Grigore Moisil” 
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Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Execuție străzi și alei pietonale 

cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str.Octavian Paler și str.Grigore Moisil”, cu 

suma de 124,28696 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum 

sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare 

a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit 

energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea 

procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, 

taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suplimentar, UAT 

Orasul Victoria , va asigura cheltuielile aferente: 

-3.5.4-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii 

- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; 

- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

 Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

          Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală, potrivit legii. 

          Art.5 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție 

”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” precum și cofinanțarea 

proiectului. 

 

 

 

           Primarul Or.Victoria,  

Văzând : 

    -  referatul nr.17408/26.10.2017  biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic 

”Dr. Al. Bărbat” precum și cofinanțarea pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează 

prin Programul PNDL;  

- avizul nr.4 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

        Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere : 

  - art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” și ”d”, art.115 lit.”b” 

din  Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările urletrioare;  

- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 

- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală; 

- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017; 

- 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 și completările urletrioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții ”Reabilitare și 

dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”. 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect 

tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. 

Bărbat”. 

Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și 

dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”, cu suma de 64,41568 mii lei, pentru plata unor 

cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea 
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şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit 

energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 

avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 

cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli 

pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suplimentar, UAT Orasul Victoria 

, va asigura cheltuielile aferente: 

-3.5.4-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii 

- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; 

- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

 Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

          Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, potrivit legii. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Execuție 

rețea canalizare cartier locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian 

Paler și str. Grigore Moisil” precum și cofinanțarea proiectului. 

 

 

           Primarul Or.Victoria,  

          Văzând : 

    -  referatul nr.17411/26.10.2017  biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Execuție rețea canalizare cartier 

locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 

precum și cofinanțarea pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul 

PNDL; 

- avizul nr.2 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

        Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere : 

  - art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” și ”d”, art.115 lit.”b” 

din  Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările urletrioare;  

- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 

- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală; 

- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017; 

  - 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 și completările urletrioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții ”Execuție rețea 

canalizare cartier locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și 

str. Grigore Moisil” 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect 

tehnic pentru obiectivul de investiții ”Execuție rețea canalizare cartier locuințe 

str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”. 

Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Execuție rețea 

canalizare cartier locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și 

str. Grigore Moisil”, cu suma de 9,80448 mii lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se 

finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 
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terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, 

studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa 

tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea 

procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, 

comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare 

la beneficiar. Suplimentar, UAT Orasul Victoria , va asigura cheltuielile aferente: 

-3.5.4-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii 

- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; 

- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

 Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

          Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, potrivit legii. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție 

”Reabilitare și dotări Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” precum și cofinanțarea 

proiectului. 

 

           Primarul Or.Victoria,  

 Văzând : 

    -  referatul nr.17407/26.10.2017  biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Reabilitare și dotări Liceul Teoretic 

”I.C. Drăgușanu” precum și cofinanțarea pentru plata unor cheltuieli care nu se 

finanțează prin Programul PNDL; 

- avizul nr.5 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

        Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

Având în vedere : 

  - art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” și ”d”, art.115 lit.”b” 

din  Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările urletrioare;  

- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 

- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală; 

- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017; 

  - 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 privind administraţia 

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

republicată, cu modificările și completările urletrioare. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții ”Reabilitare și 

dotări Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu”. 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect 

tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotări Liceul Teoretic ”I.C. 

Drăgușanu”. 

Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Reabilitare și 

dotări Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu”, cu suma de 59,36825 mii lei, pentru plata unor 

cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea 

şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit 

energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 
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avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 

cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli 

pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suplimentar, UAT Orasul Victoria 

, va asigura cheltuielile aferente: 

-3.5.4-Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie; 

- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii 

- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; 

- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute; 

 Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri. 

          Art.4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Locală, potrivit legii. 

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

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTARARE  
Privind încheierea Acordului de Parteneriat între U.A.T Viștea și U.A.T Victoria  pentru predarea 

terenului aferent ”Depozitului deşeuri Victoria” către U.A.T Victoria în vederea întocmirii  Studiu de 

Fezabilitate -  Închidere ”Depozit de deșeuri Victoria” 
 

          Primarul Or.Victoria. 
Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului nr. 17142/26.10.2017 și referatul nr.17370/26.10.2017 biroului ADPP  cu privire 

la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T Viștea și U.A.T Victoria pentru predarea terenului aferent 

”Depozitului deşeuri Victoria”, către U.A.T Victoria în vederea întocmirii  Studiu de Fezabilitate -  Închidere ”Depozit de 

deșeuri Victoria” 

- Adresa nr. 12077/11.08.2017 Consiliul Județean Brașov prin care solicită tuturor UAT-urilor care au depozite 

neconforme de deșeuri să finalizeze documentațiile premergătoare închiderii efective a depozitelor până la data de 31.12.2017 

în vederea includerii respectivelor obiective de investiție în aplicația de finanțare pe care o va întocmi pentru accesarea 

fondurilor,  

- Adresa nr. 17217/23.10.2017 Orașului Victoria prin care solicită emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Vistea cu 

privire la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T Viștea și U.A.T Victoria pentru predarea terenului aferent 

”Depozitului deşeuri Victoria”, către U.A.T Victoria în vederea întocmirii  Studiu de Fezabilitate -  Închidere ”Depozit de 

deșeuri Victoria” și abrogarea HCL nr. 35/29.07.2017; 

- Hotărârea Consiliului Local Viștea nr.____/__________ cu privire la aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat 

între U.A.T Viștea și U.A.T Victoria pentru predarea terenului aferent ”Depozitului deşeuri Victoria”, către U.A.T Victoria în 

vederea întocmirii  Studiu de Fezabilitate -  Închidere ”Depozit de deșeuri Victoria”. 

         Văzând prevederile: 

- art.14, art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”a”, art.123 din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea de Guvern 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deșeurilor, Anexa 5,  

- Hotărârea nr.907/2016, actualizată, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice; 

-Ghidul solicitantului - condiții specifice, AP3.OS3.1 Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de 

Management al Deșeurilor -  Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020. 

         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. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între U.A.T Viștea și U.A.T Victoria pentru 

predarea  terenului aferent ”Depozitului deşeuri Victoria”, în vederea întocmirii de către UAT Victoria a 

Studiului de Fezabilitate - Închidere ”Depozit de deșeuri Victoria”, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se împuternicește Primarul Orașului Victoria să semneze Acordul de parteneriat și procesul  

verbal de predare primire a terenului.  

Art.3 Cu ducerea la îndepline a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Victoria prin 

aparatul propriu de specialitate. 
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