
     
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  
Consiliului Local Victoria din data de 28.01.2021 

 
 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- Codul 
Administrativ.  
         În temeiul art.139 alin.1 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
            Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, 
județul Brașov din data de 28.01.2021, convocată conform dispoziției primarului nr. 
21/18.01.2021, după cum urmează: 
 

NR.  
 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări și interpelări   
Proiecte de hotărâri: 

 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 28.01.2021 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local Victoria din data de 22.12.2020 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 06.01.2021 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al orașului Victoria 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 
concesiune nr.5574/14.09.2004 încheiat între Or.Victoria şi Dr.Băiulescu 

Ioan, având ca obiect concesiunarea spațiului în suprafață de 21,60 mp înscris 
în CF 100031-C1-U10 cu destinația ”cabinet individual de medicină de 

familie”, cu  privire la modificarea Cap.1 – Părțile  contractante. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la aprobarea trecerii terenului de 741 mp înscris în CF 100879 
Victoria nr.cad.100879, situat în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din 

domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în 
domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean 

Brașov.  

Primar  
Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la aprobarea  documentației de licitație publică pentru constituirea 
unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra 

terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria 
nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria 

situate în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

8 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 145 mp, 
situat în str.Pieţii, nr.2A, înscris în CF 100965  nr.cad.100965 şi a 

documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea  privată a 
localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcție terasă”. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire încheierea unui act adițional la contractul de comodat 
nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  Asociația 

Națională a Salvatorilor Montani din România, cu privire la modificarea și 
completarea art.2.1 Cap.2 părțile contractante, art.3.1  alin.1 și alin.2 cu 

referire la anexa nr.1, art.3.3 Cap.3-Obiectul contractului, art.6.14 Cap.6- 
Drepturile și obligațiile comodatarului. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

 
ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 



10 Cu privire la menținerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului 
propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 70 posturi de 

asistenţi personali pentru anul 2021. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 
anul 2021. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

12 Cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru anul 2021 pentru 
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în Orașul Victoria. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

13 Cu privire la acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din 

județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Brașov, în aplicarea 
prevederilor O.U.G nr.74/2018,  Legii nr.211/2011,  Legii nr. 249/2015 

și a O.U.G nr.195/2005 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

14 Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

15 Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou înființate 
ca urmare a  modificării organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

16 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2020. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

17 Cu privire la menținerea în anul 2021 a salariilor  pentru functiile 
publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale 
“administratie “ din  cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Orasului Victoria, la nivelul aferent lunii decembrie 
2020 , în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi 

desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

 
Diverse:  
1.-raportul nr.457/11.01.2021 al Direcției de Asistență Socială  
2.-cererea nr.379/08.01.2021 

 

 
 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la sediul primăriei și 
publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al orașului Victoria. 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
     BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
             
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 22.12.2020 
 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  57/2019- 
Codul Administrativ.   
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
 
           Art.1 – Se aprobă procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 
Victoria, județul Brașov din data de 22.12.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al ședinței la 
sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul 
general al orașului Victoria. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
  BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                 PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 22.12.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 
D-na secretar Cioca Gabriela - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom 

începe ședința  ordinară de astăzi șiconstatăm prezenta tuturor consilierilor. 
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.682/17.12.2020 iar anunțul 

privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 
http//www.primaria.victoria.ro. 

Conform art.228 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind Codul 
administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 
    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 
abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 
încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 
folos material pentru sine sau pentru: 
    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al 
unei obligaţii; 
    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de 
la care obţine venituri; 
    d) o altă autoritate din care face parte; 
    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 
făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 
situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 
respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat 
în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-
a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind 
conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 
indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 
 

D-na secretar Cioca Gabriela – conform regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local președintele lunii decembrie este dl. consilier Cățănaș 
Cosmin Gelu. 

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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Dl. consilier Cățănaș Cosmin Gelu –constatăm că avem o suplimentare a ordinii 
de zi, respectiv: 
          Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 
învăţământ pentru anul 2021-2022 care va funcţiona în orașul Victoria. 

 Supun spre aprobare  suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect. 
Cine este pentru: 15 pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă. 
Dl. consilier Cățănaș Cosmin Gelu -supun spre aprobare  ordinea de zi.  
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.197  .   

Dl. consilier Cățănaș Cosmin Gelu - trecem la punctul privind întrebări și 
interpelări, dacă sunt discuții?  

 
Dl consilier Stoia Claudiu – am o întrebare pentru doamna primar, am auzit 

nemulțumiri din partea angajaților primăriei care se plâng că telefoane de serviciu au 
numai șefii de birou și ceilalți trebuie sa folosească telefoane proprii sau au aparate de 
telefon învechite, care nu mai corespund. 

D-na primar Bertea Camelia – referitor la această întrebare, am solicitat 
compartimentului de audit intern din cadrul primăriei efectuarea unui audit pe mai multe 
compartimente, servicii și contracte printre care și contractual încheiat cu Telekomul. Am 
aici raportul auditului intern pe care o să-l las fierărei comisii. 

In momentul în care am venit în primăria Victoria am identificat un număr de 54 de 
abonamente de telefoane, în condițiile în care conform listei atașate nu există decât 23 de 
abonamente. Nedumerirea mea a venit în momentul în care plătim 54 de abonamente în 
condițiile în care noi suntem cu toții suntem 46 de persoane. 

Am cerut contractual și anexele la contract, iar în urma auditului s-a constatat că la 
contract sunt foarte multe lipsuri, nu s-au găsit toate actele, s-a solicitat către Telekom 
documentele și ne-au fost transmise toate contractele, actele adiționale și comenzile și am 
identificat o serie de lucruri. 

Din prima săptămână am interupt 29 de abonamente pe care nu le găseam pe 
nicăieri, dar pentru că unele aveau termen până în 2021 și altele până în 2022. Am inceput 
să identificăm abonamentele din primărie, după care am presupus că mai sunt un nr. de 15 
cartele de internet acordate consilierilor pentru tabletele primate, diferența de numere nu s-
a identificat, nu știm ale cui sunt. 

Am dorit să întrerupem contractual cu telekomul pentru că este un contract care 
aduce prejudicii și să încheiem un nou contract, dar am constatat că nu se poate  deoarece 
este stipulate în contract că ar trebui să înapoiem toate accesorile primate pe timpul 
derulării contractului, am apelat la contabilitate să vedem ce accesorii sau beneficii sunt 
dar in contabilitate nu este înregistrat nimic, nu s-au înregistrat facturi sau comenzi, deși 
au fost comandate telefoane de ultimă generație și laptopuri, care au ajuns în primărie așa 
cum rezultă din documente, au fost ridicate pe semnatură și ștampilă, o parte este 
semnătura doamnei Bratu, vedeți pag.4. 

Este vorba de 14 telefoane începând cu Iphone 11, Iphone XS, Samsung Galaxi XS, 
Samsung Galaxi s10, s 20, A 10 dual, in documente le regăsiti pe toate, observați că sunt și 
2 leptopuri, din toate telefoanele există un telefon identificat la dl. Sorin Molnar și unui la 
d-na secretară, in rest nu există telefoane, deci ca să încheiem acest contract trebuie să 
predăm telefoanele pe care nu le avem la valoarea lor. 



Conform legii si dacă există aceste facturi erau cu valoare 0 ca beneficii a acestor 
contracte, aveți toate legile atașate, ele trebuiau înregistrate în contabilitate, fetele din 
contabilitate au dorit să fie sunate in direct dacă este cazul pentru a confirma că nu au avut 
cunoștință de aceste comenzi și nu au afirmat că aceste comenzi nu se înregistrează în 
contabilitate. După cum vedeți prejudicial adus este de 33.798, 08 lei până la data 
prezentei, deoarece noi trebuie să plătim abonamentele până în 2021-2022. 

Aveți de asemenea liste atașate cu cartel identificate, ce este cu galben nu știm cine 
sunt că nu sunt identificate, ele sunt oprite dar se plătesc cartelele momentan și de 
asemenea o să vedeți că existăo optiune care se numește freedom mobile extra, ce 
înseamna acest lucru ?este optiunea prin care tu decizi câte luni plătești pentru Smartphon-
ul dorit. 

Asta înseamnă că pentru telefoane de ultimă generație care au fost achiziționate 
primăria Victoria plătește până în anul 2022 achitarea acestora în anumite rate. 

Am vrut să vedem, pe bună dreptate, uni nu au telefoane sau au telefoane cu 
butoane, de acum 10 ani, nu pot folosi grupul de WhatsApp, folosesc telefoanele personale 
și am dori să primească telefoane. 

Nici eu nu am avut telefon și am primit doar cartel și eu si colegul meu Cristian 
Ioasipescu, nu aceasta este problema, dar in urma controlului de audit este vorba de 
prejudiciul pe care l-am spus, este vorba de un prejudiciu deoarece aceste abonamente 
trebuie achitate până în anul 2022. Eu am avut o discutie cu d-na Bratu, pe care am invitat-
o la primărie, urmând să-mi dea un răspuns și să vedem unde sunt aceste cartele. 

Noi am solicitat angajaților din primărie sa spună care au cartele, sau cine a maai 
solicitat cartel și nu a solicitat nimeni așa că pe lângă acestea am luat in calcul si cele 15 
cartele care sunt la fostii consilieri dar cu celelalte cartele nu știm ce se întâmplă, au mai 
fost aduse într-o punguță niște cartele dar care nu au putut fi identificate. 

Am discutat cu personalul care se ocupă de contracte, am discutat cu contabilitatea, 
ei stiu doar ce există la dosarele lor. După cum vedeți există comandă la fiecare telefon in 
parte, există factură cu stampilă și semnătură oficială, de aici se deduce că este un bun al 
UAT-ului, cetățenii din Victoria nu trebuie să suporte telefoane sau leptopuri pe care noi le 
plătim până în anul 2021. 

Rugămintea a fost ca aceste telefoane să intre in instituție, să fie redistribuite șefilor 
de birou, deoarece tot nu putem rezilia acest contract. 

Ca să reziliem acest contract trebuie să predăm toate telefoanele la valoarea din 
facturi, aveti tot la dosar există și raportul auditorului intern în care scrie foarte clar că este 
vorba de prejudiciu adus instituției, nerespectarea regulilor contabilității, de asemenea ca o 
consecință riscul de cheltuieli neeconomicoase și ineficiență din bugetul entității. 
Identificate, după cum v-am spus 2 servicii de internet și date care, 10 linii de telefonie 
fixă care există, 7 abonamente mobei 5, 9 abonamente business global 10, 18 abonamente 
corporate flex, 20 abonamente date surf, acestea cred că erau pentru consilieri și 6 
extraopțiuni pentru acele telefoane pe care le plătim in continuare. 

Dl. consilier Stoia Claudiu – vă rog să ne spuneți, d-na primar , valoarea facturii 
lunare? 

D-na primar Bertea Camelia Elena – nu am valoarea facturii momentan, dar până 
în anul 2022 valoarea este de aproximativ 5000 euro. 

D-na consilier Bratu Cristina – as vrea să spun câteva cuvinte legate de această 
problem, pentru că nu sunt in măsură să vă dau un răspuns total. 

Așa cum știți la orice prelungire de contract se creează un bonus raportată la 
valoarea abonamentului, la 2 ani, dl. Tișulescu poate confirma deoarece biroul tehnic se 
ocupa de partea de telefonie. 



La fiecare prelungire de contract veneau oferte din partea operatorului de telefonie 
fără a majora costurile abonamentelor, puteți verifica nu s-au creeat costuri suplimentare 
pe abonamente, în anul 2015 s-a considerat că este necesar ca in consiliul local să se 
renunțe la materialele de ședință transmise pe suport de hârtie și să se achizitioneze tablete 
și abonamente de date pentru toți consilierii și atunci s-au achizitionat 20 de abonamente 
de date și tablete și de atunci abonamentele au fost prelungite tot la 2 ani. 

Aceste cartele au fost folosite dar s-a constatat că tabletele au fost de proastă 
calitate, chiar nu de mult dl. Stanea m-a intrebat dacă se mai pot folosi acele cartele. 

In 2020 au venit oferte pentru prelungirea abonamentului, pentru că s-au mai făcut 
angajări și cei veniți nu aveau abonamente s-a considerat că mai trebuie achizitionate 6 
abonamente.Acele abonamente nu au fost folosite și acum se regăsesc neutilizate. Legat de 
echipamente, într-adevăr la momentul la care se prelungea abonamentul existau acele 
bonusuri, în 2019 am luat 7 Huawei pe care eu le-am receptionat cand au venit, in valoare 
de 600 lei, pe care le-a repartizat primarul. A chemat mai întâi contabila, discutiile au fost 
că ele sunt cu valoare 0, ele sunt bonusuri și nu se regăsesc in contabilitate. Telefoanele au 
fost repartizate d-nei contabile, secretarei și sefilor de birou, contabila nu a solicitat 
facturilesă fie inregistrată cu valoare 0 lei. 

Noi nu considerăm că s-a făcut o ilegalitate, iar de aici până la prejudiciu cred că e o 
cale lungă și atâta timp cât nu există o certitudine sunt doar numai presupuneri. Nu există 
niciun organ abilitat la momentul acesta care să spună că există prejudiciu, există Curtea 
de conturi care spune că nu există prejudiciu, dacă aveți o sesizare și cineva spune că este 
prejudiciu și primarul are dreptul să se apere și primarul poate chema cine a primit 
telefoanele. 

Dl. consilier Stoia Claudiu – dar unde sunt telefoanele , că s-au regăsit doar 2? 
D-na consilier Bratu Cristina – nu puteți să mă întrebati pe mine acest lucru, 

primarul a primit telefoanele, eu nu am semnat contracte, când au venit coletele au semnat 
cei care erau acolo, eu, cei de la achizitii sau de la registratură, nu era o regulă cine prelua 
pachetele. 

Neînregistrarea in contabilitate nu este greșeala primarului, de-a lungul timpului si 
doamna primar o să semneze ca primarul, dacă contabilil, secretarul sau șeful de birou  
spune că primarul trebuie să faci asta, tu nu ai de unde să sti ca primar că nu este așa, 
deoarece ei sunt specialist. 

La momentul acesta eu nu susțin punctual de vedere al nimănui doar explic o 
situație care a fost la un moment dat și pe care eu o cunosc. 

D-na primar Bertea Camelia Elena- art.11 din Legea nr 182/24.12.1991 spune 
foarte clar: deținerea cu orice titlu de elemente de natura activelorsi datoriilor precum și 
efectuarea de operatiuni ecinomică financiare fără să fie înregistrate în contabilitate sunt 
interzise. Legea 1802/2014, art.284, deținerea cu orice titlu de bunuri materialeprecum și 
efectuarea de operațiuni economice fără să fie înregistrate în contabilitate sunt interzise, 
este necesar să es asigure receptionarea bunurilor intrate in entitate …, deci in contabilitate 
aceste bunuri se înregistreaza in afara bilantului, deci chiar dacă erau cu 0.  

Problema și întrebarea nu este aceasta, în primul și primul rând am scăzut 
consilierii, am scăzut toti care au avut abonamente, am scăzut toți angajatii care au 
telefoane, aveti lista asumată cu semnaturi. 

D-na consilier Bratu Cristina – nu cred că este cazul să vorbiți pe acest ton, nu 
intră în atribuțiile mele ,nu mă certați pe mine că nu suntem la școală. 

D-na primar Bertea Camelia Elena – uitați-vă  și in informare că nu vorbim decât 
din anul 2018-2020, doar de 2 ani, in urmă nu am luat-o pentru că acolo e mai rău. 



Dl. consilier Stoia Claudiu – cum de primarul semna fără să știe doar când era 
vorba de bonusuri și nu semna ca un primar adevărat? 

D-na consilier Bratu Cristina -Primarul are unaparat de specialitate și ei spun 
îndatoriile și obligațiile fiecăruia, pentru că primarul nu-i spune contabilului fă așa și 
contabilul nu face, contabilul îi spune primarului ce să facă, pentru d-na primar știe că o 
întreabă pe contabilă. 

D-na primar Bertea Camelia Elena- pe contabilă am intrebat-o si a spus că nu are 
habar de acele telefoane și sunt dispuse să fie sunate in direct să confirme că nu știa de 
existent facturilor. 

D-na consilier Bratu Cristina –puteți să o sunați pe Cristina Cîrțoroșan, care era 
mâna dreaptă ad-nei Codrea, care a primit telefonul și d-na Codrea s-a dus în birou și a 
spus că a primit un telefon. 

D-na primar Bertea Camelia Elena- sun-o pe Cristina Cîrțoroșan, avem acceptul 
ei. 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin – nu este cazul. 
D-na primar Bertea Camelia Elena-Eu am adus la cunoștință ce se întâmplă cu 

aceste telefoane, că sunt 2 leptopuri iar in sala de sedinta nu avem laptop și atunci este 
normal să existe aceste întrebări. Nu este normal să fie aceste abonamente ca să fie primate 
telefoane care nu există, propunerea făcută d-nei Bratu au fost să fie înapoiate aceste 
telefoane, aceste laptopuri și cartelele să fie distribuite oamenilor, până ce va expira acest 
abonament. 

Dl. consilier Miclea Ioan – este un circ aici, acest subiect nu face obiectul 
întrebărilor și interpelărilor, mergeți in justitie și rezolvati problema, nu aici in consiliu.  

Aș dori să știu ce se întâmplă cu parcul, nu am mai văzut să se continui lucrările 
acolo. 

D-na primar Bertea Camelia Elena- recepția lucrării trebuie să se facă până în 15 
ianuarie, mai aveau ceva mici lucrări, comisia se va intruni după 2 ianuarie. 

Dl. consilier Stanea Daniel – referitor la informare, pentru că s-a pomenit numele 
meu, nu din alt motiv, la inceputul mandatului am fost chemati si am primit câte o tablet 
pentru că acestea au fost aprobate in consiliul local, după o lună de la primire am trimis-o 
în service, după care am primit-o și de atunci tot nu funcționează. Referitor la abonament 
nu este atribuția mea, pentru că  primăria a acordat acele cartel și tablete pentru ca toti 
consilierii să nu mai zică că nu au primit materialele în timp util și ca nu au putut studia 
acele material care se discutau in sedinte. Nu suntem noi vinovati de această situație. 

D-na consilier Bratu Cristina- am 2 interpelări  legate de 2 proiecte care au fost 
aprobate in consiliu local și vreau să o întreb pe d-na primar in ce stadiu este proiectul 
pentru reabilitareaȘcolii generale, erau aprobate 7 mil pe fonduri europene. 

D-na primar Bertea Camelia Elena – la fondurile pentru școala generală se pare 
că există o problemă, cu cei care au depus ofertă, am inteles că unul este suspect penal s-
au transmis informări și cred că se reia procedura. 

D-na consilier Bratu Cristina-A doua interpelare era legată de proiectul cu creșa, 
au fost dezbateri pe facebook, eu sustin și astări că ar trebui să ne uităm la cheltuielile care 
le facem pentru educație, nu ca la cheltuieli ci ca la investitii. 

Am văzut că ați răspuns pe facebook, la punctual meu de vedere , că acest proiect 
are anumite inardecvențe, la ce vă referiți? La diferențele dintre costul standard care era 
obligatoriu in proiect si diferențele care sunt făcute pe simulare astăzi sau? 

D-na primar Bertea Camelia Elena- nu toate se referă la costuri, dar o parte se 
referă și la acestea, de exemplu costurile care au fost calculate, am avut o ședință la 
Brașov, inclusive cu consultantul care a scris acest proiect și directoarea de la inspectorat, 



un economist și un director de creșă, în care am făcut un calcul pentru un nr. de 60 de 
copii care ar beneficia de creșă. 

Știți că în primul an avem 34 și in anul 2  ar fi 74, am luat un calcul 60 de copii să 
vedem ce implică aceste costuri, după cum știți creșele nu apartin de ministerul 
invățământului, ele țin de Legea nr.1 a învățământului dar nu au reguli de aplicare, în 
consecință ele țin de direcțiile sanitare din primării. 

S-au luat toate costurile , de la masă, îngrijitor, personal, s-a constatat că nr. de 
personal trebuie să fie mai mare decât cel prevăzut, să existe puncte de farmacie. In proiect 
se vorbeste de un medic cu 2 ore pe săptămână, ni s-a explicat că nu se poate așa cevă 
deoarece copii au nevoie de supraveghere permanent și atunci trebuie să existe cel puțin o 
asistentă care să fie în permanent acolo. Cresa are program de la 6 dimineata la 5 și atunci 
este mai mult de 8 ore și trebuie personal suplimentar. 

Costurile pe strandard rămân, idea este că nimeni nu are ceva împotriva acestui 
proiect, ce mă neliniștește este că am purtat discuții cu cei din consiliul județean 
referitoare la mutarea școlii special, care la ora actuală nu are o soluție viabilă, ci exista o 
soliție de compromise, mutarea acestora la Făgăraș, in condițiile in care 37 de copii cu 
dizabilități să fie mutate cu microbuzele și personalul în nr. de 30 să fie mutate și să facă 
naveta, nu este ceva uman, nu este o solutie pentru viitor. 

S-a încercat mutarea in clădirea din str. Stadionului, banii nu există, urmează să se 
facă se facă proiecte, nu avem garanția că acesti copii au unde să înceapă. 

Din momentul semnării contractului in 5 luni trebuie să începem lucrările, acei copii 
trebuie să părăsească acele spații, trebuie să meragă undeva, o soluție provizărie este 
mutarea la Colegiul Tehnic, nimeni nu este de accord. 

Pentru că în acest proiect nu este un sondaj real, existau date statistice culese de 
personae abilitate, deoarece din regiune trebuie să fie 24din mediu rural și 12 copii de 
etnie romă, din cei care au răspuns la acest sondaj este că 77 de personae sunt in favoarea 
acestui proiect. 

Stiti ca la inceputul anului trebuie să facem o proiectie bugetară, trebuie să vedem 
cît alocăm, nu puteam să plecăm cu suma de 2% pentru că în realitate ea o să ajungă la 20 
și peste 20% recunoscând acest lucru și consultantul și atunci este normal și echitabil să 
plecăm corect, nici în toamnă nu vom avea o soluție pentru copii de la scoala specială. 

Spațiul propus este la parter, etajul 1 și 2 ori știți că că nu poate funcționa decât la 
parter, acesta este un proiect pe POCU, este un proiect care se referă la capital uman, 
atragerea locurilor de muncă, mai puțin investiția. 

D-na consilier Bratu Cristina – eu mă bucur că ati ajuns la concluzia că este 
necesară, acest proiect a fost adus în atenția noastră printr-un proiect în care orașul este 
parte, ”România crește odată cu tine”, dvs. Ati făcut calculi pe costul real, e clar că la anul 
costul real poate crește dar există o flexibilizare între bugete și acestea pot fi modificate, 
până la urmă cred că e important să susținem proiectul. 

In ceea ce prijește scoala specială, consiliul a susținut să rămână punct de lucru la 
Victoria, le-am pus la dispoziti spațiu, nu s-a pus problema desfințării. 

Creșa va putea intra in rețeaua școlară după 2 ani, e adevărat că acum nu există 
norme metodologice. 

D-na primar Bertea Camelia Elena- urmează perioada de sustenabilitate a 
proiectului în care trebuie să susținem proiectul în totalitate noi. 

D-na  consilier Tatu Carla – medical de familie dr. Baiulescu a decedat, știți dacă 
în locul dânsului vine altineva? 

D-na primar Bertea Camelia Elena- problema este stringentă, primăria nu are rol 
cu medicii de la casă, noi putem facilita accesul în cadrul policlinicii unde avem spatiu, am 



purtat discuții cu d-na dr. Biliboacă și d-na dr.Ghizdavu. Discutia a rămas intre d-na 
Baiulescu si d-na Biliboacă să definitiveze lista de pacienți. Noi dăm tot concursul pentru 
spațiu, dar există o ânțelegere între medici și pacienți la care noi nu putem lua parte. 

D-na  consilier Tatu Carla- rugămintea este să urgentați , stau pacienții cu fisa in 
mână și nu au unde să meargă. 

 
Îl rog pe dl.vice, în zona Pieții există ghena care este împrejmuită, de 2 săptămâni 

este căzută poarta, știți ceva? 
Dl. viceprimar Iosipescu Cristian – o să vorbesc cu cei responsabili să o 

remedieze. 
 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal  al ședinței 
ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 26.11.2020. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.198  .  

 
Proiect de Hotărâre nr.3-Cu privire la modificarea art.6 din HCL 

nr.150/24.09.2020 - Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără 
licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 mp, situată în str.Oltului 
nr.42A cu destinaţia “extindere construcție magazin” la cererea proprietarului și a art.6 din 
HCL nr.151/24.09.2020 - Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de 
teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 348 mp, situată în 
str.George Coșbuc cu destinaţia “extindere construcție” la cererea proprietarului. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.199  .   

 
Proiect de Hotărâre nr.4-Cu privire la modificarea titlului  HCL nr.9/30.01.2020 a 

preambulului, a art.1, art.13 și art.14 precum și abrogarea art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.200  .   

 
Proiect de Hotărâre nr.5-Cu privire la încetarea contractul de servicii pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 



Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 
nr.201  .   
 
Proiect de Hotărâre nr.6-Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de 
OUG 57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 republicată a 
unui nr.de 1 apartament situat în str.Viitorului nr.3/18 către titularul contractului de 
închiriere. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.202 .   
      
Proiect de Hotărâre nr.7-Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 
3 din OU 57/2019 –Codul Administrativ, HCL nr.82/27.10.2016, a terenului de 600 mp 
situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6 înscris în CF 100972 Victoria nr.topo/nr.cad.100972 
ce aparține proprirtății private a Or.Victoria. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.203 .   
 
Proiect de Hotărâre nr.8-Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public 
al Or.Victoria cu bunuri rezultate în urma lucrărilor executate, majorarea valorii unor 
bunuri existente cu valoarea lucrărilor executate și trecerea din domeniul public în 
domeniul privat a unor rețele de canalizare. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.204 .   
 
Proiect de Hotărâre nr.9-Cu privire la încetarea contractului de concesiune directă 
nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na dr.Paler Monica pentru 
spațiului nr.2 (cabinet medical) în suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 
nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu destinația Cabinet 
Stomatologic. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.205 .   
 



Proiect de Hotărâre nr.10-Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de actualizare date 
imobil în CF 100031-C1-U1 și CF 100031-C1-U2, alipirea celor două imobile si apoi 
apartamentarea  în unității individuale distincte.   

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.206 .   
 
Proiect de Hotărâre nr.11-Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare 
și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 325 mp din suprafața de 
2.407.733 mp din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2.      

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.206 .   
 

Proiect de Hotărâre nr.12-Cu privire la abrogarea HCL nr.149/24.09.2020 - Cu 
privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de comodat  
Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Orașul Victoria și Serviciul de Ambulanță 
Județean Brașov, cu privire  la modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- 
Cap.4- durata contractului. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.207 .   
 

Proiect de Hotărâre nr.13-Cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din 
Oraşul Victoria 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.208 .   
 

Proiect de Hotărâre nr.14 – Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de 
actualizare date imobil în CF 100026 Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 100909 
Victoria nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, alipirea celor două imobile si apoi 
dezmembrarea noului lot de 6988 mp în 5 loturi.   

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 



Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.209 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 
superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 
mp  înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974,imobil ce aparţin domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere 9d-na consilier Bratu Vristina), devenind 
Hotărârea Consiliului Local nr.210 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 
Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” 

 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.211 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.17-Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

fondului locativ de stat din Or.Victoria -și domeniul  privat. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.212 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Enea Maria. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 
 
D-na consilier Bratu Cristina – propun suma de 1500 lei. 
Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 15 voturi pentru. 
 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.213 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.19- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 
Nistor Ioan  



Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 

Dl. viceprimar Iosipescu Cristian – propun suma de 1500 lei. 
Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 15 voturi pentru. 

 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.215 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.20-Pentru  aprobarea modificării art.1 și 2 din HCL nr. 
185/26.11.2020  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului 
scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic 
”I.C.Drăgușanu” Victoria. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 

 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.216 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.21-Cu privire la completarea Unității Locale de Sprijin la nivelul 
orașului Victoria, ce se va constitui prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi 
ai consiliului local 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 

 
Dl consilier Cățănaș Cosmin Gelu – vă rog să faceți nominalizările. 
Dl. viceprimar – il propun pe dl. Stefan Iulian 
Dl. consilierStoia Claudiu– o propun pe d-na consilier Tatu Carla 
D-na consilier Tatu Carla –il propun pe dl. Iosipescu Cristian 
 
Dl consilier Cățănaș Cosmin Gelu – toate propunerile au intrunit un număr de 15 voturi. 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.217.   

 
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta  
U.A.T Or. Victoria în relațiile cu  ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE  ECO SISTEM 
VICTORIA  și SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 
          Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.218 .   

 



Proiect de Hotărâre nr.23-Privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -
constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  precum şi aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 
 
Dl consilier Cățănaș Cosmin Gelu – vă rog să faceți nominalizările. 
Dl. consilier Smădu Octavian – il propun pe dl. Consilier Stanea Daniel 
D-na consilier Tatu Carla – il propun pe dl. Tisulescu Sorin 
Dl consilier Cățănaș Cosmin Gelu – toate propunerile au intrunit un număr de 15 

voturi.  
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.219 .   

 
Proiect de Hotărâre nr.24-Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului 
Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 
 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.220 .   
 
Proiect de Hotărâre nr.25- Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziția 
Primarului  Orașului Victoria  nr. 670/11.12.2020 – cu privire la aprobarea rectificării 
bugetului local al orașului Victoria pe anul 2020 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 

 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.221 .   
 
Proiect de Hotărâre nr.26- reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul 2021-
2022 care va funcţiona în orașul Victoria. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă cu 
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.222 .   

 
Dl. consilier Cățănaș Căsmin Gelu – mai avem o Informare de la compartimentul 

de mediu privind monitorizare calitate aer. 
 D-na primar Bertea Camelia- Avem sesizare de la Avocatul poporului care ne 
pune în vedere să monitorizăm calitatea aerului inconjurător cu aparate, acestea ne sunt 
date ca recomandări dacă există posibilitatea achiziționării.  



Noi am cerut niște informații suplimentare la aceste aparate, ne trimit din lege tot 
felul de articole după care am găsit aparate, in cadrul uat-ului nu există specialiști in 
domeniu, ofertele primite pentru minilaboratoare care ar monitoriza aerul sunt la sume 
exorbitante, 200 mii euro, nu cred că ne permitem aceste sume, deci va trebui să găsim alte 
variante pentru acest aparat, va trebui să găsim variantă pentru monitorizare permanentă 
pentru că cea sporatică nu ne este de ajutor. 

Eu am făcut sesizări și ieri către cele 2 societății Viromet și Purolite atât la calitatea 
aerului cât și la deversările care sunt pe canale, așteptăm puncte oficiale, trebuie găsită o 
soluție profesională. Si dacă se constituie servicii de voluntariat acestea trebuie formate tot 
din specialiști, nouî ne-au dat ce gaze trebuie monitorizate dar nu cred că este suficient, 
trebuie specialiști. 

Dl. Consilier Stoian Nicolae – care este părerea Purolitului referitor la adresa dvs.? 
D-na primar Bertea Camelia – ei spun că au contract cu Virometul, deversează în 

stația de epurare a acestuia și că de acolo pleacă problemele. 
Va trebui venit în următoare ședință cu propuneri concrete deoarece din martie se 

amână. 
Dl. Consilier Stoian Nicolae – la Cronospan Sebes se monitorizează emisia de 

formaldehidă și am discutat cu șeful de acolo care spune că proba este luată din coșul de 
evacuare și aveau o concentrație de 1,5, deci pot să o facă și Purolite dacă vor. 

D-na primar Bertea Camelia – datele care le transmit la agentia de mediu se 
incadrează în parametri normali. 

Este o informare care trebuie luată în calcul și găsite soluții. 
 
Cu aceasta ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   PREȘEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL 

    CĂȚĂNAȘ COSMIN GELU                  CIOCA GABRIELA LENUȚA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                       
             
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 06.01.2021 
 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  57/2019- 
Codul Administrativ.   
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
 
           Art.1 – Se aprobă procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 
Victoria, județul Brașov din data de 06.01.2021, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al ședinței la 
sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul 
general al orașului Victoria. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
  BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 06.01.2021 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Victoria. 

D-na primar Bertea Camelia Elena – având în vedere faptul că există o situație mai 
specială, am invitat pe dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP pentru a face unele precizări față 
de acest aspect, întrucât acesta a mai ținut locul d-nei secretar Cioca Gabriela Lenuța și în 
consecință de cauză solicit consiliului local să fie de acord cu participarea d-lui Urian 
Nicolae - șef birou ADPP la ședință.Față de cele prezentate mai sus, consiliul local este de 
acord cu participarea d-lui dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP la ședință. 
          Dl. Urian Nicolae - șef birou ADPP – având în vedere prevederile OUG 57/2019 – 
Codul Administrativ cu referire la art.512 și art.512 se aprobă d-nei secretar general Cioca 
Gabriela Lenuța, suspendarea raporturilor de serviciu pentru o perioadă de 90 de zile 
(04.01.2021-06.05.2021) pentru rezolvarea unor situații personale, în acest sens s-a emis 
de către primarul Or.Victoria Dispoziția nr.694/22.12.2020.În vederea asigurării 
continuității activitățiilor funcției publice de conducere – secretar general,  primarul 
Or.Victoria a emis Dispoziția nr.708/29.12.2020 prin care d-na Bivolu Maria Bianca preia 
prin delegare atribuțiunile funcției publice de secretar general al Or.Victoria.  
          D-na Bivolu Maria Bianca - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom 
începe ședința  extraordinară de astăzi.  
          Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.6/05.01.2021 iar anunțul 
privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 
http//www.primaria.victoria.ro. 
      La ședința Consiliului Local se constată prezența unui număr de 12 consilieri, lipsind 
un nr.de 3 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. 
      Conform art.228 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind Codul administrativ :  
Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 
    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 
abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 
încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 
folos material pentru sine sau pentru: 
    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al 
unei obligaţii; 
    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de 
la care obţine venituri; 
    d) o altă autoritate din care face parte; 
    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 
făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
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    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 
situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 
respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat 
în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-
a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind 
conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 
indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

D-na Bivolu Maria Bianca – Conform regulamentului de organizare și funcționare 
a consiliului local   vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședința al lunii 
ianuarie 2021. 

D-na consilier Bratu Cristina– îl propun pe dl. consilier Iosipescu Cristian. 
Se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 12 voturi pentru, nicio abținere, 

niciunul împotrivă. 
Dl. consilier Iosipescu Cristian –  Buna ziua ! Doresc să vă urez :La multi ani ! 

zile frumoase de sărbători și ne bucurăm să fim impreună. 
Declarăm ședința deschisă și  supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi și se 

aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 
 Dl. consilier Iosipescu Cristian –având în vedere că este o ședință extraordinară 
vom trece direct la discutarea  proiectelor existente pe ordinea de zi. 
 
          Proiect de Hotărâre nr.1-  Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 
extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 06.01.20201 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
 

Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.  1.   
           Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului 
secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Oraşului 
Victoria, al anilor precedenți  
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
 

Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 2.  
       Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul 
bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al 
anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 
între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare și  secțiunii de dezvoltare în 
anul 2021.  
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 



 
Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 3.  
          Proiect de Hotărâre nr.4-  Cu privire la utilizarea de sume din excedentul 
bugetului privind activitățile finanțate integral din venituri proprii al Colegiului 
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 
2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 2021. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

 
Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 4.  
        Proiect de Hotărâre nr.5-  Privind  aprobarea încheierii Contractului de 
asistenta juridică, cu Cabinet Individual Avocat Muller-Kuti Iulia în vederea 
promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

 
Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 5.  

Dl. consilier Iosipescu Cristian– ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința 
inchisă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR  GENERAL, 
                   IOSIPESCU  CRISTIAN                                CIOCA GABRIELA LENUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
             
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al orașului Victoria 
 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
        Având în vedere referatul nr.18131/28.12.2020 întocmit de  compartimentul resurse 
umane și salarizare pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al orașului Victoria. 

Luând în considerare prevederile art. 485, alin.(1), alin.(5) și anexa 6  din Ordonanța 
de urgență a  57/2019- Codul Administrativ.   
         În temeiul art.139 alin.1 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
 
            Art.1 – Se constituie comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale secretarului general al orașului Victoria, în următoarea componență: 
 Primar: Bertea Camelia Elena 
          Consilier local : ___________ 
 Consilier local : ___________ 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele 
nominalizate.. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
  BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.5574/14.09.2004 încheiat între Or.Victoria şi Dr.Băiulescu Ioan, având ca obiect 

concesiunarea spațiului în suprafață de 21,60 mp înscris în CF 100031-C1-U10 cu destinația 
”cabinet individual de medicină de familie”, cu  privire la modificarea Cap.1 – Părțile  

contractante. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.17758/21.12.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea încheierii 
unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004 încheiat între Or.Victoria şi 
Dr.Băiulescu Ioan, având ca obiect concesiunarea spațiului în suprafață de 21,60 mp înscris în CF 
100031-C1-U10 cu destinația ”cabinet individual de medicină de familie”, cu  privire la modificarea Cap.1 
– Părțile  contractante. 
        Văzând prevederile: 
        Ou 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit. lit.”c”, alin.6 lit.”b” și.”c”, art.354 alin.1 și 2 și 
art.355;           
         HG 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
        Ordinul 299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat în 
temeiul Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete 
medicale; 
         Contractual concesiune directă nr.5574/14.09.2004, încheiat între Or.Victoria și Dr.Băiulescu Ioan, 
având ca obiect concesiunarea spațiului în suprafață de 21,60 mp înscris în CF 100031-C1-U10 cu 
destinația ”cabinet individual de medicină de familie” art.13.1  Cap.13; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
            Art.1 –Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004 
încheiat între Or.Victoria şi Dr.Băiulescu Ioan, având ca obiect concesiunarea spațiului în suprafață de 
21,60 mp înscris în CF 100031-C1-U10 cu destinația ”cabinet individual de medicină de familie”, cu  
privire la modificarea Cap.1 – Părțile  contractante, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2.-Contractul de comodat nr.9566/08.10.2009 încheiat între Dr.Băiulescu Ioan și dr.Ghizdavu 
–Stoia Claudia –Laura pentru spațiul în suprafață de 21,60 mp înscris în CF 100031-C1-U10 având la HCL 
nr.119/24.09.2009, prin care d-na dr.Ghizdavu – Stoia Claudia –Laura își deschide un punct de lucru în 
cadrul cabinetului pentru pacienții din Or.Victoria, cu activitate în contra tură încetează de drept. 
          Art.3.- Actul adițional la contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004, se încheie pentru perioada 
rămasă, începând cu data de 01.01.2021 – perioada 01.01.2021 – 14.09.2034. 
          Art.4 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 
 

A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.4 
 

La contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004 încheiat între Or.Victoria şi Dr.Băiulescu 
Ioan, având ca obiect concesiunarea spațiului în suprafață de 21,60 mp înscris în CF 

100031-C1-U10 cu destinația ”cabinet individual de medicină de familie”, cu  privire la 
modificarea Cap.1 – Părțile  contractante 

 
 
     

           Părţile contractante – Orașul Victoria persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din 
OU 57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, 
reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar BERTEA CAMELIA ELENA în 
calitate de - CONCEDENT – si  dr.GHIZDAVU-STOIA CLAUDIA-LAURA   în calitate de 
CONCESIONAR, au convenit la modificarea Cap.1 – Durata contractului, în temeiul HCL 
nr........../........................, după cum urmează: 
 

 
contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004 Cap.1. Părţile contractante – forma inițială 

 
    1.1. Oraşul Victoria persoană juridică de drept public conform art.21 din Legea 215/2001,cu sediul în 
Or.Victoria, Str.Stadionului Nr.14, Jud.Braşov legal reprezentată în temeiul art.67 alin.1 din legea 
215/2001 prin primar VIOREL OLTEANU având funcţia de Primar în calitate de concedent, 
    Şi                   dr.BAIULESCU  IOAN                     
    1.2. .............................………………………………..(domiciliat în ..................………....................... 
       Str.1 Decembrie 1918, Bl.9, Ap.14 Or.Victoria  ,  Jud.Brașov                              
……………………………………………………………………………………………….................................................. 
                                      1520217084753            
CNP ....................………………………………………………………............................) medicul titular al 
cabinetului/reprezentantul legal al societăţii civile medicale/reprezentantul legal al  
                                                                      Cabinet individual medicină de familie 
unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică/fizică ................……………………......................, cu  
                                    str.Policlinicii nr.14     Orașul Victoria  Jud.Brașov 
sediul  în……………………..............................…………………………………….....................................,.  
                                                                                   487431/392/28.12.1999    
înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale………….............………………..........................sub  
               487431/392                                       28.12.1999    
nr. ..........……………………………… din ...................……………………………….....................................  
 
cod fiscal .....................…………………… din .......…………………………….............................., având  
 
contul deschis la ..................................………………………………………, în calitate de concesionar, au 
convenit să încheie prezentul contract de concesiune.   
                             
 

contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004 Cap.1. Părţile contractante – forma 
modificată 

 
    1.1. Orașul Victoria persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din OU 57/2019, cu sediul 
în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat legal în temeiul 
art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar BERTEA CAMELIA ELENA  în calitate de concedent, 
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    Şi        dr.GHIZDAVU-STOIA CLAUDIA-LAURA                     
    1.2. .............................………………………………..(domiciliat în ..................……….................... 
                  Str.Rogozari nr.21 sat Drăguș  ,  Jud.Brașov                              
………………………………………………………………………………………………................................................ 
                                       2741127084757            
CNP ....................……………………………………………………….........................) medicul titular al 
cabinetului/reprezentantul legal al societăţii civile medicale/reprezentantul legal al  
                                                                      Cabinet individual medicină de familie 
unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică/fizică ................……………………......................., cu  
                                    str.Policlinicii nr.14     Orașul Victoria  Jud.Brașov 
sediul  în……………………..............................……………………………………......................................,.  
                                                                                   8024/23.12.2009    
înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale………….............………………..........................sub  
            1185/204327                                       16.03.2009    
nr. ..........……………………………… din ...................……………………………….....................................  
               2741127084757                                         8800079594        
cod fiscal .....................…………………… din .......……………………………..............................., având  
 
contul deschis la ..................................………………………………………, în calitate de concesionar, au 
convenit să încheie prezentul contract de concesiune.           
             Actul adițional la contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004, se încheie pentru perioada 
rămasă, începând cu data de 01.01.2021 – perioada 01.01.2021 – 14.09.2034. 
 
               Celelalte articole prevăzute în contractul de concesiune nr.5574/14.09.2004 nu se modifică şi 
rămân în forma prevăzută în contract. 
 
          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
 
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2021  
 
       CONCEDENT                                                            CONCESIONAR 

            ORAŞUL  VICTORIA                               dr.GHIZDAVU-STOIA CLAUDIA-LAURA                     
                   PRIMAR                                                                     
        BERTEA CAMELIA ELENA                                             
 
       
 
   
           Vizat pentru legalitate                                                                           
                 SECRETAR                                                             
         Cioca Gabriela Lenuţa 
 

 
 
 
     Vizat pentru C.F.P                                                                                               

               Bînda Mariana                                                  
 
 
 
 
 
 
                    Vizat pentru oportunitate.                         

 Şef birou ADPP  consilier Nicolae Urian      
 



                                                                                                             
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea trecerii terenului de 741 mp înscris în CF 100879 Victoria 
nr.cad.100879, situat în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria 

și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 
administrarea Consiliului Județean Brașov.          

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.17970/23.12.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
trecerii  terenului de 741 mp înscris în CF 100879 Victoria nr.cad.100879, situat în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local 
Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov.            
        Văzând prevederile: 
       OUG 57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 - 296, art.294, alin. (3) şi 
alin. (5) ; 
       Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
       Legea 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 
       Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870;   
       Legea 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 
       Legea 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
       HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
       HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9; 
       HCL nr.222/20.12.2018 prin care s-a aprobat  trecerea  integrală a apartamentelor nr.1, 3 
și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local 
Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, cu 
destinaţia “construcții necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau 
centru de consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006” ; 
       HCL nr.44/28.02.2019 prin care s-a aprobat modificarea și completarea HCL 
222/20.12.2018 cu privire la aprobarea trecerii integrale a apartamentelor nr.1, 3 și 5 din 
obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria str.Stadionului 
nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul 
public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, cu destinaţia “construcții 
necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de consiliere în 
condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006”, la titlul hotărârii, la preambul 
alin.2 și la art.1; 
       HCL nr.143/07.09.2020 – prin care se aprobă trecerea  integrale a apartamentelor nr.2 și 5 
din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria str.Stadionului 
nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul 
public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov;         
       HCJ nr.111/28.03.2019- Consiliul Județean Brașov aprobă preluarea apartamentelor nr.1, 3 
și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local 
Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, cu 
destinaţia “construcții necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau 
centru de consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006” ; 
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       HCJ nr.287/27.08.2020- Consiliul Județean Brașov aprobă preluarea apartamentelor nr.2 și 
5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local 
Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

 
 
            Art.1 –Se aprobă trecerea integrală a imobilului teren de 741 mp înscris în CF 100879 
Victoria nr.cad.100879, situat în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din domeniul public al 
Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 
administrarea Consiliului Județean Brașov, după cum urmează: 

 Denumire imobil  Suprafața Adresa  Valoarea de 
ionventar 

Situația juridică 

Teren  CF 100879 nr.cad.100879 741 mp cotă de 
1/1 

Str.Stadionului 
nr.22 

6.915,30 lei Or.Victoria 
domeniul public 

 
            Art.2.- Datorită faptului că imobilul situat în Or.Victoria str.Stadionului nr.22 a fost 
trecu integral din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în 
domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, este necesar a 
se trece și terenul de 741 mp înscris în CF 100879 Victoria nr.cad.100879, situat în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22 din domeniul public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, 
în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov- terenul 
reprezintă curtea imoibilului și va urma destinația imobilului  care a fost transferat, respectiv: 
         - construcții necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru 
de consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006” și pentru Centrul 
Școlar de educație Incluzivă. 
          Art.3.-Predarea- primirea imobilelor se va face pe bază de proces verbal care se va 
încheia în termen de maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotarâri, conform anexei ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.4.- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în mod 
corespunzător.      
          Art.5 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE  
            
 
 
 
 
 



                                                                                            
 
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                
           
Nr.______________/__________________2021.  
                                                       
Consiliul Județean Braşov       
 
Nr._______________/_________________2021. 
 

 

PROCES  -  VERBAL 

 

           Subsemnaţii ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din OU 
57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat 
legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 de BERTEA CAMELIA ELENA în funcţia de Primar al 
Orasului Victoria, în calitate de – PROPRIETAR  si  Consiliul Județean Brașov cu sediul în B-dul 
Eroilor  nr.3-5,  judeţul Braşov, reprezentat legal prin dl.Președinte - Veştea Adrian-Ioan   în calitate 
de Primitor, am încheiat astăzi data de 
 
___________________________________________ procesul verbal cu ocazia predării – primirii 
imobilul teren de 741 mp înscris în CF 100879 Victoria nr.cad.100879, situat în Or.Victoria str.Stadionului 
nr.22, situat în Or. Victoria str.Stadionului nr.22 din domeniul public al Or.Victoria și administrarea 
Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean 
Brașov. 
 
    Imobilul teren de 741 mp înscris în CF 100879 Victoria nr.cad.100879, situat în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, face parte din domeniul public a Or.Victoria care se trece din domeniul public al 
Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 
administrarea Consiliului Județean Brașov în condițiile prevăzute de OUG 57/2019- Codul Administrastiv 
art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 - 296, art.294, alin. (3) şi alin. (5), HG 972/2002, HCL 47/1999,HCL 
77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 – 870 va urma destinația imobilului  
care a fost transferat, respectiv: 
         - construcții necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de 
consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006” și pentru Centrul Școlar de 
educație Incluzivă. 
         

Denumire imobil  Suprafața Adresa  Valoarea de 
ionventar 

Situația juridică 

Teren  CF 100879 nr.cad.100879 741 mp cotă de 
1/1 

Str.Stadionului 
nr.22 

6.915,30 lei Or.Victoria 
domeniul public 

   
      Având în vedere prevederile HCL nr…………….../………………………2021, din partea Or.Victoria participă 
dl.Urian Nicolae – şef birou ADPP , în calitate de reprezentanţi ai proprietarului bunurilor de domeniul 
public, iar din partea Consiliului Județean Braşov 
 

1.__________________________________________________________ 
 

2.__________________________________________________________ 
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3.__________________________________________________________ 
 

 Alte constatării: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
    Imobilul teren de 741 mp înscris în CF 100879 Victoria nr.cad.100879, situat în Or. Victoria 
str.Stadionului nr.22, face parte din domeniul public a Or.Victoria şi se trece din domeniul public al 
Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 
administrarea Consiliului Județean Brașov în condițiile prevăzute de OUG 57/2019- Codul Administrastiv 
art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 - 296, art.294, alin. (3) şi alin. (5), HG 972/2002, HCL 47/1999,HCL 
77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 - 870. 
           
           Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două) exemplare câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
              Am predat                                                                          Am primit 
         PROPRIETAR                                                            Consiliul Județean Brașov                                            
      ORAŞUL  VICTORIA                                               
                                                                                                                                                           

                    PRIMAR                                                                            Președinte 
        Bertea Camelia Elena                                                              Veştea Adrian-Ioan 

               

                                                                                                                                  

                                                                                                      
        Şef birou ADPP                                                           Serviciu financiar contabil 

          consilier Nicolae Urian  
 
 
 

                                                                                        
                                                                                                         Direcția juridică 
      
 
 
 
         
                                                                                                         Birou patrimoniu 
 
 
 
 
                                                                                                    

Reprezentanții delegați din partea Consiliului Județean Braşov 
 

1.__________________________________________________________ 
 

2.__________________________________________________________ 
 

3.__________________________________________________________ 
 
 
 
 



                                                                                                            
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea  documentației de licitație publică pentru constituirea unui 
drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în 

suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974, imobil ce 
aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „ 

prestări servicii”. 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.18093/28.12.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
documentației de licitație publică pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe 
o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria 
nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în 
str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 
        Văzând prevederile: 
       OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și 
art.363,  
       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; 
       Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 
27,art.47 şi 48;  
       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, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137; 
       Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra unor terenuri din domeniul privat al Oraşului Victoria aprobat prin HCL nr.8/28.07.2016; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

 
 
            Art.1 –Se aprobă documentația de licitație publică pentru constituirea unui drept de 
superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  
înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii 
Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2.- Pretul de pornire la licitatie pentru constituirea prin licitaţie publică a unui drept 
de superficie cu titlu oneros pentru terenul de 2248 mp, pe o perioadă de 49 de ani este de  
13.488 Euro, pret stabilit prin raportul de evaluare nr.17725/21.12.2020 
           Art.3.- Preţul superficiei rezultat în urma licitaţiei publice se va achita în termen de 49 
de ani. 
           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 terenul în 
suprafață de 2248 mp înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974, situat în str.Poligonului. 
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          Art.5.- Superficiarul este obligat să suporte toate taxele necesare privind autentificarea 
contractului precum şi cele referitoare la transferul proprietăţii dobândite prin contract  în 
dreptul său, în C.F  şi registrul de publicitate imobiliară. 
         Art.6.- Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnării 
contractului de superficie şi semnarea procesului verbal de predare primire a terenului, perioadă 
în care superficiarul este obligat să prezinte documentaţia tehnică în vederea eliberării 
autorizaţiei de construire. 
         Art.7.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de constituire a dreptului de 
superficie asupra terenului în suprafață de 2248 mp, înscris în CF 100974 Victoria 
nr.cad.100974  situat în str.Poligonului, se publică într-un cotidian de circulaţie naţională, într-
unul de circulaţie locală și în Monitoriul Oficale al României partea a-VI-a cu cel puţin 20 de zile 
calendaristice înainte de data limită a licitaţie 
         Art.8.- Suma obţinută prin constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, se face 
venit la bugetul local al Oraşului Victoria.       
         Art.9 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 145 mp, situat în 
str.Pieţii, nr.2A, înscris în CF 100965  nr.cad.100965 şi a documentaţiei de licitaţie, 

bun ce face parte din proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia 
„construcție terasă”. 

 
 

  
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.18162/28.12.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică a terenului de 145 mp, situat în str.Pieţii, nr.2A, înscris în CF 
100965  nr.cad.100965 şi a documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea  
privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcție terasă”. 
        Văzând prevederile:  
        OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 
alin.2 și art.364,  
         Legea 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757. 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
 
            Art.1 –Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 145 mp 
înscris CF 100965  nr.cad.100965, situat în str.Pieţii, nr.2A la preţul de 11,60 euro/mp prevăzut 
în raportul de evaluare nr.12726/22.09.2020,imobil ce face parte din proprietatea privată a 
localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcție terasă” în următoarele condiţii: 
         (a)Preţul terenului este cel prevăzut în raportul de evaluare nr.12726/22.09.2020, 
respectiv 11,60 euro/mp. VALOAREA TERENULUI = 11,60 euro/mp x 145 mp= 1.628,00 
euro în echivalent  lei -8.172 lei.Curs valutar la data de 18.09.2020 – 4,8582 lei/euro.Preţul 
de pornire la licitaţie  pentru terenul de 145 mp este de 1.628 euro fără TVA.Pasul de strigare la 
licitaţie – 1.628 euro x 5% = 81,40 euro – rotunjit 82 euro.                   
         Taxa de participare la licitaţie – 30 lei 
         Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei        
        (b) Contravaloarea lucrărilor de întocmire  a raportului de evaluare a terenului în 
suprafaţă de 145 mp înscris în CF 100965 Victoria nr.cad.100965, situat în str.Pieții nr.2A, în 
sumă de 450 lei și cheltuieli ocazionate cu plata documentaţiei cadastrale în sumă de 1500 lei, 
se suportată de către cumpărător și se achită separat de prețul vânzării.Total alte cheltuieli 
1.950 lei 
       (c) Preţul de vânzare înclusiv TVA-ul, rezultat în urma licitaţiei publice se va achita integral 
termen de 20 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 
          Art.2.- Aprobarea documentaţiei de licitaţie privind vânzarea terenului în suprafață de 
145 mp înscris în CF 100965 Victoria nr.cad.100965, situat în str.Pieții nr.2A, conform anexei.  
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         Art.3.- Cumpărătorul este obligat să suporte toate taxele necesare privind autentificarea 
contractului precum şi cele referitoare la transferul proprietăţii dobândite prin contract  în 
dreptul său, în C.F  şi registrul de publicitate imobiliară. 
         Art.4.- Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnării 
contractului de vânzare – cumparare şi semnarea procesului verbal de predare primire a 
terenului, perioadă în care cumpărătorul este obligat să prezinte documentaţia tehnică în 
vederea eliberării autorizaţiei de construire. 
         Art.5.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de vânzarea terenului în suprafață de 
145 mp înscris în CF 100965 Victoria nr.cad.100965, situat în str.Pieții nr.2A, se publică într-un 
cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală și în Monitoriul Oficale al României 
partea a-VI-a cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie.  
        Art.6.- Suma obţinută din vânzarea terenului în suprafață de 145 mp înscris în CF 100965 
Victoria nr.cad.100965, situat în str.Pieții nr.2A, se face venit la bugetul local al Oraşului 
Victoria. 
        Art.7.-Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă 
autentică a contractului de vânzare - cumpărare. 
        Art.8. – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire încheierea unui act adițional la contractul de comodat 
nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  Asociația Națională a 

Salvatorilor Montani din România, cu privire la modificarea și completarea art.2.1 Cap.2 
părțile contractante, art.3.1  alin.1 și alin.2 cu referire la anexa nr.1, art.3.3 Cap.3-Obiectul 

contractului, art.6.14 Cap.6- Drepturile și obligațiile comodatarului. 
 
         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.2466/11.01.2021 al biroului ADPP cu privire la încheierea unui act 
adițional la contractul de comodat nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  Asociația 
Națională a Salvatorilor Montani din România, cu privire la modificarea și completarea art.2.1 Cap.2 
părțile contractante, art.3.1  alin.1 și alin.2 cu referire la anexa nr.1, art.3.3 Cap.3-Obiectul contractului, 
art.6.14 Cap.6- Drepturile și obligațiile comodatarului.  
        Văzând prevederile:  
       OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.1, alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.108, art.299, art.608; 
       Legii 287/2009- Codul Civil art.551 pct.7, art.641,  
      Contractul de comodat nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  Asociația 
Națională a Salvatorilor Montani din România, art.12.7; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE: 
 
 
 

              Art.1.-Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de comodat 
nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  Asociația Națională a Salvatorilor Montani 
din România, cu privire la modificarea și completarea art.2.1 Cap.2 părțile contractante, art.3.1  alin.1 și 
alin.2 cu referire la anexa nr.1, art.3.3 Cap.3-Obiectul contractului, art.6.14 Cap.6- Drepturile și 
obligațiile comodatarului, 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 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat  
 

 
A C T     A D I Ţ I O N A L  nr.2 

 
La contractul de comodat nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, cu privire la modificarea și 
completarea art.2.1 Cap.2 părțile contractante, art.3.1  alin.1 și alin.2 cu referire la anexa 

nr.1, art.3.3 Cap.3-Obiectul contractului, art.6.14 Cap.6- Drepturile și obligațiile 
comodatarului. 

 
 
 
 

            Părţile contractante – Oraşul Victoria, cu sediul în Or.Victoria, Str.Stadionului Nr.14, Judeţul 
Braşov legal reprezentată în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin primar Bertea Camelia Elena  
în calitate de comodant si Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România cu sediul în 
Or.Victoria, str.Victoriei nr.7/48, judeţul Braşov, reprezentat legal prin BROSS TOMA, în calitate de 
comodatar prin acordul de voinţă, având la bază contractul de comodat nr.11479/146RC/02.07.2018, a 
intervenit următorul act adiţional cu privire la modificarea și completarea art.2.1 Cap.2 părțile 
contractante, art.3.1  alin.1 și alin.2 cu referire la anexa nr.1, art.3.3 Cap.3-Obiectul 
contractului, art.6.14 Cap.6- Drepturile și obligațiile comodatarului, după cum urmează: 
 
 
             Cap. 2 – PĂRŢILE  -forma inițială: 
             2. 1. PARTILE 
          Oraşul Victoria, persoană juridică de drept public conform art.21 din Legea 215/2001, prin 
Victoria, cu sediul în localitatea Victoria, str. Stadionului nr.14, judeţul Brasov Cod unic de înregistrare 
4523207, legal reprezentat în temeiul art.62 alin.1 din Legea 215/2001 de domnul GHEORGHE  
CRISTIAN în functia de Primar al Orasului Victoria  in calitate de - COMODANT –   
        si Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România                                                   
cu sediul în Or.Victoria, str.Victoriei nr.7/48 , judeţul Braşov, reprezentat legal prin BROSS TOMA  în 
calitate de COMODATAR 
 
Cap. 2 – PĂRŢILE  -forma modificată și completată: 
             2. 1. PARTILE 
          Oraşul Victoria, persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or. 
Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din 
OU 57/2019, de BERTEA CAMELIA ELENA în funcția de Primar al Orasului Victoria  in calitate de - 
COMODANT –   
        si Asociația Salvatorilor Montani Victoria cu sediul în Or.Victoria, str.Chimiștilor nr.16/8,  CIF 
41858134 judeţul Braşov, reprezentat legal prin BROSS TOMA  în calitate de COMODATAR,      
        și Consiliul Județean Brașov reprezentat legal prin Președinte - Veştea Adrian-Ioan cu 
sediul în mun.Brașov, B-ul Eroilor nr.5 și Mihai Pascu – director executive DDJSP – coordonator 
Serviciul Județean Salvamont, 
 
Cap.3. OBIECTUL  CONTRACTULUI- forma inițială 
        3.1 În urma acordului de voinţa intervenit între părţi, proprietarul “Bunurilor” aflate în domeniul 
privat al Or.Victoria, dă în folosinţă gratuită bunuri mobile şi  imobile din domeniul privat către 
Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România   cu destinaţia – activitatii specifice 
salvamontului. 
după cum urmează: 
        - mijloace fixe si constructii- conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezentul contract. 

 
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


        - obiecte de inventar - conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezentul contract. 
      3.2. În condiţiile respectării dreptului de proprietate privată prevăzut în Constituţia României, OU 
57/2019- Codul Administrativ şi Codul Civil art.858 - 865, art.918, art.1618, art.2144, art.2146 şi 
art.2148 - 2157 bunurile vor fi folosite gratuit şi gospodărite într-un sistem unitar, în sensul exploatării 
lor conform destinaţiei. 
      3.3. Bunurile din domeniul privat date în folosinţă gratuită nu constituie  patrimoniul Asociației 
Naționale a Salvatorilor Montani din România.  
 
Cap.3. OBIECTUL  CONTRACTULUI- forma modificată și completată 
        3.1 În urma acordului de voinţa intervenit între părţi, proprietarul “Bunurilor” aflate în domeniul 
privat al Or.Victoria, dă în folosinţă gratuită bunuri mobile şi  imobile din domeniul privat către 
Asociația Salvatorilor Montani Victoria și Consiliului Județean Brașov cu destinaţia – activitatii 
specifice salvamontului. 
după cum urmează: 
        - mijloace fixe si constructii- conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezentul contract. 
        - obiecte de inventar - conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezentul contract. 
      3.2. În condiţiile respectării dreptului de proprietate privată prevăzut în Constituţia României, Ou 
57/2019-Codul Administrativ şi Codul Civil art.858 - 865, art.918, art.1618, art.2144, art.2146 şi art.2148 
- 2157 bunurile vor fi folosite gratuit şi gospodărite într-un sistem unitar, în sensul exploatării lor 
conform destinaţiei. 
      3.3. Bunurile din domeniul privat date în folosinţă gratuită nu constituie  patrimoniul Asociației 
Salvatorilor Montani Victoria și a Consiliului Județean Brașov.  
 
Cap.6. DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  COMODATARULUI- forma inițială                                               
                6.14. cheltuielile privind energia electrică dupa cum urmeaza:  
           - pentru ce depaseste 150 kw/luna pentru perioada  01.04 – 30.09 plata o  face ANSMR 
– filiala Victoria CF 9114521 cu sediul în Or.Victoria str.Victoriei nr.7/48 prin reprezentant legal Tomas 
Bross – preşedinte ANSMR – filiala Victoria 
           - pentru ce depaseste 300 kw/luna pentru perioada  01.10 – 31.03 plata o face ANSMR 
– filiala Victoria CF 9114521 cu sediul în Or.Victoria str.Victoriei nr.7/48 prin reprezentant legal Tomas 
Bross – preşedinte ANSMR – filiala Victoria. 
 
        Cap.6. DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  COMODATARULUI- forma modificată și 
completată                                               
        6.14. cheltuielile privind energia electrică dupa cum urmeaza:  
           - pentru ce depaseste 150 kw/luna pentru perioada  01.04 – 30.09 plata o  face 
Asociația Salvatorilor Montani Victoria – filiala Victoria CF 41858134 cu sediul în Or.Victoria 
str.Chimiștilor nr.16/8 prin reprezentant legal Tomas Bross – preşedinte și Consiliul Județean Brașov 
CIF 43844150 cu sediul în mun.Brașov, B-ul Eroilor nr.5 reprezentat de președinte - Veştea Adrian-
Ioan și Mihai Pascu – director executive DDJSP – coordonator Serviciul Județean Salvamont 
           - pentru ce depaseste 300 kw/luna pentru perioada  01.10 – 31.03 plata o  face 
Asociația Salvatorilor Montani Victoria – filiala Victoria CF 41858134 cu sediul în Or.Victoria 
str.Chimiștilor nr.16/8 prin reprezentant legal Tomas Bross – preşedinte și Consiliul Județean Brașov 
CIF 43844150 cu sediul în mun.Brașov, B-ul Eroilor nr.5 reprezentat de președinte - Veştea Adrian-
Ioan și Mihai Pascu – director executive DDJSP – coordonator Serviciul Județean Salvamont. 
 
 
            Celelalte prevederi ale contractul de de comodat nr.11479/146RC/02.07.2018 și Anexa nr.1, nu 
se modifică şi rămân în forma prevăzută în contract. 
 
 
            Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru  
 
fiecare parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub  nr…………........../………................2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 
           COMODANT                                                  
       ORAŞUL  VICTORIA                                                                  COMODATAR 
  Bertea Camelia Elena – primar                                    Asocia Salvatorilor Montani Victoria 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         BROSS  TOMA 
                                                                                                                                                            

                                                                             
 
          
 
 
 
 
 
                                                                                                       COMODATAR     

           Vizat pentru legalitate                                                        Consiliul Județea Brașov                                                            
                 SECRETAR                                                                                  președinte  
         Cioca Gabriela Lenuţa                                                                 Veștea Adrian Ioan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             director executive DDJSP –  
          Vizat pentru C.F.P                                           coordonator Serviciul Județean Salvamont                                                                                                                      
                Inache Anca                                                                      Mihai Pascu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vizat pentru oportunitate                                                                                              
Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            
 
 
 
 
 

MIJLOACE  FIXE şi CONSTRUCŢII 
Anexa 1 – forma modificată și completată 

 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire  U/M Cantitate Preţ 
unitar 

Valoare  Data 
achiziţiei  

Observaţii  

1 Cabană Salvamont-
Valea Sâmbetei 

Buc. 1 0,07 0,07 01.1998 Nu are valoare 
deoarece s-a 
efectuat din 
fondurile proprii şi 
nu este pe teritoriul 
UAT Or.Victoria 

2 Spațiul 17,15 mp- 
str.Stadionului 
nr.11/1 

1 ------- ----------- 14.711,33 -------------- CF  100253-C1-U1 

3 Spațiul 17,15 mp- 
str.Stadionului 
nr.12/2 

1 ------- ----------- 14.711,33 -------------- CF  100253-C1-U2 

4 Targă AKJA 2200 
PLUS 

Buc. 1 7.407,75 7.407,75 11.2004  

 
 
        ORAȘUL  VICTORIA                                             Asociația Salvatorilor Montani Victoria                                                                                      
                  Primar                                                                       BROSS  TOMA 
     BERTEA CAMELIA ELENA                                                                                       
                                                                                       
 
 
 

                                                                                             Consiliul Județea Brașov                                                            
                                                                                                    președinte  
                                                                                          Veștea Adrian Ioan 
 

 
 
 
 
 
                                                                                            director executive DDJSP –  
                                                                           coordonator Serviciul Județean Salvamont                                                                                                                      
                                                                                               Mihai Pascu 
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PROIECT  DE   HOTARARE 
 
Cu privire la menținerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului propriu 

de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 70 posturi de asistenţi 
personali pentru anul 2021. 

 
 

           Primarul Or.Victoria,  
          Având referatul nr.441/11.01.2021 biroului asistenţă socială cu privire la 
cuprinderea în organigrama şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al 
Primarului Or Victoria a numărului de 70 posturi de asistenţi personali pentru anul 2021.  
          Văzând prevederile: 
- OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, alin.(2), lit „d”şi alin.(7), lit.”b”; 
-  OU 63/2010 privind modificarea Legii 273/2006,  
- art.35 din  Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*). 
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind 
Codul Administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 
 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 
 

             Art.1.Se aprobă menținerea în organigramă şi statul de funcţii al aparatului 
propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria a numărului de 70 posturi de asistenţi 
personali pentru anul 2021. 
           Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
   
              

  PRIMAR  
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 

 
                                                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 
 

Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 
2021. 

 
 

           Primarul Or.Victoria,  
          Având referatul nr.442/11.01.2020 biroului asistenţă socială cu privire la aprobarea 
planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021.  
          Văzând prevederile: 

- Legii nr.416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat 
modificată;  

- art. 6 alin 7 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii 
416/2001 privind venitul minim garantat; 

- OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, alin.(2), lit „d”şi alin.(7), 
lit.”b”; 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind 
Codul administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 
 

             Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021 
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  
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 

    
                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 
 
Cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru anul 2021 pentru prevenirea 

și combaterea marginalizării sociale în Orașul Victoria. 
 
 

           Primarul Or.Victoria,  
          Având referatul nr.501/11.01.2020 biroului asistenţă socială cu privire la 
programului de măsuri pentru anul 2021 pentru prevenirea și combaterea marginalizării 
sociale în Orașul Victoria. 
          Văzând prevederile: 

- Legii nr.116/2020 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;  
- OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, alin.(2), lit „d”şi alin.(7), 

lit.”b”; 
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind 

Codul administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 
 

             Art.1. Se aprobă programul de măsuri pentru anul 2021 pentru prevenirea și 
combaterea marginalizării sociale în Orașul Victoria 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  
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 

    
                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 
Cu privire la acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în 

domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Brașov, în 
aplicarea prevederilor O.U.G nr.74/2018,  Legii nr.211/2011,  Legii nr. 249/2015 și a O.U.G 

nr.195/2005 
 

         Primarul Or.Victoria,  
          Având referatul nr.579/12.01.2021 întocmit de Biroul Tehnic, Compartiment Management Calitate Mediu, cu 
privire la acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul 
salubrizării localităților din județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor 
O.U.G nr.74/2018,  Legii nr.211/2011,  Legii nr. 249/2015 și a O.U.G nr.195/2005. 

Luând în considerare adresa înregistrată sub nr.8 din data de 21.01.2019, formulata de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, prin care se 
solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local Victoria de acordare acestei entitati a unui mandat special 
prevăzut de dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu; 
          Văzând prevederile: 

- art.36, alin.(2), lit.”b” și lit.”d”, alin.(4), lit.”e”, ”f”, alin.(7), lit.”a”, alin.(9) Legii 215/2001 din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicată; 

- Legii nr. 31 din 10.01.2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,  

-  Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
- Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; 
-  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

211/2011 privind regimul deşeurilor 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 
- În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi 6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată: 

 
PROIECT   DE    HOTARÂRE: 

           Art.1. Se aprobă acordarea unui mandat special ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO 
MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, cod 
500007, Brașov, jud. Brașov, pentru exercitarea, în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Victoria, a 
atributiilor, drepturilor și obligațiilor  de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate 
în vederea respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, prin care se 
modifică și se completează prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, de Art. 17 și Art. 59 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, de 
Art. 16, Art. 20, Art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje. 
          Art.2. Se împuternicește Primarul orașului Victoria, d-na BERTEA CAMELIA ELENA, cetățean român, născut 
la data de 22.05.1973, domiciliat în Victoria, str.Policlinicii, nr.11, jud. Brașov, posesor CI, seria. BV, nr.788829, 
eliberat de SPCLEP Victoria, pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri și semnarea Contractului de Mandat.  
        Art.3.Se împuternicește d-na BERTEA CAMELIA ELENA,  să reprezinte UAT Victoria în cadrul ASOCIAŢIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “ISO MEDIU” ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL 
BRAȘOV, să ia parte la orice Adunări ale membrilor Asociației, să voteze în cadrul acestora în conformitate cu 
aspectele stabilite prin prezenta Hotărâre, să aprobe orice actualizări ale documentațiilor rezultate în urma unor 
modificări legislative în conformitate cu prevederile prezentei Hotărâri, să semneze în numele și pentru UAT 
Victoria, să intreprindă orice alte demersuri necesare în sensul celor stabilite prin prezenta hotărâre. 
          Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
                                                           PRIMAR  

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului Orașului Victoria. 
 
     

          Primarul Or.Victoria.   
            Având în vedere referatul de aprobare nr.570/12.01.2021 al primarului Orașului Victoria 
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
Orașului Victoria, raportul de specialitate nr.590/12.01.2021 al compartimentului resurse umane 
și salarizare cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului Orașului Victoria, referatul nr.549/12.01.2021 al biroului ADPP și 
adresa nr.552/12.01.2021 a primarului Or.Victoria.   
          Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c”,art.158, art.405, 
art.540, art.545, art.546 lit. ”k, art.548” ;           
         Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
         Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale modificată prin OU 63/2010; 
         Adresa Instituției Prefectului Județul Brașov nr.9216/19.02.2020; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 
 

                Art.1 – Se aprobă organigrama și a statul de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului Orașului Victoria, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2 – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr.118/30.07.2020 cu privire la 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului 
Victoria se abrogă. 
            Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou înființate ca urmare a  

modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului Orașului Victoria. 

 
     

          Primarul Or.Victoria.   
            Având în vedere raportul de specialitate nr.561/12.01.2021 al compartimentului resurse 
umane și salarizare cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou înființate ca 
urmare a  modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului Orașului Victoria, referatul de aprobare nr.570/12.01.2021 al primarului Orașului 
Victoria privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului Orașului Victoria, raportul de specialitate nr.590/12.01.2021 al compartimentului 
resurse umane și salarizare cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria, HCL nr.12/25.01.2018 privind 
satabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria și al serviciilor publice subordonate, 
adresa nr.545/12.01.2021 trimisă sindicatului salariaților din Primăria Victoria și adresa 
nr.2/12.01.2021 a sindicatului salariaților din Primăria Victoria 
          Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c”, art.405, art.407 și 
art.409 ;           
         Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice art.11, anexa 8 
Cap.II a-IV- nomenclatorul și ierarhia funcțiilor în administrația publică locală- personal 
contractual; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 

                Art.1 – Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile nou înființate ca urmare a  
modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului 
Victoria, conform anexei ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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BERTEA CAMELIA ELENA 
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PROIECT  DE   HOTARARE 
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 

managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2020 
 
 
 
  

           Primarul Or.Victoria,  
Având în vedere referatul de specialitate nr.645 din 13.01.2021  Compartimentului  

Resurse umane, prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a 
evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2020. 

În conformitate: 
- Cu art.129 alin.1 și  alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.7,lit.d din OU 57/2019 Codul 

Administrativ;   
- cu art.36-45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind 
managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009;  
- Ordinul nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentul - cadru recomandat de 

organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de 
organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, 
modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru recomandat pentru 
contractele de management;  

- art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea și 
completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură; 

- Contractul de management nr.3685/24RC/10.03.2020, încheiat intre Orașul 
Victoria și d-na Hoajă Corina –director Casa de Cultură a Orașului Victoria. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT  DE   HOTARARE 
 
 
 

Art.1 Se aprobă Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 
managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2020, conform anexei  ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 (1) Se desemnează Comisia de evaluare,  compusă din 3 membrii, după cum 
urmează: 
                 1. dl./d-na consilier local _________________  membru Consiliu Local Victoria. 

2. specialist în domeniul de activitate culturală; 
3.reprezentant primăria Victoria; 
(2) Se desemnează membrii supleanți ai Comisiei de evaluare după cum urmează: 
 
1. dl. consilier local ___________________  membru Consiliu Local Victoria. 
2. specialist în domeniul de activitate culturală; 
3.reprezentant primăria Victoria; 
(3)  Pentru completarea Comisiei de evaluare, 2 membrii vor fi desemnați prin 

dispozitia primarului  Orașului Victoria. 
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          Art.3  Se desemnează  Comisia de soluționare a contestațiilor, compusă din 3 membrii, 
după cum urmează: 

1. dl/d-a. consilier local _____________________  membru Consiliu Local Victoria. 
2. specialist în domeniul de activitate culturală; 
3.reprezentant primăria Victoria; 
(2) Se desemnează membrii membrii supleanți ai Comisiei de contestații după cum 

urmează: 
1. dl./d-na consilier local _______________________ membru Consiliu Local 

Victoria. 
2. specialist în domeniul de activitate culturală; 
3.reprezentant primăria Victoria; 
(3)  Ceilalți membrii supleanți ai Comisiei de evaluare vor fi desemnați prin 

dispozitia primarului   Orașului Victoria. 
Art. 4  Secretariatul Comisiei se asigură de către următoarele persoane: 

1. d-na Cioca Gabriela Lenuța – secretar Or. Victoria 
2. d-na Inache Anca – inspector birou buget, financiar, contabil din cadrul Primăriei 

Or. Victoria 
3. d-na Dobrea Claudia –inspector Compartimentul Resurse din cadrul Primăriei Or. 

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

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Cu privire la menținerea în anul 2021 a salariilor  pentru functiile publice si contractuale din 

cadrul familiei ocupationale “administratie “ din  cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Orasului Victoria, la nivelul aferent lunii decembrie 2020 , în măsura în care 

personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
 
     

         Primarul Or.Victoria.   
            Având în vedere raportul de specialitate nr.1072/19.01.2021 al compartimentului resurse umane 
și salarizare cu privire la menținerea în anul 2021 a salariilor  pentru functiile publice si contractuale din 
cadrul familiei ocupationale “administratie “ din  cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului 
Victoria, la nivelul aferent lunii decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, raportul de aprobare nr.1082/19.01.2021 al primarului 
Orașului Victoria, HCL nr.12/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria și al serviciilor 
publice subordonate,  
          Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c”, art.405, art.407, art.409, 
art.417 și art.522 ;           
         Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice  art. 6, art.11, alin. (1), 
(2) , (3),si (4), si art.13 alin (1), art.38, art.40; 
          O.U.G. nr.226 / 30.12.2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor teremene; 
         H.G. nr.  4/13.01.2021   pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara  garantat in plata; 
         HCL 12/25.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria și al serviciilor publice 
subordonate, art.1 alin.3;          
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 

                Art.1 – Prin derogare de la art. 1 alin. 3  din HCL nr. 12/2018  privind stabilirea salariilor de 
baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Orasului Victoria si al serviciilor publice subordonate , in anul 2021 salariile aferente functiilor 
publice si contractuale din cadrul familiei ocupationale “administratie “ din  cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orasului Victoria,  se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2020 , în măsura 
în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.” 
             Art.2 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 
   

PRIMAR  
BERTEA CAMELIA ELENA 
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