
 

     

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 30.04.2020 

 

         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 30.04.2020, convocată conform dispoziției primarului nr. 

____/______.2020, după cum urmează: 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 30.04.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 26.03.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale 

pe anul 2021. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 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” 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Pentru modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL 

nr.54/26.03.2020 cu privire la aprobarea calendarului de 

desfășurare a  concursului de recrutare, condițiilor de participare 

la concursul de recrutare și   modelul Contactului de 

management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB 

SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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

Consiliului Local Victoria din data de 26.03.2020 

 
 
 
 

         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 26.03.2020, 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 

                                                    CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                             PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 26.03.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Luând în considerare Proiectul de hotărâre cu 

privire la completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov  

s-a înaintat tuturor consilierilor locali aprobarea unei proceduri în vederea desfășurării 

ședințelor consiliului local Victoria pe perioada instituirii stării de criză. 

Astfel, situația actuală face imposibilă prezența consilierilor locali la locul  

desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele  consiliului  local sau ale comisiilor de 

specialitate se vor desfășoara prin mijloace electronice în baza procedurii înaintate și 

supuse spre aprobare consiliului local.  

Față de cele menționate, ședința ordinară din data de 26.03.2020 se va desfășura 

după această procedură. 

 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.133/19.03.2020 iar anunțul 

privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 
 

Consilierii locali au fost convocați, prin mijloace electronice, prin grija secretarului 

general al orașului Victoria, materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise 

tuturor consilierilor în format electronic iar comisiile de specialitate au primit materialele 

și în formă letrică.  

 

Față de Ordinea de zi stabilită prin dispozitia primarului, prin adresa nr. 

4438/25.03.2020, au fost retrase de către inițiator proiectele de hotărâre nr. 8-11. 
 

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; 
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    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 Tocoaie Gabriela –  Conform propunerii din proiectul de hotărâre 

privind  completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, 

pe perioada stării de urgență  președintele ales la ultima ședință va fi menținut pe întreaga 

perioada, ca urmare d-na Bratu Cristina va fi președinte de ședință a lunii martie. 

În contextul prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind codul de procedură 

administrativă și art.29, alin.(4), lit.”c” din Regulamenul de organizare și funcționare a 

consiliului local Victoria, în perioada menținerii stări de urgență, adoptarea hotărârilor 

consiliului local s-a efectuat prin vot electronic, după următoarea procedură: 

a) Odată cu proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi fiecare consilier a 

primit un formular de vot în care au fost cuprinse proiectele de hotărâri. Pentru 

exprimarea  opțiuni s-au folosit cuvintele da, abținere și nu. 

b) La data de 26.03.2020, deși au fost câteva discuții purtate cu privire la 

formularea unor amendamente acestea nu s-au concretizat într-o formulare fermă și nu au 

fost transmise conform procedurii.  

c) Buletinele de vot s-au completat și  transmit în intervalul în intervalul 

stabilit. 

d) Rezultatul voturilor se consemnează de către secretarul general al orașului în 

procesul verbal al ședinței, după cum urmează: 
 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 26.03.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   1   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  41.  
 

Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 

163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Local Victoria, jud. Brașov   

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 13 

voturi pentru,   1   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  42.  
 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 27.02.2020. 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă, 0  abținere, devenint hotărârea nr. 43. 

  

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1    împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 44  

  

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de 

teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  de 224 

mpînscris în CF 100938 Victoria nr.cad.100938, situat în str.Aleea Câmpului nr.8, cu 

destinaţia “extindere locuință – construcție terasă” la cererea proprietarilor 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

D-na consilier Nițu Monica,  are nelămuriri asupra proiectului, consideră că acesta nu 

reprezintă o urgență și se poate amâna. 

Dl. consilier Badea Costică are unele observații deoarece autorizațiile de construcție 

trebuie verificate în ce condiții s-au dat și câștigarea și atribuirea parcelelor, au fost 

atribuite în anumite condiții care trebuiau respectate. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – explică că acest proiect întruneste condițiile de 

legalitate, proprietarul având 2 parcele pe care le-a alipit prin  lucrare cadastrală și act 

notarial. 

De asemenea mai explică factul că există 2 contracte, dispărând o parcelă prin alipire este 

normal ca acel contract să înceteze, toate obligațiile fiscale fiind menținute și preluate de 

celălalt contract. 

Dl. consilier Badea Costică  dorește să vadă cele solicitate și  specifică obligația de a 

edifica 2 construcții. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela, în completarea discuțiilor purtate transmite extrasul de 

carte funciară din care rezultă construcțiile edificate pe parcelele în discuție. 

Dl. consilier Badea Costică , solicită în continuare amânarea proiectului. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela, specifică faptul că nu a primit niciun amendament și 

trimite extras privind procedura de depunere a propunerilor și amendamentelor. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 13 

voturi pentru,   1   împotrivă, 1  abțineri, devenint hotărârea nr.  45.  
 

Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de concesiune Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – 

obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 13 

voturi pentru,  0    împotrivă, 2 abținere, devenint hotărârea nr. 46   
 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la aprobarea  modului de întocmire a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024 la nivelul UAT Orașul Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 



 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr.  47  
 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 3441 mp, 

din suprafața de 2.415.503 mp (241 Ha și 5.503 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 

21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 13 

voturi pentru,  1    împotrivă, 1  abțineri, devenint hotărârea nr. 48   
 

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de administrare bunuri proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat 

între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- 

Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al art.9 

Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al 

contractului și art.22 Cap.13 –Dispoziții finale. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1   împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 49   
 

Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul 

Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –

Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  

obligațiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –

Dispoziții finale. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,    0  împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr.  50  

 

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la acordarea mandatului special către Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria și transferul competențelor în gestionarea 

serviciului de iluminat public în Orașul Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 13 

voturi pentru,   2   împotrivă, 0  abțineri, devenint hotărârea nr.  51  

 

Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a 

excedentului înregistrat la data de 31.12.2019 al activitatilor finanțate integral din 

venituri proprii desfășurate direct de către U.AT Orașul Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 52   

 



Proiect de Hotărâre nr.13- 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 Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1    împotrivă, 0  abțineri, devenint hotărârea nr. 53   

 

Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  

concursului de recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și    modelul 

Contactului de management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV 

CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1    împotrivă, 0  abțineri, devenint hotărârea nr. 54   

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționarea al aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl. consilier Stanea Daniel, solicită lămuriri cu privire la postul de administrator unic. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela, specifică faptul că postul este cuprins în organigramă 

si este vacant. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 55   

 

Proiect de Hotărâre nr.16 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

SIMINDREANU MARIANA 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 11 

voturi pentru,   2   împotrivă, 2  abțineri, devenint hotărârea nr.  56  

 

Proiect de Hotărâre nr.17 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

DĂRĂBANĂ CONSTANTIN OVIDIU 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 11 

voturi pentru,   2   împotrivă, 2  abțineri, devenint hotărârea nr.  57  

 

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

Hampu Alin Mihai 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 11 

voturi pentru,   2   împotrivă,  2 abțineri, devenint hotărârea nr.  58  

 



Proiect de Hotărâre nr.19 - Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență constituit la nivelul orașului Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,      împotrivă,   abțineri, devenint hotărârea nr. 59   

 

Proiect de Hotărâre nr.20 – Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  

obiectivului de investiții ”P.T Excuție străzi și aleei pietonale cartier locuințe str. Avram 

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

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 60   

 

Proiect de Hotărâre nr.21 – Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  

obiectivului de investiții ”P.T Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea 

Bujorului”, cod SMIS 115941  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,  0    împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr.  61  

 

Proiect de Hotărâre nr.22 - Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă, 0  abțineri, devenint hotărârea nr. 62   

 

Diverse 

         1 Raportul privind starea socială și de mediu a orasului Victoria. 

 S-a luat la cunoștință. 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    SECRETAR GENERAL OR. VICTORIA 

             BRATU CRISTINA                            TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020 

 
 
 
 

         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 extraordinare a Consiliului Local 

Victoria, județul Brașov din data de 10.04.2020, 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 

                                                  CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                         PROCES   VERBAL 
 

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


Încheiat azi 10.04.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Luând în considerare HCL nr.42/26.03.2020 cu 

privire la completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov. 

proceduri în vederea desfășurării ședințelor consiliului local Victoria pe perioada 

instituirii stării de criză. 

Faptul că situația actuală face imposibilă prezența consilierilor locali la locul  

desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele  consiliului  local vor continua să se 

desfășoare prin mijloace electronice în baza procedurii aprobate de către consiliul local.  

Față de cele menționate, ședința extraordinară din data de 10.04.2020 se va 

desfășura după această procedură. 

 

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr. 164/09.04.2020 iar 

anunțul privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 
 

Consilierii locali au fost convocați, prin mijloace electronice, prin grija secretarului 

general al orașului Victoria, materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise 

tuturor consilierilor în format electronic iar comisiile de specialitate au primit materialele 

și în formă letrică.  

 
 

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 Tocoaie Gabriela –  Conform HCL nr.42/26.03.2020 privind  

completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, 

pe perioada stării de urgență  președintele ales la ultima ședință va fi menținut pe întreaga 

perioada, ca urmare d-na Bratu Cristina va fi președinte de ședință a lunii aprilie. 

În contextul prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind codul de procedură 

administrativă și art.29, alin.(4), lit.”c” din Regulamenul de organizare și funcționare a 

consiliului local Victoria, în perioada menținerii stări de urgență, adoptarea hotărârilor 

consiliului local s-a efectuat prin vot electronic, după următoarea procedură: 

e) Odată cu proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi fiecare consilier a 

primit un formular de vot în care au fost cuprinse proiectele de hotărâri. Pentru 

exprimarea  opțiuni s-au folosit cuvintele da, abținere și nu. 

f) La data de 10.04.2020, buletinele de vot s-au completat și  transmit în 

intervalul stabilit. 

g) Rezultatul voturilor se consemnează de către secretarul general al orașului în 

procesul verbal al ședinței, după cum urmează: 
 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  63.  
 

Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al 

Oraşului Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  64.  
 

Proiect de Hotărâre nr.3  - privind amanarea termenelor de plata a taxei de salubrizare 

si veniturilor constituite din contracte de inchiriere, concesiune, superficie, vanzari de 

bunuri 

 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă, 0  abținere, devenint hotărârea nr. 65. 

  

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la  aprobarea  trecerii imobilului teren în 

suprafață de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  nr.cad.100912 din domeniului public 

al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al 

UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria. 

 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 
 



Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,  0    împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 66  

  

Proiect de Hotărâre nr.5  - Pentru modificarea și completarea art.7 din Programul de 

măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat 

prin HCL nr. 29/27.02.2020 -Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  

prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,  0    împotrivă,  0 abțineri, devenint hotărârea nr. 67  
 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ          SECRETAR GENERAL OR. VICTORIA 

          BRATU CRISTINA                        TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
 

PROIECT   DE   HOTARARE  

Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale 

pe anul 2021. 
 

         Primarul Or.Victoria. 

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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          Având în vedere raportul nr.4293/20.03.2020 întocmit de Biroul Impozite și Taxe locale cu 

privire la  stabilirea impozitelor și taxelor locale  pe anul 2021. 

          Văzând prevederile art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 

constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 

respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administraiei Publice. 

Sumele indexate conform alin. 1 menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Local și se aplică în anul fiscal următor. 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și 

taxelor locale aferente anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 3,8%”. 

Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi condiţiile 

specifice zonei, 

În temeiul prevederilor: 

▪ art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

▪ art. 495, 489, 491 - Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal;  

▪ Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;  

▪ Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public;  

▪  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

▪ art. 129 alin. (2), lit.b, alin. (4) lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  

În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 

 H OT Ă R Ă Ş T E :  

 
 

             Art.1.  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, conform Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal după cum urmează: 

              a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele 

locale pentru anul 2021, constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

             b) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea 

certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %; 

             c) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructii; 

            d) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.c), se stabileşte la 1% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente; 

            e) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea 

autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale; 

            f) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1% din valoarea  impozabila stabilita 

pentru determinarea impozitului, aferenta partii desfiintate; 

            g) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 

incluse în altă autorizaţie de construire), este de  3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de 

santier; 

           h) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 % din valoarea 

autorizata a lucrarilor de constructie; 
 

      Art. 2. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate au obligaţia 

să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de la data 

amplasarii structurii de afisaj.   



 Art.3. In conformitate cu prevederile art.489 in functie de criteriile economice, sociale, 

geografice, precum și necesitățile bugetare  se pot stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale 

care nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite conform Codului fiscal, cota 

aditionala stabilita pentru anul 2019 privind impozitul/taxa pentru teren persoane fizice si juridice a fost 

de 10%, cota care propunem sa fie mentinuta si pentru anul 2021. 

           Art.4.  La Capitolul VIII din Anexa 1 – Taxe Speciale si  ALTE TAXE LOCALE  sunt 

mentionate alte taxe locale cuprinse la art. 484 si art.486 din Codul Fiscal. Si aceste taxe pot fi majorate 

prin Hotararea Consiliului Local. 

      Art. 5. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri, astfel: 

- clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

- clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului 

în care s-a produs evenimentul; 

- clădirea folosită ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 

alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea 

performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în 

condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de  către auditorul 

energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel 

cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, in 

conformitate cu prevederile Anexei 3 la prezenta; 

- clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

     Art.6. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri, astfel: 

- terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

- terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului 

în care s-a produs evenimentul; 

- terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 

art. 3 alin. (1) lit. b) şi art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.  7.  Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului pe cladiri si a impozitului pe 

teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent acesteia, aflate in proprietatea 

persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din  ajutor social, in cuantumul si in 

conditiile prevazute in Anexa nr.2 la prezenta. 

     Art.8. (1) Procedura, criteriile si condiţiile de acordare a scutirii de la plata impozitulul pe clădiri 

si teren datorat de catre persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, prevazute la art. 456 alin. 2, lit. k 

si m, din  Legea 227/2015 Cod Fiscal sunt reglementate in Anexa  nr. 2 si 3. 

          (2) In conformitate cu prevederile art.489 alin (5) legea 227/2015, pentru terenul agricol nelucrat 

timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 200%, începând cu al treilea an, în 

condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului local. 
 

          (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majoreaza cu 200% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan conform art.489 alin (5) din Legea 227/2015.  
     
          (4) Conform art. 495 din Legea 227/2015, in vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul fiscal 2021, se stabilesc următoarele reguli: 

         a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau 

clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2021, conform 

modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice; 

         b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în 

proprietate la data de 31 decembrie 2020, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 

martie 2021; 



       c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2020 deţin mijloace de transport radiate 

din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să 

depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate 

ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2021; 

       d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a 

impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, art.464 şi art.469 se aplică începând cu data 

de 1 ianuarie 2021 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 

2020 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data 

de 31 martie 2021. Fac exceptie de la aceste prevederi persoanele cu handicap carora li se acorda 

scutirea de impozit  incepand cu data de  intai a lunii urmatoare depunerii solicitarii si actelor 

doveditoare. 
 

         Art.9 – Prezenta hotărâre va suporta modificări în condiţiile apariţiei unor acte normative care să 

reglementeze în mod diferit cele stipulate în cuprinsul prezentei hotărâri.  
 

         Art.10- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

         Art.11- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire 

a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 
 
 

 

 

PRIMAR 

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

din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și 

Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 
 
 

Primarul Or.Victoria 

ROMÂNIA 
ORAŞUL  VICTORIA 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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          Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.5291/21.04.2020 al biroul buget, 
financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente 
personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de 
muncă.          
          Văzând adresele:  

- nr. 524/3824/12.04.2020 înaintată de  Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria, cu privire la 
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor 
didactice; 
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile 
nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, 
tineretului şi sportului. 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  

În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

                                           PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 2.004 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 

cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință în Or. Victoria, pentru deplasările 
efectuate din localitatea de reședință și retur, după cum urmează: 

- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 2.004 lei pentru luna februarie 
2020; 
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția  mai sus menționate, 
cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria prin 
aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de învățământ. 

 

                                                           PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGE 
 

 

 

 

                                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

                                                                                                  

                                                                   PROIECT  DE  HOTARARE 
pentru modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL nr.54/26.03.2020 cu privire la 

aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de recrutare, condițiilor de participare la 

concursul de recrutare și   modelul Contactului de management,  în vederea ocupării postului de 

director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 
 

 
Primarul or. Victoria;  

Având în vedere referatul nr.5297/21.04.2020 întocmit de către  compartimentul resurse umane  pentru 
modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL nr.54/26.03.2020 cu privire la aprobarea calendarului de 

desfășurare a  concursului de recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și   modelul 
Contactului de management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

In conformitate cu : 

ROMÂNIA 
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


- prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, HG. 884/2001 pentru aprobarea 

regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000; 
          - potrivit art.129 alin (2), lit.a, alin. (7) lit.f din OU 57/2019 privind Codul Administrativ.  

- HCL nr.7/din 29.01.2015 – Cu privire la înființarea CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA, 
modificată prin  HCL  nr.84/27.10.2016 – Privind   actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  art. 3 din HCL 7/29.01.2015 

cu privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”; 
          - Hotărârea nr.1 din data de 12.02.2020 cu privire la propunerea Consiliului de Administrație a CS Chimia 

de ocupare a postului de director CS Chimia oraș Victoria. 

 - Dispoziția nr.328/27.06.2019 Cu privire la  numirea directorului interimar și îndeplinirea calității de 

ordonator terțar de credite  la Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria.  

- HCL nr.54/26.03.2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de recrutare, 
condițiilor de participare la concursul de recrutare și   modelul Contactului de management,  în vederea ocupării 

postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

          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  HOTĂRÂRE :  

 
 Articol unic Se aprobă modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL nr.54/26.03.2020 cu privire la 

aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de recrutare, condițiilor de participare la concursul de 

recrutare și   modelul Contactului de management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV 

CHIMIA ORAȘ VICTORIA”, care va avea următorul conținut: 
Anexa nr.1 forma modificată: 

 Luând în considerare răspândirea infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul României și necesitatea 
adaptării măsurilor, la nivel local și național, în vederea prevenirii răspândirii infectării cu Coronavirusul, 

calendarul concursului de recrutare pentru ocuparea postului  contractual de conducere director ”CLUB SPORTIV 

CHIMIA ORAȘ VICTORIA”, cuprins în anexa 1 se va stabili după încetarea situației de urgență, prin dispoziția 
primarului orașului Victoria, cu respectarea etapelor succesive. 

 Dispoziția primarului orașului Victoria privind stabilirea calendarul concursului de recrutare pentru 
ocuparea postului  contractual de conducere director ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” va fi adusă la 

cunoștința Consiliului Local Victoria. 
 

 Celelalte articole si anexe din HCL nr.54/26.03.2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare 

a  concursului de recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și   modelul Contactului de 
management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” rămân în 

forma inițială. 

 

PRIMAR 

                                                        CRISTIAN GHEORGHE  
 

                                                                                    VIZAT  PTR  LEGALITATE 
 

 

 

                                                                                      
 

                                           PROIECT  DE   HOTARARE 
pentru aprobarea documentației la Faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții 

«LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. 
DRĂGUȘANU» 

 
 
          Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 

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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    -  referatul nr.5442/24.04.2020  biroului tehnic pentru aprobarea documentației la Faza 
D.A.L.I pentru obiectivul de investiții «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L 
LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU» şi abrogarea HCL nr. 157/28.03.2020. 
          Având în vedere : 

  - art.129 alin.(2), lit.”b”,  alin.(4) lit.”d”  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ;  
-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  

        - HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

- contractul de finantare nr. 3679/31.01.2019 care vizeaza implementarea proiectului cu 
titlul «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. 
DRĂGUȘANU» si  Scrisoarea de solicitare clarificari nr. 14089/23.04.2020 emisă de către ADR Centru, 
inregistrata la Primaria Victoria cu nr. 5397/23.04.2020;  

         - HCL nr. 157/28.03.2020 cu privire la aprobarea documentatiei Proiect tehnic pentru 
obiectivul de investitii «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL 
TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU». 
          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: 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 Se aprobă documentatia la Faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU». 
Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei la Faza D.A.L.I. pentru 

obiectivul de investitii «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL 
TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU», conform Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 157/28.03.2019 cu privire la aprobarea 
documentatiei Proiect tehnic pentru obiectivul de investitii «LUCRARI EFICIENTIZARE 
ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU». 
          Art.4 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

                                                                        PRIMAR  
CRISTIAN  GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 


