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

din data de 22.12.2021  
         Primarul Or.Victoria;  
         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privinnd 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul 
Brașov din data de 22.12.2021, după cum urmează: 
 
NR.  TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 ÎNTREBĂRI  ȘI  INTERPELĂRI  
                                     PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local Victoria din data de 22.12.2021  

Primar  
Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 
04.11.2021 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 
25.11.2021 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar la Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar la Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la completarea anexei nr.1 la HCL nr.82/22.04.2021 
privind stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe anul 2022  

cu anexa 1.1 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

7 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Spitalului Orășenesc Victoria, Regulamentului Intern al Spitalului 
Orășenesc Victoria, Regulamentului de concurs pentru ocuparea 
funcțiilor specifice comitetului director și a Regulamentului de 

organizare a concursului pentru posturile de medici 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

 Suplimentarea ordinii de zi  
8 Privind validarea rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 

2021 prevăzută în Dispoziția Primarului  Orașului Victoria  nr. 
730/10.12.2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al 

orașului Victoria pe anul 2021 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

9 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 
patinoarului mobil artificial din Orașul Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la modificarea și completarea  Cap.4 din Regulamentul 
privind modul de desfășurare a procesului de bugetare participativă 

la nivelul Orașului Victoria 

Consilieri locali 
Cosmin Cățănaș 
Stoian Nicolae 
Jurcovan Anca 
Claudiu Stoia 

Oana Merdariu 
 



 
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 

                        Secretar general 
                    Fogoroș Mariana - Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
 
 

 
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 04.11.2021 
 
 

 
           Primarul Or.Victoria; 
         Având în vedere prevederile art.138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  57/2019 - 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
         În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 
           Art.1. Se aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria, 
județul Brașov din data de 04.11.2021, 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 
                                                                                                         Secretar general 

                    Fogoroș Mariana - Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 25.11.2021 
 

 
           Primarul Or.Victoria;  
         Având în vedere prevederile art.138, alin.(15) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
         În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 
 
           Art.1. Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul 
Brașov din data de 25.11.2021, 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 

                                                                                                    Secretar general 
                 Fogoroș Mariana - Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a 

personnalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic 
"Ion Codru Drăgușanu" Victoria 

 
Primarul Or.Victoria; 

 Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 31585/07.12.2021 al biroului 
buget, financiar contabil privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor 
aferente personalului didactic și a personalului didactic auxiliar pentru deplasarea din 
localitatea de resedință la locul de muncă și de la locul de muncă și referatul de aprobare nr. 
31774/08.12.2021 al primarului Or. Victoria;         
  Văzând adresa nr.4019/02.12.2021, înregistrată cu nr. 31475/03.12.2021 înaintată de 
Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria, cu privire la aprobarea sumelor necesare 
decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar, pentru luna octombrie 2021; 

Având în vedere 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 OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările șși completările ulterioare;  

În temeiul art.139 alin.(3), art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 2041 lei, reprezentând cheltuieli de transport 
pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învâțământul preuniversitar, care nu 
au locuință în Orașul Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, 
după cum urmează: 

- către  Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria – suma de 2041 lei pentru 
luna octombrie 2021. 

 Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția mai sus 
menționată, cu încadrarea în bugetul aprobat. 
 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. 
Victoria prin aparatul de specialitate, directorul și contabilul unității de învățământ Liceul 
Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria. 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

                                                                                          
                                      
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                              Secretar general  

 Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar la  
Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria  

 
Primarul Or.Victoria; 

 Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 31586/07.12.2021 al biroului 
buget, financiar contabil privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor 
aferente personalului didactic și a personalului didactic auxiliar pentru deplasarea din 
localitatea de resedință la locul de muncă și de la locul de muncă și referatul de aprobare nr. 
31775/08.12.2021 al primarului Or. Victoria;         
  Văzând adresa nr.3072/16.11.2021, înregistrată cu nr. 30342/16.11.2021 înaintată de 
Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria, cu privire la aprobarea sumelor necesare 
decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar, pentru luna octombrie 2021; 

Având în vedere 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 OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.139 alin.(3), art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 891 lei, reprezentând cheltuieli de transport 
pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învâțământul preuniversitar, care nu 
au locuință în Orașul Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, 
după cum urmează: 

- către Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria – suma de 891 lei pentru luna 
octombrie 2021. 

 Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția mai sus 
menționată, cu încadrarea în bugetul aprobat. 
 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. 
Victoria prin aparatul de specialitate, directorul și contabilul unității de învățământ Colegiul 
Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat"  Victoria. 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

                                                                                          
                                      
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                              Secretar general  

 Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la completarea anexei nr.1 la HCL nr.82/22.04.2021 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor  locale pe anul 2022 cu anexa 1.1  
 

Primarul Or.Victoria; 
          Având în vedere raportul nr.31675/07.12.2021 întocmit de Biroul Impozite și Taxe locale privind 
completarea HCL nr. 82/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 și 
referatul de aprobare nr. 31814/08.12.2021 al primarului Or. Victoria; 
          Văzând prevederile: 
- art. 470, alin. 5 și 6 coroborate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, art.1, pct.215 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 Codul Fiscal și Directiva 1999/62/CE  privind rata de schimb a monedei 
euro si modul de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 
- 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 nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;  
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
-  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 Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ.  

În temeiul art.139 alin.3, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
         Art.1. În aplicarea prevederilor art.1 pct.215 din Legea nr.296/2020 pentru modificarea si 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare‚ capitolul IV 
Impozitul de mijloace de transport din anexa 1 la HCL 82/22.04.2021 se completează cu art. 470, alin. 
(5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, coroborat cu art. 491 din același act normativ cu 
impozitul pentru autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone și impozitul pentru combinații de autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei 
euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, rata de schimb a monedei euro este 4,9470 RON, 
conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2021 și Directivei 1999/62/CE, 
se aprobă completarea anexei nr.1 la HCL nr. 82/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale pe anul 2022 cu anexa 1.1: 

- anexa 1.1- impozitul pe mijloacele de transport CAP.IV art.470 alin.5 și 6  
         Art.2. Anexa nr.1.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.3. Prezenta hotărâre va suporta modificări în condiţiile apariţiei unor acte normative care să 
reglementeze în mod diferit cele stipulate în cuprinsul prezentei hotărâri.  
         Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri.  

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

                                                                                                            
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                              Secretar general  

 Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc 
Victoria, Regulamentului Intern al Spitalului Orășenesc Victoria, Regulamentului de 

concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director și a Regulamentului de 
organizare a concursului pentru posturile de medici 

 
Primarul Or.Victoria; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.31954/09.12.2021 al primarului Or. Victoria și 

referatul de specialitate nr.31956/09.12.2021; 
Văzând adresele Spitalului Orășenesc Victoria înregistrate cu nr. 31842/09.12.2021 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc Victoria, 
Regulamentului Intern al Spitalului Orășenesc Victoria, Regulamentului de concurs pentru ocuparea 
funcțiilor specifice comitetului director și a Regulamentului de organizare a concursului pentru posturile 
de medici, repectiv nr. 31696/08.12.2021 privind avizul publicării anunțului referitor la demararea 
concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de medici și procesul verbal 
nr. 3/23.11.2021 al Consiliului de administrație al Spitalului Orășenesc Victoria; 

În conformitate cu prevederile: 
   - art. 129, alin. 2, lit.a) și d), alin. 3, lit. c), alin. 7, lit. c), art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
   - H.G. nr. 733/2021 privind înființarea Spitalului Orășenesc Victoria, județul Brașov; 
   - HCL nr. 139/28.07.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Victoria; 
   - HCL nr. 140/28.07.2021 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Orășenesc 
Victoria; 
    - Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Ordinul nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea 
concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist 
din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de 
compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare 
publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, art. 4, lit. b); 
- Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completăril ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completăril ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
          Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Orășenesc 
Victoria și Regulamentul Intern al Spitalului Orășenesc Victoria, conform anexelor 1 și 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul de concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director și Regulamentul de organizare a concursului pentru posturile de 
medici, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3. Consiliul local Victoria își exprimă acordul în vederea publicării anunțului referitor la 
demararea concursurilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de medici, în 
conformitate cu prevederile art. 5, alin. 4 din Ordinul nr. 869/2015, cu modificările și completările 
ulterioare. 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

                                                                                                            
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                  Secretar general Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Privind validarea rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2021 

prevăzută în Dispoziția Primarului  Orașului Victoria  nr. 730/10.12.2021 cu privire 
la aprobarea rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2021 

 
 
 

Primarul Or.Victoria; 
         Având în vedere raportul de specialitate cu nr.32332/15.12.2021 întocmit de  Biroul Buget 
Financiar Contabil, cu privire la  validarea rectificării bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2021 
dispusă prin Dispoziția primarului nr.730/10.12.2021; 

Văzând prevederile: 
-  art.88, art.129, alin. 2, lit. b), alin.4 lit. a), art.139 alin.3 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.82 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificaările și completările 

ulterioare; 
- adresei DGRFP Brașov nr. BVR_TREZ-14428/06.12.2021; 
- OUG nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; 
- Dispoziția Primarului  Orașului Victoria  nr. 730/10.12.2021 cu privire la aprobarea rectificării 

bugetului local al orașului Victoria pe anul 2021; 
   În temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 
          Art.1  Se aprobă validarea rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2021 prevăzută 
în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 730/10.12.2021 cu privire la aprobarea rectificării bugetului 
local al orașului Victoria pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

   Art.2. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al patinoarului 

mobil artificial din Orașul Victoria 
 
 

Primarul Or.Victoria; 
Având în vedere referatul de aprobare nr.32268/14.12.2021 al primarului Or. Victoria și 

referatul de specialitate nr.32172/14.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
și funcționare al patinoarului mobil artificial din Orașul Victoria; 

În conformitate cu prevederile: 
    - art. 129, alin. 2, lit. b), alin. 4, lit. c), art. 139, art. 243, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG 
nr. 57/2019 privind codul administrativ; 

- art. 484/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completăril ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completăril ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al patinoarului mobil 
artificial din Orașul Victoria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Se aprobă instituirea tarifelor de utilizare a patinoarului, astfel: 

- 5 lei/serie de 60 minute (copii)  
- 10 lei /serie de 60 minute (adulți) 
- 10 lei închiriere patine/pereche 

 Art.3. Terenul aferent patinoarului mobil artificial pe care este amplasat patinoarul 
aparține proprietății publice a Orașului Victoria și este pus la dispoziție în mod gratuit. 
 Art.4. Prezentul regulament poate fi modificat ori de câte ori este nevoie în 
conformitate cu prevederile legale înn vigoare. 

    Art.5. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                    Secretar general  

Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la modificarea și completarea  Cap.4 din Regulamentul privind modul de 

desfășurare a procesului de bugetare participativă la nivelul Orașului Victoria 
 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere raportul nr. 32318/15.12.2021 privind modificarea și completarea  
Cap.4 din Regulamentul privind modul de desfășurare a procesului de bugetare participativă la 
nivelul Orașului Victoria și referatul de aprobare nr. 32317/15.12.2021 al primarului Or. 
Victoria;       
        Văzând prevederile:  
        OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art.87. alin.(1), alin.(5), art.129 alin.(2), 
lit.b), alin.(4) lit.a), art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.243 alin. 
(1) lit. a; 
          Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare; 

             Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată în 2010; 
          HCL nr.78/15.04.2021 Cu privire la aprobarea demarării procesului de bugetare 
participativă la nivelul Orașului Victoria - CAMPANIA “Tu decizi pentru Victoria!” ; 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019;  
         În temeiul art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
           Art.1. Se aprobă modificarea și completarea  Cap.4 din Regulamentul privind modul de 
desfășurare a procesului de bugetare participativă la nivelul Orașului Victoria după cum 
urmează: 
           Cap.4 din Regulamentul privind modul de desfășurare a procesului de bugetare 
participativă la nivelul Orașului Victoria, forma inițială: 
           BUGETUL CAMPANIEI 
        Bugetul propus pentru această campanie reprezintă aproximativ 2% din bugetul de 
dezvoltare al Orașului Victoria pe anul 2021. 
        Se pot bugeta oricâte proiecte până la epuizarea celor 2% alocați din bugetul de 
investiții al Primăriei Orașului Victoria. 
        Bugetul maxim ce poate fi alocat pentru orice proiect din fiecare domeniu de aplicare 
este de 50% din suma bugetată. 
          Cap.4 din Regulamentul privind modul de desfășurare a procesului de 
bugetare participativă la nivelul Orașului Victoria, forma modificată și completată: 
           BUGETUL CAMPANIEI 
         Bugetul propus pentru această campanie reprezintă aproximativ 2% din bugetul de 
dezvoltare al Orașului Victoria pe anul 2021. 
         Se pot bugeta proiecte până la epuizarea celor 2% alocați din bugetul de investiții al 
Primăriei Orașului Victoria. 
         Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate proiectele 
câștigătoare care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Victoria pentru 
acel exercițiu bugetar. 
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         Dacă bugetul alocat nu va fi depășit de primele proiecte, vor fi selectate următoarele 
proiectele în ordinea clasificării, cu condiția ca bugetul să nu fie depășit. 
         Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă 
prevăzută în bugetul local, inclusiv T.V.A, respectiv 50.000 lei. 
          Proiectele eligibile câștigătoare cât şi cele necâştigătoare, care vor putea obţine orice 
sponsorizare de la orice persoană fizică sau juridică interesată de realizarea lor, pot în acest 
context să încheie cu Orașul Victoria contracte de sponsorizare, conform Legii mr. 32/1994 
privind sponsorizarea. 
         Cuantumul propus pentru campanie poate suferi modificari în funcție de decizia 
Consiliului Local al Orașului VIctoria 
 
           Art.2.Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

Consilieri locali 
 

Cosmin Cățănaș 
 

Stoian Nicolae 
 

Jurcovan Anca 
 

Claudiu Stoia 
 

Oana Merdariu 
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