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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria
din data de 25.11.2021
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul
Brașov din data de 25.11.2021, după cum urmează:
NR.
1
2
3
4
5
6

7

8

TITULATURA
ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului
Local Victoria din data de 25.11.2021
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din
18.10.2021
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din
28.10.2021
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
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr.21/2020 şi a
Regulamentului Local de Urbanism RLU - Zonă de servicii și Comerț
cu Funcțiuni complementare
Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă
înscriere în cartea funciară pentru terenurile în suprafaţă de 95 mp,
8 mp, 12 mp, 86 mp, 98 mp, 92 mp, 517 mp, 143 mp și 91 mp din
suprafața de 2.403.809 mp din CF 100051 Victoria nr.cad.
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2
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 din fondul locativ
de stat și a 2 apartamente (cameră) din domeniul privat al
Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere
Cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului centralizat
al Oraşului Victoria la data de 30.06.2021

Initiat/Întocmit

Bertea
Bertea
Bertea
Bertea

Primar
Camelia
Primar
Camelia
Primar
Camelia
Primar
Camelia

Elena
Elena
Elena
Elena

Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena

Primar
Bertea Camelia Elena

Primar
Bertea Camelia Elena

9

Cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului centralizat
al Oraşului Victoria la data de 30.09.2021

10

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă

11

Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la
31.12.2021, mai mici de 20 lei

Primar
Bertea Camelia Elena

12

Privind acordarea de facilități fiscale, constând în scutirea de
impozite și taxe pentru investițiile realizate în parcurile industriale

Primar
Bertea Camelia Elena

Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena

13
14
15
16

17
18

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
Cu privire la rectificarea bugetului local al Orașului Victoria pe anul
2021 și al bugetului activităților finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2021
Cu privire la aprobarea acordării unui împrumut temporar din
bugetul local al Orașului Victoria în sumă de 456.000 lei către
Spitalului Orășenesc Victoria
Cu privire la acordarea cu titlu gratuit, a cantităţii de masă lemnoasă
de 51,93 mc către Spitalul Orășenesc Victoria, pentru a fi utilizată ca
lemn de foc necasar pentru asigurarea încălzirii imobilului
Suplimentarea ordinii de zi:
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții CREȘA ORAȘ VICTORIA
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE
ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DR. ALEXANDRU BĂRBAT,
ORAȘUL VICTORIA

Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena

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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a
Consiliului Local Victoria din data de 18.10.2021

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;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria,
județul Brașov din data de 18.10.2021, 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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local Victoria din data de 28.10.2021
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;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul
Brașov din data de 28.10.2021, 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

ROMÂNIA
ORAŞUL VICTORIA

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

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. 27266/14.10.2021 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.
27528/19.10.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând adresa nr.3133/14.10.2021, înregistrată cu nr. 27239/14.10.2021 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 septembrie 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 2504 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 2504 lei pentru
luna septembrie 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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr.21/2020 şi a Regulamentului
Local de Urbanism RLU - Zonă de servicii și Comerț cu Funcțiuni complementare
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere raportul de specialitate nr.26841/07.10.2021 al biroului tehnic cu privire la
aprobarea Planului Urbanistic Zonal nr.21/2020 şi a Regulamentului Local de Urbanism RLU Zonă de servicii și Comerț cu Funcțiuni complementare și expunerea de motive
nr.26876/08.10.2021;
Văzând prevederile:
– Art.25 alin. (1), art.37 alin. (1) și alineatele (1^1) – (1^3), art.47 din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– Art.2 alin.(2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată și modificată;
– Art.18 secțiunea 6 din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor de urbanism;
- Normele Metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism;
– Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu
modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr.287/17.06.2009, republicată și modificată
prin Legea nr.71/2011;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019 privindd Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.2, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal nr.21/2020 şi Regulamentul Local de
Urbanism RLU - Zonă de servicii și Comerț cu Funcțiuni complementare.
Art.2. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 ani.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de
contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului
administrativ, modificată și completată.
Art.4. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în
cartea funciară pentru terenurile în suprafaţă de 95 mp, 8 mp, 12 mp, 86 mp, 98
mp, 92 mp, 517 mp, 143 mp și 91 mp din suprafața de 2.403.809 mp din CF
100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere referatul nr.27433/18.10.2021 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenurile în
suprafaţă de 95 mp, 8 mp, 12 mp, 86 mp, 98 mp, 92 mp, 517 mp, 143 mp și 91 mp din
suprafața
de
2.403.809
mp
din
CF
100051
Victoria
nr.cad.
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2 și referatul de aprobare nr. 27531 al primarului Or.
Victoria;
Văzând prevederile:
-art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b), art.354, art.355 și art.363 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
- art.551 pct.1, art.553 – 559, art.876 – 915 din Legea nr.287/2009 - Codul Civil;
- Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie și înscriere în
evidentele de cadastru și 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;
- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;
În temeiul art.139 alin.2, art. 196 alin.1, lit.a) din nr. OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu moddificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.-Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea
funciară pentru terenurile în suprafaţă de 95 mp, 8 mp, 12 mp, 86 mp, 98 mp, 92 mp, 517
mp, 143 mp și 91 mp din suprafața de 2.403.809 mp din CF 100051 Victoria nr.cad.
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, după cum urmează:
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)
A- SITUAŢIA INIŢIALĂ
ANEXA Nr. 13
SITUATIA DIN ACTE

Proprietar

Cotă
parte

Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Proprietar

Act de
proprietate

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

CF
100051

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

100051

2.403.809

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE
SITUATIA DIN ACTE
Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

Descrierea
imobilului

Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat

CF

LOT 1

----------

NOU

95

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 2

----------

NOU

8

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 3

----------

NOU

12

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 4

----------

NOU

86

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 5

----------

NOU

98

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 6

----------

NOU

92

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 7

----------

NOU

517

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 8

----------

NOU

143

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 9

----------

NOU

91

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF 100051

LOT 10

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

100051

2.402.667

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

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

PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA

VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

ROMÂNIA

ORAŞUL VICTORIA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019, DecretulLege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui nr. de 1
apartament din fondul locativ de stat și a 2 apartamente (cameră) din domeniul
privat al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere
Primarul Or.Victoria;
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr.28462/29.10.2021 cu privire la
aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de OUG nr.57/2019, Decretul-Lege nr.61/1990,
Legea nr.85/1992 şi ale Legii nr.114/1996, republicată a unui nr.de 1 apartament din fondul
locativ de stat și a 2 apartamente (cameră) din domeniul privat al Or.Victoria către titularii
contractelor de închiriere și referatul de aprobare nr. 28686/01.11.2021 al primarului Or.
Victoria;
Văzând prevederile:
-art.129 alin.2 lit.c) și alin.6 lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.17551757 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil;
Decretul-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului
către populaţie;
Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spatii cu alta destinaţie construite din
fondurile statului şi din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;
Legea nr. 114/1996privinnd locuințele, republicată;
Contractul de închiriere nr.11511/31.08.2020 și actele adiționale nr.1/8724/26.02.2021
și nr.2/23783/30.07.2021, Contractul de închiriere înr.17099/125RS/31.05.2021, actul adițional
nr.1/23834/31.08.2021 și Contractul de închiriere nr.10866/14.08.2020 și actele adiționale
nr.1/3211/15.02.2021 și nr.2/17330/02.06.2021;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OUG 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;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă vânzarea a unui apartament din fondul locativ de stat și a 2
apartamente (cameră) din domeniul privat al Or.Victoria, către titularii contractelor de
închiriere după cum urmează:
1- Marin Daniel-Iulian
Nr.
crt
1

Adresa

Nr.CF/nr.cad.

Str.Muncii bl.7 ap.5 – compus din 1
cameră

CF 100461-C1-U5 nr.topo/nr.cad.100461-C1-U5
Statul Român

a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.7/5, s-a stabilit în baza
raportului de evaluare nr.28280/28.10.2021 la suma de 2.040 lei sau în echivalent 412
euro.
b- alte cheltuieli în sumă de 600 lei efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare
se achită separat de prețul vânzării bunului.
c- cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.

d- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte
contractul de închiriere nr.11511/31.08.2020 și actele adiționale nr.1/8724/26.02.2021 și
nr.2/23783/30.07.2021.
e- Condiţiile de vânzare a apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.
Nr.
crt
1

2- Zamfir Constantin- Dumitru
Adresa

Nr.CF/nr.cad.

Str.Salcîmilor bl.4 ap.19 – compus din –
o cameră și hol și dependințe comune

CF 100132 –C1-U19 nr.topo/nr.cad.100132-C1-U19
CF 100132 –C1-U22 nr.topo/nr.cad.100132-C1-U22
CF 100132 –C1-U23 nr.topo/nr.cad.100132-C1-U23
Or.Victoria domeniul privat

a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Salcîmilor nr.4/19, s-a stabilit în
baza raportului de evaluare nr.28282/28.10.2021 la suma de 4.700 lei sau în echivalent
950 euro.
b- alte cheltuieli în sumă de 600 lei efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare
se achită separat de prețul vânzării bunului.
c- cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.
d- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte
contractul de închiriere nr.17099/125RS/31.05.2021, actul adițional nr.1/23834/31.08.2021.
e- Condiţiile de vânzare a apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.
Nr.
crt
1

3- Marin Gheorghe
Adresa

Nr.CF/nr.cad.

Str.Salcîmilor bl.4 ap.101 – compus din o cameră și hol – dependințe comune

CF 100132-C1-U24 nr.topo/nr.cad.100132-C1-U24
CF 100132-C1-U46 nr.topo/nr.cad.100132-C1-U46
CF 100132-C1-U47 nr.topo/nr.cad.100132-C1-U47
Or.Victoria domeniul privat

a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Salcâmilor nr.4/101, s-a stabilit în
baza raportului de evaluare nr.28284/28.10.2021 la suma de 4.700 lei sau în echivalent
950 euro.
b- alte cheltuieli în sumă de 600 lei efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare
se achită separat de prețul vânzării bunului.
c- cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.
d- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte
contractul de închiriere nr.10866/14.08.2020 și actele adiționale nr.1/3211/15.02.2021 și
nr.2/17330/02.06.2021.
e- Condiţiile de vânzare a apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.
Art.2.-Se împuternicește primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă
autentică a contractele de vânzare - cumpărare.
Art.3 -Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA

VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 30.06.2021
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere referatul nr.29467/09.11.2021 întocmit de biroul buget financiar
contabil cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 30.06.2021 și referatul de aprobare nr. 29537/10.11.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând prevederile:
- art.129, alin.(2), lit.b), alin.4 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 a finanțelor 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 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.unic. Se aprobă contul de execuţie al bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 30.06.2021 și anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA

VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 30.09.2021
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere referatul nr.29475/09.11.2021 întocmit de biroul buget financiar
contabil cu privire la aprobarea contului de execuţie al bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 30.09.2021 și referatul de aprobare nr. 29538/10.11.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând prevederile:
- art.129, alin.(2), lit.b), alin.4 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 a finanțelor 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 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.unic. Se aprobă contul de execuţie al bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 30.09.2021 și anexele nr. 1-20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA

VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere ancheta socială nr. 29424/09.11.2021 întocmită de Direcția de
Asistenţă Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență doamnei Amăriuței Elena și
referatul de aprobare nr. 29603/10.11.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând prevederile:
- art.129 alin.(2) lit. d, alin. (7) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- Hotărârea Consiliului Local nr.22/28.01.2021 privind aprobarea programului de măsuri
pe anul 2021 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Or.Victoria;
- art.28, alin.(2) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare,
- art.41 din HG.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
- art. 25 din Legea nr. 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
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
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin
Hotărârea consiliului local cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea și
combaterea marginalizării sociale în anul 2021, în sumă de _______ lei pentru doamna
Amăriuței Elena, domiciliată în Oraș Victoria str. Albota, Bl. 4, Ap. 26, județul Brașov.
Art.2 Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2021,
mai mici de 20 lei
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.29527/10.11.2021 întocmit de biroul impozite și taxe
locale cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2021, mai mici de
20 lei și referatul de aprobare nr. 29666/10.11.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând prevederile:
- art.129 alin.2 lit.b), alin.4, lit.c), alin.14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art. 256 alin. (1), art. 266, alin. (5) – (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin.(1), 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. (1) Consiliul Local Victoria aprobă anularea creanțelor fiscale individuale
restante aflate în sold la 31.12.2021, mai mici de 20 lei (inclusiv) datorate bugetului local la
finele anului de către persoanele fizice și juridice.
(2) Se aprobă cheltuielile de executare silită pentru întocmirea și comunicarea
actelor de executare silită în cuantum de 8 lei/comunicare.
Art.2. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind acordarea de facilități fiscale, constând în scutirea de impozite și taxe
pentru investițiile realizate în parcurile industriale
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.29440/09.11.2021 întocmit de biroul impozite și taxe locale cu
privire la acordarea de facilități fiscale, constând în scutirea de impozite și taxe pentru investițiile
realizate în parcurile industriale și referatul de aprobare nr. 29679/10.11.2021 al primarului Or.
Victoria;
Văzând prevederile:
- art.129 alin.2 lit.b), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 456 alin. (1), lit. i), art. 464 alin. (1), lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
- Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru
investiţiile realizate în parcurile industriale;
- Ordinul nr. 4465/2020 pentru modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de
acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale;
- Ordinul nr. 1451/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
industriale;
- Ordinul nr. 2258/2018 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind
aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile
industriale;
- OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996;
În temeiul art. 139 alin.(1), 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 acordarea de facilități fiscale conform Schemei privind acordarea ajutoarelor
de minimis pentru investițiile realizate în parcurile industriale, în conformitate cu Anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Schema de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
și până la data de 31 decembrie 2023.
Art.3. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana Cristina

ROMÂNIA
ORAŞUL VICTORIA

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

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. 29680/10.11.2021 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.
29682/10.11.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând adresa nr.3010/09.11.2021, înregistrată cu nr. 29532/10.11.2021 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 septembrie 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 1384 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 1384 lei pentru
luna septembrie 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

ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la rectificarea bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2021 și al bugetului
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere: - referatul de specialitate al biroului buget financiar contabilitate nr.
29685/10.11.2021 privind rectificarea bugetului Orașului Victoria pe anul 2021;
- adresa ANAF nr. BV_TRZ-12319/21.10.2021 cu privire la repartizarea sume defalcate din TVA;
- adresa ANAF nr. BV_TRZ-13276/09.11.2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;
- adresa Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria nr. 3319/08.11.2021, înregistrată cu nr.
29673/10.11.2021;
- adresa Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria nr. 3011/09.11.2021 înregistrată cu nr.
29531/10.11.2021;
- adresa Clubului Sportiv Chimia Victoria nr. 545/09.11.2021 înregistrată cu nr. 29417/09.11.2021;
- raportul Biroului impozite și taxe nr. 29691/10.11.2021;
- adresa Spitalului Oășenesc Victoria nr. 177/10.11.2021 înregistrată cu nr. 29793/11.11.2021;
- adresa Spitalului Orășenesc Victoria nr. 176/10.11.2021 înregistrată cu nr. 29796/11.11.2021;
- execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole și aliniate
până la această dată;
Văzând prevederile:
- Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- art.87, art.88, art.129, alin.(2), lit. b alin.4 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, 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 completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.3, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe anul
2021, la partea de venituri cu influențe plus 198,61 mii lei, valoare total rectificată 36.509,73 mii lei,
conform anexei I și la partea de cheltuieli cu influențe plus 198,61 mii lei, valoare total rectificată
42.408,68 mii lei, conform anexei II.
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria,
conform Anexei II.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria,
conform Anexei II.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din
veniturii proprii pe anul 2021 din subordinea Consiliului local al Orașului Victoria – centralizat, potrivit
anexelor III și IV care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din
veniturii proprii pe anul 2021 din subordinea Consiliului local al Orașului Victoria (Spitalul Orășenesc
Victoria, Club Sportiv Chimia Victoria), potrivit anexelor V - VII care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar General
Fogoroș Mariana Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea acordării unui împrumut temporar din bugetul local al Orașului
Victoria în sumă de 456.000 lei către Spitalului Orășenesc Victoria
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 29843/11.11.2021 al biroului buget financiar contabil,
referatul de aprobare nr. 29920/11.11.2021 al primarului Or. Victoria și adresa Spitalului Orășenesc
Victoria nr. 176/10.11.2021 înregistrată cu nr. 29796/11.11.2021 prin care solicită acordarea unui
împrumut temporar în sumă de 456.000 lei;
Vazând prevederile:
- art.92 alin.1 și alin.2 lit.b, art.129 alin.1 și alin.2 lit.a, b și d, alin.3 lit.d și e, alin.4
lit.a și b, alin.7 lit.c, art.155 alin.4 lit.d din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.1 lit.d, art.2 alin.3 lit.j, art.20, art.61 și art.72 Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale cu modificările ulterioare;
- H.C.L nr. 83/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria pe
anul 2021;
- HG nr. 733 din 8 iulie 2021 privind înfiinţarea Spitalului Orăşenesc Victoria, judeţul
Braşov;
- HCL nr.110/03.06.2021- Cu privire la începerea demersurilor privind reînființarea Spitalului
Orășenesc Victoria;
- HCL nr.112/14.06.2021- Cu privire la structura organizatorică propusă în vederea înființării –
Spitalului Orășenesc Victoria, personalul de specialitate, patrimoniul afectat spitalului și sursa de
finanțare;
- HCL nr.116/22.06.2021- Cu privire la aprobarea modificării și completării art.1, art.4 și art.6
din HCL nr.112/14.06.2021 cu privire la astructua organizatorică propusă în vederea înființării –
Spitalului Orășenesc Victoria, personalul de specialitate, patrimoniul afectat spitalului și sursa de
finanțare;
- HCL nr. 139/28.07.2021 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc
Victoria;
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.2, art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acordarea unui împrumut temporar pe bază de convenţie, din bugetul local al
Orașului Victoria, către Spitalului Orășenesc Victoria, în valoare de 456.000 lei, sumă ce urmeaza să fie
virată de către biroul buget financiar contabil al Primăriei, Spitalului Orășenesc Victoria.
Art.2. Se aprobă Convenţia de împrumut prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Împrumutul se va rambursa integral în termen de 1(un) an de la data acordării, iar în
situaţia nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere potrivit legii.
Art.4. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea cu titlu gratuit, a cantităţii de masă lemnoasă de 51,93 mc
către Spitalul Orășenesc Victoria, pentru a fi utilizată ca lemn de foc necasar pentru
asigurarea încălzirii imobilului
Primarul Or.Victoria
Având în vedere raportul de specialitate nr.29835/11.11.2021 al biroului ADPP cu privire la
acordarea cu titlu gratuit, a cantităţii de masă lemnoasă de 51,93 mc către Spitalul Orășenesc
Victoria, pentru a fi utilizată ca lemn de foc necasar pentru asigurarea încălzirii imobilului si
referatul de aprobare nr.29836/11.11.2021.
Vazând prevederile:
Art.129 alin.2 lit.d, art. 129 alin.7 lit.c din OUG 57/2019- Codul Administrativ;
HG nr. 733 din 8 iulie 2021 -privind înfiinţarea Spitalului Orăşenesc Victoria, judeţul
Braşov- Se aprobă înfiinţarea, ca urmare a prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Oraşului
Victoria nr.112 din data de 14 iunie 2021 şi nr. 116 din data de 22 iunie 2021, a Spitalului
Orăşenesc Victoria, unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, având sediul social în
Strada Băii nr. 2, oraşul Victoria, judeţul Braşov, şi sediul secundar în Strada Policlinicii nr.14,
oraşul Victoria, judeţul Braşov, în subordinea Consiliului Local al Oraşului Victoria;
Contractul de comodat nr.26674/252RS/06.10.2021, cap.V pct.5.1 lit.h;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019;
În temeiul art.139 alin.2, art. 196 alinn. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă acordarea cu titlu gratuit, a cantităţii de masă lemnoasă de 51,93 mc
către Spitalul Orășenesc Victoria, pentru a fi utilizată ca lemn de foc necasar pentru asigurarea
încălzirii imobilului.
Art.2. Cantitatea de masă lemnoasă de 51,93 mc se compune din următoarele specii:
Nr.crt.
1
2
3
4

Nr.crt.
1
2
3
4

Specia
Mesteacăn
Ștejar peduncular (S)
Molid
Plop tremurător
TOTAL
Calculul privind prețul/mc:
Specia
Volum brut
Preț/mc
Mesteacăn
5,39 mc
100 lei
Ștejar peduncular (S)
4,82 mc
500 lei
Molid
24,62 mc
300 lei
Plop tremurător
17,10 mc
100 lei
TOTAL 12.045 lei fără TVA

Volum brut
5,39 mc
4,82 mc
24,62 mc
17,10 mc
51,93 mc

Valoarea
5,39 x 100= 539 lei
4,82 x 500= 2410 lei
24,62 x 300 = 7386 lei
17,10 x 100 = 1710 lei

Art.3. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana-Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul
de investiții CREȘA ORAȘ VICTORIA
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere referatul nr. 28771/01.11.2021 întocmit de biroul tehnic, nota
conceptuală nr. 28769/01.11.2021, tema de proiectare nr. 28770/01.11.2021 pentru obiectivul
de investiții CREȘA ORAȘ VICTORIA și referatul de aprobare nr. 30087/15.11.2021 al
primarului Or. Victoria;
Văzând prevederile:
- art. 129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7, lit.n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art.1, alin.(2), art.3, art.4, art.5, alin.(2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
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.2, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă nota conceptuală nr.28769/01.11.2021 pentru obiectivul de investiții
CREȘA ORAȘ VICTORIA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tema de proiectare nr.28770/01.11.2021 pentru obiectivul de investiții
CREȘA ORAȘ VICTORIA, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Primarul Or.Victoria prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana - Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul
de investiții LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC
DR. ALEXANDRU BĂRBAT, ORAȘUL VICTORIA
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere referatul nr.28767/01.11.2021 întocmit de biroul tehnic, nota
conceptuală nr.28762/01.11.2021, tema de proiectare nr. 28763/01.11.2021 pentru obiectivul
de investiții LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DR. ALEXANDRU
BĂRBAT, ORAȘUL VICTORIA și referatul de aprobare nr. 30088/15.11.2021 al primarului Or.
Victoria;
Văzând prevederile:
- art. 129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7, lit.n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art.1, alin.(2), art.3, art.4, art.5, alin.(2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
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.2, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă nota conceptuală nr.28762/01.11.2021 pentru obiectivul de investiții
LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DR. ALEXANDRU BĂRBAT,
ORAȘUL VICTORIA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tema de proiectare nr.28763/01.11.2021 pentru obiectivul de investiții
LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL TEHNIC DR. ALEXANDRU BĂRBAT,
ORAȘUL VICTORIA, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Or.Victoria prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana - Cristina

