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 28.10.2021
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a 57/2019- Codul
Administrativ.
În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul
Brașov din data de 28.10.2021, după cum urmează:
NR.
1
2
3
4
5
6

7

8

9
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TITULATURA
ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului
Local Victoria din data de 28.10.2021
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de
îndată din 23.09.2021
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din
30.09.2021
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 decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor
didactice și a personalului didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria
Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local Victoria
pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din
cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcției de
director/director adjunct din unitățile de învățămînt preuniversitar de
stat din Orașul Victoria
Cu privire la majorarea începând cu anul 2022 cu 400% a impozitului
pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
pentru clădirea
situată în Oraș Victoria, str. Oltului, bl. 44
Cu privire la modificarea art. 3 din HCL nr. 166/31.10.2019 privind
participarea UAT Oraș Victoria la constituirea ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ITI Microregiunea Țara
Făgărașului"
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire la modificarea
art.3.1, Cap.3 – Obiectul contractului
Cu privire la abrogarea HCL nr.41/17.04.2008 cu privire la darea în
folosință gratuită a spaţiul în suprafaţă de 16,16 mp înscris în CF
1293 Victoria nr.topo 95/I/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/1/2/7
nr. cadastral 107/7 cu cotă parte de 3,20% din elementele de uz
comun ce aparţine proprietăţii private a Or.Victoria
pentru
funcţionarea centrului de permanenţă în Or.Victoria

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

12

13
14

15

Cu privire la aprobarea deplasării în Chevilly- Larue, Franța a d-nei
primar Bertea Camelia Elena, d-nei consilier local Jurcovan Anca –
Florentina, d-nei Văcariu Paraschiva Laura, secretar cabinet primar și
a d-lui Urian Nicolae, administrator public, în perioada
19.11.2021 – 22.11.2021
Cu privire la modificarea Anexei nr. 2 cuprinsă la art.1 din HCL nr.
46/25.02.2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului Or. Victoria
Cu privire la modificarea art. I, art. II și art. III din Procedura privind
anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de
31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Victoria, aprobată
prin HCL nr. 124/30.07.2020, în sensul prelungirii termenului de
depunere a cererilor privind acordarea facilităților fiscale până la
data de 31.01.2022
Suplimentarea ordinii de zi:
Privind acordul Consiliului Local Victoria pentru finanțarea din
bugetul local a unor cheltuieli la Spitalul Orășenesc Victoria

Primar
Bertea Camelia Elena

Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena

Primar
Bertea Camelia Elena

16

Privind abrogarea HCL nr. 23/28.01.2021 cu privire la acordarea unui
Primar
mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO
Bertea Camelia Elena
MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, cu
sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor
O.U.G nr.74/2018, Legii nr.211/2011, Legii nr. 249/2015 și a O.U.G
nr.195/2005
17
Cu privire la delegarea competenței Asociației Intercomunitare ECO
Primar
SISTEM VICTORIA pentru încheierea unui contract în vederea
Bertea Camelia Elena
gestionării ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje
18
Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local Victoria în
Primar
Grupurile de acțiune antibullying din unitățile de învățămînt
Bertea Camelia Elena
preuniversitar de stat din Orașul Victoria pentru anul școlar 2021 2022
Diverse: - Raportul nr. 26759/07.10.2021 de analiză a capacității de
apărare împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare
împotriva incendiilor întocmit de responsabil SVSU
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 de îndată a
Consiliului Local Victoria din data de 23.09.2021
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere prevederile art.138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a 57/2019 Codul Administrativ, cu modifficările 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 procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului
Local Victoria, județul Brașov din data de 23.09.2021, 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 30.09.2021

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 ordinare a Consiliului Local Victoria, județul
Brașov din data de 30.09.2021, 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 rapoartele compartimentului de specialitate nr.25247/17.09.2021 și nr.
26494/04.10.2021 ale 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. 26.668/06.10.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând adresele nr.25102/16.09.2021, respectiv nr. 25638/23.09.2021 înaintate 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 lunile mai – august 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 4109 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 4109 lei pentru
lunile mai – august 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

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.25247/17.09.2021 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.
25428/21.09.2021 al primarului Or. Victoria;
Văzând adresa nr.25164/16.09.2021, 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 lunile
iulie – august 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 714 lei, reprezentând cheltuieli de transport
pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învâțământul preuniversitar, care nu
au locuință în Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur,
după cum urmează:
- către Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria – suma de 714 lei pentru
lunile iulie – august 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

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 desemnarea reprezentanților Consiliului local Victoria pentru a face
parte din Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului organizat
pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățămînt
preuniversitar de stat din Orașul Victoria
Primarul Or.Victoria,
- Având în vedere referatul de aprobare nr.26677/06.10.2021 al primarului Orașului Victoria,
referatul de specialitate nr.26678/06.10.2021 și adresa nr. 9096/23.09.2021 a Inspectotarul
Școlar al Județului Brașov înregistrată cu nr.25769/24.09.2021;
În conformitate cu prevederile:
- art. 129, alin. (2), lit.d), alin. (7), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 5, lit. c), alin. (2), lit. b) Comisia de evaluare a probei de interviu din Metodologia
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educației nr.
5195/03.09.2021, un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotărâre a consiliului local,
face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul concursului pentru ocuparea
funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din
unitatea administartiv teritorială;
- Calendarul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat, Sesiunea 2021, anexa 8 din Ordinul 4597/2021 pentru
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
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. 139 alin.1, art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează domnul/doamna ......................reprezentant al Consiliului local
Victoria în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat pentru
ocuparea funcției de director/director adjunct la Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu"
Victoria.
Art.2. Se desemnează domnul/doamna ......................reprezentant al Consiliului local
Victoria în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat pentru
ocuparea funcției de director/director adjunct la Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat"
Victoria.
Art.3. Se desemnează domnul/doamna ......................reprezentant al Consiliului local
Victoria în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul organizat pentru
ocuparea funcției de director/director adjunct la Clubul Copiilor Victoria.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoanele
desemnate conform articolelor precedente.
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 majorarea începând cu anul 2022 cu 400% a impozitului pe clădiri, ca urmare
a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pentru clădirea
situată în Oraș Victoria, str. Oltului, bl. 44
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul de aprobare nr.26682/.10.2021 al primarului Orașului Victoria și
raportul de specialitate nr.26284/30.09.2021 al biroului Impozite și Taxe privind majorarea cu 400% a
impozitului pe clădirea situată în Orașul Victoria, sstr. Oltului, bl. 44 ca urmare a constatării stării
tehnice de clădire neîngrijită;
În conformitate cu:
- art. 129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 125/30.07.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile
neîngrijite situate în intravilanul Orașului Victoria;
- Dispoziția nr. 561/19.11.2020 cu privire la constituirea comisiei de lucru mixtă, cu atribuții de
identificare și evaluare a imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Orașului Victoria;
- prevedeile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privinnd Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 489, alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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. 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 majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, stabilit în baza hotărârii de
consiliu local privind impozitele și taxele locale, începând cu anul 2022 pentru clădirea situată în Orașul
Victoria, str. Oltului, bl. 44, conform Fișei de evaluare întocmită de Comisia constituită prin Dipoziția
Primarului Orașului Victoria nr. 561/19.11.2020.
Art.2. Majorarea impozitului prevăzută la art. 1 se aplică ca urmare a constatării stării tehnice
de clădire neîngrijită în urma verificării în teren pentru persoana fizică care deține calitatea de
proprietar al imobilului în cauză, conform evidențelor fiscale, respectiv Fazacaș Sabina.
Art.3. Prezenta hotărâre încetează să producă efecte începând cu data de 01 ianuarie a anului
următor celui în care proprietarul imobilului în cauză prezintă documente justificative privind începerea
lucrărilor de reabilitare/construire.
Art.4. Categoria de impozitare a clădirii se va putea modifica anual, prin modificarea
procentului de supraimpozitare, fără alte notificări ulterioare, în funcție de punctajul calculat de comisia
pentru întocmirea Fișelor de evaluare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul Orașului Victoria în
vederea stabilirii punctajului care va sta la baza calculării procentului de majorare a impozitului pe
clădiri în urma verificării în teren.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul Orașului Victoria
prin Biroul Impozite și Taxe.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE

ROMÂNIA
ORAŞUL VICTORIA

Secretar general Fogoroș Mariana Cristina

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea art. 3 din HCL nr. 166/31.10.2019 privind participarea
UAT Oraș Victoria la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
"ITI Microregiunea Țara Făgărașului"
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul de aprobare nr.26711/.10.2021 al primarului Orașului Victoria
și raportul de specialitate nr.26713/30.09.2021 cu privire la modificarea art. 3 din HCL nr.
166/31.10.2019 privind participarea UAT Oraș Victoria la constituirea ASOCIAȚIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ITI Microregiunea Țara Făgărașului"
În conformitate cu:
- art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare;
- OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit.e), alin. 9, lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 166/31.10.2019 privind participarea UAT Oraș Victoria la constituirea
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ITI Microregiunea Țara
Făgărașului";
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. 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 modifică art. 3 din HCL nr. 166/31.10.2019 privind participarea UAT Oraș
Victoria la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ITI Microregiunea
Țara Făgărașului", după cum urmează:
Art.3. Se desemnează doamna primar Bertea Camelia Elena să reprezinte UAT Oraș
Victoria în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNNITARĂ
"ITI Microregiunea Țara Făgărașului", fiind împuternicită să semnneze actul constitutiv și
statutul asociației.
Art.2. Celelalte prevederi cuprinse în HCL nr. 166/31.10.2019 rămân neschimbate.
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 referatul de aprobare nr. 26837/07.10.2021 al primarului Or. Victoria
și ancheta socială nr. 26826/07.10.2021 întocmită de Direcția de Asistenţă Socială cu privire la
acordarea unui ajutor de urgență domnului Măcărăscu Ioan;
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 domnul
Măcărăscu Ioan, domiciliat în Oraș Victoria str. Negoiul, Bl. 8, Ap. 3, 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 aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat
Nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire la modificarea art.3.1, Cap.3 – Obiectul
contractului
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 26843/08.10.2021 al primarului Or. Victoria și
referatul de specialitate nr.26819/07.10.2021 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire la
modificarea art.3.1, Cap.3 – obiectul contractului.
Văzând prevederile:
- art.108 lit. d, art.129, alin.2, lit. c, alin.6, lit. b, coroborate cu prevederile art.354 alin.1 și
2 și art.355din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
– art.551 pct.9, art.553, art.555 – 566 şi art.874-875 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
Civil, republicat;
- Contractul de comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019;
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 încheierea
Nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire la
conform anexei care face parte integrantă
Art.2. Primarul prin aparatul de
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

unui act adiţional la contractul de comodat
modificarea art.3.1, Cap.3 - Obiectul contractului,
din prezenta hotărâre.
specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la

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 HOTARARE
Cu privire la abrogarea HCL nr.41/17.04.2008 cu privire la darea în folosință
gratuită a spaţiul în suprafaţă de 16,16 mp înscris în CF 1293 Victoria nr.topo
95/I/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/1/2/7 nr. cadastral 107/7 cu
cotă parte de 3,20% din elementele de uz comun ce aparţine proprietăţii private a
Or.Victoria pentru funcţionarea centrului de permanenţă în Or.Victoria
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 26852/08.10.2021 al primarului Or. Victoria
și referatul de specialitate nr.26799/07.10.2021 al biroului ADPP cu privire la abrogarea HCL
nr.41/17.04.2008 cu privire la darea în folosință gratuită a spaţiul în suprafaţă de 16,16 mp
înscris în CF 1293 Victoria nr.topo 95/I/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/1/2/7 nr.
cadastral 107/7 cu cotă parte de 3,20% din elementele de uz comun ce aparţine proprietăţii
private a Or.Victoria pentru funcţionarea centrului de permanenţă în Or.Victoria.
Văzând prevederile:
- art. 129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.b) art. 334-346, art. 363 alin.2 și art .364 din OUG nr. 57/2019
privinnd Codul Administrativ;
- art.2,3,4 şi 6 din Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare
prin centrele de permanenţă,, cu modidicările și completările ulterioare;
- art.33 din Normele metodologice din 25 mai 2011 cu privire la asigurarea continuităţii
asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă;
- HG nr.733/2021 privind înfiinţarea Spitalului Orăşenesc Victoria, judeţul Braşov, 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;
- HCL nr.105/27.05.2021- Cu privire la încetarea contracului de asociere în participaţiune
nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL în
condițiile prevăzute prevăzute art.35 lit.”a” coroborate cu art.8 din contract – la expirarea
duratei pentru care a fost încheiat, respectiv data de 30.05.2021;
- 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
Spitalul 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
Spitalul Orășenesc Victoria, personalul de specialitate, patrimoniul afectat spitalului și sursa de
finanțare;
- HCL nr.115/22.06.2021 Cu privire la aprobarea trecerii din domeiul privat în domeniul public
a spațiului înscris în CF 100031-C1-U8 nr.cad.100031-C1-U8 și a spațiului înscris în CF 100031C1-U9 nr.cad.100031-C1-U9, situate în Or.Victoria, str.Policlinicii nr.14;
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. b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Începând cu date emiterii prezentei hotărârii, HCL nr.41/17.04.2008 – cu privire
la darea în folosință gratuită a spaţiul în suprafaţă de 16,16 mp înscris în CF 1293 Victoria
nr.topo 95/I/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/1/2/7 nr. cadastral 107/7 cu cotă parte
de 3,20% din elementele de uz comun ce aparţine proprietăţii private a Or.Victoria pentru
funcţionarea centrului de permanenţă în Or.Victoria se abrogă.
Art.2. Prin dispoziția primarului Or.Victoria se va constitui o comisie care să facă
inventarierea și preluarea spațiului, bun ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, dotările
aferente precum și aparatura medicală existentă (mijloace fixe, obiecte de inventar și alte
bunuri) cumpărate din fondurile prevăzute în bugetul local al Or.Victoria pe parcursul derulării
activității centrului de permanenţă în Or.Victoria.
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 deplasării în Chevilly- Larue, Franța a d-nei primar
Bertea Camelia Elena, d-nei consilier local Jurcovan Anca – Florentina,
d-nei Văcariu Paraschiva Laura, secretar cabinet primar și a d-lui Urian Nicolae,
administrator public, în perioada 19.11.2021 – 22.11.2021
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere inivitația primarului Orașului Chevilly – Larue, Franța adresată
primrului Orașului Vicctoria, specialitate nr. 26831/07.10.2021 și referatul de aprobare nr.
26832/07.10.2021 al primarului Or. Victoria privind aprobarea deplasării în Chevilly – Larue,
Franța a d-nei primar Bertea Camelia Elena, d-nei consilier local Jurcovan Anca – Florentina, dnei Văcariu Paraschiva Laura, secretar cabinet primar și a d-lui Urian Nicolae, administrator
public în perioada 19.11.2021 – 22.11.2021;
Văzând prevederile:
- art.129 alin.(2), alin. (2), lit. b) și lit. e), alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
- Art. 5, alin. 3, art. 20, alin. 1, lit. i) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu moddificările și completările ulterioare;
- art.3 din HG nr. 518/1995 privinnd unele drepturi și obligații ale personalului român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
- OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi
instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
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 deplarea în Chevilly – Larue, Franța a d-nei primar Bertea Camelia
Elena, d-nei consilier local Jurcovan Anca – Florentina, d-nei Văcariu Paraschiva Laura,
secretar cabinet primar și a d-lui Urian Nicolae, administrator public, în perioada 19.11.2021 –
22.11.2021.
Art.2. Se aprobă decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea acestei delegații din
bugetul local pentru anul 2021 la o viitoare rectificare de buget.
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 modificarea Anexei nr. 2 cuprinsă la art.1 din HCL nr. 46/25.02.2021 privind
aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Primarului Or. Victoria

Primarul Or. Victoria:
Având în vedere referatul nr. 26844/08.10.2021 al Biroului Administrarea Domeniului
Public și Privat cu privire la transformarea a două funcții publice de execuție vacante, raportul
de specialitate nr. 26850/08.10.2021 al Biroului buget financiar contabil – Compartiment
resurse umane și salarizare cu privire la modificarea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al Primarului Or.Victoria, prin transformarea a două funcții publice de execuție
vacante în cadrul Biroului ADPP și referatul de aprobare nr. 26858/08.10.2021 al primarului
Oraș Victoria;
Văzând prevederile:
- art. 129 alin.2 lit.a), alin.3 lit.c), art.409 alin.3 lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr.46/25.02.2021 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului Or. Victoria;
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 OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 cuprinsă la art.1 din HCL nr.46/25.02.2021
privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Or. Victoria, ca urmare a transformării:
- funcției publice de execuție vacante de consilier I superior din cadrul
Compartimentului Administrarea Domeniului Public, Piața, Cimitir, Baza sportivă în consilier I
principal, id post 173175;
- funcției publice de execuție vacante de referent III superior din cadrul
Compartimentului Administrarea Domeniului Privat și Registru Agricol în inspector I
asistent, id post 173183.
Art.2. Anexa nr. 2 cuprinsă la art.1 din HCL nr.46/25.02.2020 privind aprobarea
organigramei și a statului de Funcţii al aparatului de specialitate al primarului Or. Victoria, se
înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și va face parte integrantă din aceasta.
Art.3. Celelalte articole din HCL nr.46/25.02.2020 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Or.Victoria rămân în forma
prevăzută în hotărâre.
Art.4. Cu data aprobării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 104/27.05.2021 cu privire
la modificarea Anexei nr. 2 cuprinsă la art. 1 din HCL nr. 46/25.02.2021 privind aprobarea
organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Oraș Victoria.
Art.5. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei 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 modificarea art. I, art. II și art. III din Procedura privind anularea accesoriilor
în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al
Orașului Victoria, aprobată prin HCL nr. 124/30.07.2020, în sensul prelungirii termenului
de depunere a cererilor privind acordarea facilităților fiscale până la data de 31.01.2022

Primarul Or. Victoria:
Având în vedere referatul nr. 26901/08.10.2021 al Biroului Impozite și Taxe cu privire
la modificarea art. I, art. II șși art. III din Procedura privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor

bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Victoria, aprobată prin
HCL nr. 124/30.07.2020, în sensul prelungirii termenului de depunere a cererilor privind acordarea
facilităților fiscale până la data de 31.01.2022 și referatul de aprobare al primarului Oraș Victoria;

Văzând prevederile:
- art. 129 , alin. 2, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
- capitolului II, art. VIII – XXII "anularea unor obligații accesorii" din OUG nr. 69/2020

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri fiscale;
- OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative în domeniul fiscal;
- HCL nr. 124/30.07.2020 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la
data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului Victoria;

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;
În temeiul art.139 alin.1, art. 196 alin.1, lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. I, art. II și art. III din Procedura privind anularea
accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului
local al Orașului Victoria, aprobată prin HCL nr. 124/30.07.2020, în sensul prelungirii
termenului de depunere a cererilor privind acordarea facilităților fiscale - anularea
accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020
datorate bugetului local al or. Victoria, până la data de 31.01.2022, conform OUG nr.
19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul fiscal.
Art.2. Celelalte prevederi cuprinse în Procedura privind anularea accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orașului
Victoria, aprobată prin HCL nr. 124/30.07.2020 rămân neschimbate.
Art.3. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general Fogoroș Mariana-Cristina

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind acordul Consiliului Local Victoria pentru finanțarea din bugetul local a unor cheltuieli la
Spitalul Orășenesc Victoria

Primarul Or. Victoria;
Având în vedere referatul de specialitate nr.27440/21.10.2021 al Biroului buget, financiar, contabilitate,
referatul de aprobare nr.27768/21.10.2021 al primarului Or. Victoria și adresa înregistrată cu
nr.27662/20.10.2021 a Spitalului Orășenesc Victoria;
Văzând prevederile:
- art.129 alin.2 lit. d), alin.7, lit. c), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art.199 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art.67, anexa nr.2-LISTA cheltuielilor care se prevăd în
bugetele locale - Denumirea cheltuielilor pct.8.-Sănătate: lit. a) servicii medicale în unităţile sanitare cu paturi și
lit.b) alte cheltuieli în domeniul sănătăţii;
- HG nr. 733/2021 privindd înființarea Spitalului Orășenesc Victoria, județul Brașov;
- 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;
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. În aplicarea prevederilor art. 199 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, Consiliul Local Victoria își exprimă acordul pentru finanțarea din bugetul local a unor cheltuieli, respectiv
bunuri și servicii și a cheltuielilor salariale ale personalului încadrat la Spitalul Orășenesc Victoria, în situația în
care există cheltuieli neacoperite prin contractul încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, în limita
creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul local pe anul 2021.
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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind abrogarea HCL nr. 23/28.01.2021 cu privire la acordarea unui mandat special
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților
din județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Brașov, în aplicarea prevederilor
O.U.G nr.74/2018, Legii nr.211/2011, Legii nr. 249/2015 și a O.U.G nr.195/2005
Primarul Or. Victoria;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 27798/21.10.2021 al primarului Or. Victoria, referatul de
specialitate nr.27799/21.10.2021 și adresa ASOCIAȚIEI Intercomunitare Eco Sistem Victoria nr.
34/21.10.2021 înregistrată cu nr. 27785/21.10.2021;
Văzând prevederile:
- Hotărârii adunării generale a Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria nr. 8/21.10.2021
privind retragerea mandatului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în
domeniul salubrizării localităților din județul Brașov
- Prevederile art. 129, alin. 2, lit.b) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Începând cu data prezentei, HCL nr. 23/28.01.2021 cu privire la acordarea unui mandat
special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în domeniul salubrizării
localităților din județul Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Brașov, în aplicarea
prevederilor O.U.G nr.74/2018, Legii nr.211/2011, Legii nr. 249/2015 și a O.U.G
nr.195/2005 se abrogă.
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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la mandatarea Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria pentru încheierea
unui contract în vederea gestionării ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje
Primarul Or. Victoria;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 27800/21.10.2021 al primarului Or. Victoria, referatul de
specialitate nr.27801/21.10.2021 și adresa ASOCIAȚIEI Intercomunitare Eco Sistem Victoria nr.
34/21.10.2021 înregistrată cu nr. 27785/21.10.2021;
Văzând prevederile:
- Hotărârea adunării generale a Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria nr. 9/21.10.2021
privind mandatarea Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria în vederea încheierii unui
contract cu o firmă de preluare a responsabilităților deșeurilor din ambalaje;
- Prevederile art. 129, alin. 2, lit.b) și d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare
- Legii nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
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;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Consiliul Local Victoria mandatează ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ ECO SISTEM VICTORIA
pentru încheierea unui contract cu o firmă specializată și autorizată în vederea gestionării ambalajelor
și a deșeurilor din ambalaje.
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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local Victoria în Grupurile de acțiune
antibullying din unitățile de învățămînt preuniversitar de stat din Orașul Victoria pentru
anul școlar 2021 - 2022
Primarul Or.Victoria,
- Având în vedere referatul de aprobare nr.27814/21.10.2021 al primarului Orașului Victoria,
referatul de specialitate nr.27815/21.10.2021 și adresele înregistrate cu nr.27716/21.10.2021 a
Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria, nr. 27792/21.10.2021 a Colegiul Tehnic ”Dr.
Alexandru Bărbat” Victoria și nr. 27689/20.10.2021 a Clubului Copiilor Victoria;
În conformitate cu prevederile:
- art. 129, alin. (2), lit.d), alin. (7), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 4343/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.
7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
privind violenţa psihologică – bullying;
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. 139 alin.1, art.196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează domnul/doamna ......................reprezentant al Consiliului local Victoria
pentru a face parte din Grupul de acțiune antibullying la Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu"
Victoria, pentru anul școlar 2021 – 2022.
Art.2. Se desemnează domnul/doamna ......................reprezentant al Consiliului local Victoria
pentru a face parte din Grupul de acțiune antibullying la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”
Victoria, pentru anul școlar 2021 – 2022.
Art.3. Se desemnează domnul/doamna ......................reprezentant al Consiliului local Victoria
pentru a face parte din Grupul de acțiune antibullying la Clubul Copiilor Victoria, pentru anul școlar
2021 – 2022.
Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către persoanele desemnate
conform articolelor precedente.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general Fogoroș Cristina

