
 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 22.12.2020 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- Codul 

Administrativ.  

         În temeiul art.139 alin.1 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

 

            Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, 

județul Brașov din data de 22.12.2020, convocată conform dispoziției primarului nr. 

682/17.12.2020, după cum urmează: 

 
NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări și interpelări  

1 Proiecte de hotărâri: 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 22.12.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal  al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 26.12.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la modificarea art.6 din HCL nr.150/24.09.2020 - Cu 

privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren 

fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 

mp, situată în str.Oltului nr.42A cu destinaţia “extindere 

construcție magazin” la cererea proprietarului și a art.6 din HCL 

nr.151/24.09.2020 - Cu privire la  constituirea unui drept de 

superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata 

superficiei pentru  suprafaţa  de 348 mp, situată în str.George 

Coșbuc cu destinaţia “extindere construcție” la cererea 

proprietarului. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la modificarea titlului  HCL nr.9/30.01.2020 a 

preambulului, a art.1, art.13 și art.14 precum și abrogarea 

art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la încetarea contractul de servicii pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân în orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de OUG 

57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 

114/1996 republicată a unui nr.de 1 apartament situat în 

str.Viitorului nr.3/18 către titularul contractului de închiriere. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 



7 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 

din OU 57/2019 –Codul Administrativ, HCL nr.82/27.10.2016, a 

terenului de 600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6 înscris 

în CF 100972 Victoria nr.topo/nr.cad.100972 ce aparține 

proprirtății private a Or.Victoria. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

8 Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public 

al Or.Victoria cu bunuri rezultate în urma lucrărilor executate, 

majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor 

executate și trecerea din domeniul public în domeniul privat a 

unor rețele de canalizare. 

 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire la încetarea contractului de concesiune directă 

nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na 

dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 (cabinet medical) în 

suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 

nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu 

destinația Cabinet Stomatologic. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de actualizare date 

imobil în CF 100031-C1-U1 și CF 100031-C1-U2, alipirea celor 

două imobile si apoi apartamentarea  în unității individuale 

distincte.   

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

325 mp din suprafața de 2.407.733 mp din CF 100051 Victoria 

nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2.      

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

12 Cu privire la abrogarea HCL nr.149/24.09.2020 - Cu privire la  

aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de comodat  

Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Orașul Victoria și 

Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, cu privire  la 

modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- Cap.4- 

durata contractului. 

 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

13 Cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din Oraşul 

Victoria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

14 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de actualizare date 

imobil în CF 100026 Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 

100909 Victoria nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, alipirea 

celor două imobile si apoi dezmembrarea noului lot de 6988 mp 

în 5 loturi.   

Primar  

Bertea Camelia Elena 

15 Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 

superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra 

terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria 

nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii 

Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

16 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic 

”I.C.Drăgușanu” 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 



17 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

fondului locativ de stat din Or.Victoria -și domeniul  

privat. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

18 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Enea Maria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

19 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

Nistor Ioan  

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

20 Pentru  aprobarea modificării art.1 și 2 din HCL nr. 

185/26.11.2020  numărului de burse şi cuantumul unei 

burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 

stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului 

scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria.  

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

21 Cu privire la completarea Unității Locale de Sprijin la 

nivelul orașului Victoria, ce se va constitui prin 

dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi 

 ai consiliului local 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

22 Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta  U.A.T 

Or. Victoria în relațiile cu  ASOCIAȚIEI 

INTERCOMUNITARE  ECO SISTEM VICTORIA  și SC 

ECOSISTEM VICTORIA SRL 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

23 Privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -

constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism  precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

24 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

25 Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziția Primarului  

Orașului Victoria  nr. 670/11.12.2020 – cu privire la aprobarea 

rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2020 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

 Diverse: Informare Compartiment mediu privind 

monitorizare calitate aer. 

 

 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la sediul primăriei și 

publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al orașului Victoria. 
 

 

PRIMAR 
     BERTEA CAMELIA ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 
 



 

                                                                                                       

             
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 26.11.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  57/2019- 

Codul Administrativ.   

         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 – Se aprobă procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 

Victoria, județul Brașov din data de 26.11.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al ședinței la 

sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul 

general al orașului Victoria. 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMAR 
  BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                 PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 26.11.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Cioca Gabriela - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom 

începe ședința  ordinară de astăzi și constatăm prezenta tuturor consilierilor. 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.562/20.11.2020 iar anunțul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

Conform art.228 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind Codul 

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 

abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 

folos material pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al 

unei obligaţii; 

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de 

la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, 

respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii 

respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 

    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat 

în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-

a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 

prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind 

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 
 

D-na secretar Cioca Gabriela – conform regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local președintele lunii noiembrie  este d-na consilier Bratu 

Cristina. 

D-na consilier Bratu Cristina – constatăm că avem o suplimentare cu două 

proiecte respectiv: 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la organizarea de către Consiliul Local 

Victoria a manifestărilor dedicate Săbătorilor de iarnă. 

Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la rectificarea bugetului orașului Victoria. 

Înainte să aprobăm suplimentarea cu cele două proiecte aș dori să întreb  pe doamna 

primar care este urgența? 

D-na primar Bertea Camelia – în primul rând pentru proiectul privind organizarea 

sărbătorilor de iarnă vă supun spre aprobare suma de 20.000 lei, care este prevăzută în 

buget. Ne-am gândit, dacă și dvs. sunteți de accord ca această sumă să meargă la copilași, 

începând cu cei de la grădiniță și sfârșind cu cei de la ciclul gimnazial, care să primească 

ceva dulciuri, așa cum au primit și anul trecut sau cum considerași că este necesar. 

Iar pentru al doilea proiect cu privire la rectificarea bugetară, avem o solicitare de la 

Colegiul Tehnic și Liceul Teoretic, pentru modificări în cadrul capitolelor, bani există și 

de asemenea, mai sunt sume din vânzări și de la taxa de salubrizare care trebuie cuprinși. 

D-na consilier Bratu Cristina – supun spre aprobare  suplimentarea ordinii de zi cu 

cele două proiecte. 

Cine este pentru: 15 pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă. 

D-na consilier Bratu Cristina-supun spre aprobare  ordinea de zi.  

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.170  .   

D-na consilier Bratu Cristina- trecem la punctul privind întrebări și interpelări, 

dacă sunt discuții? Nefiind discuții vom trece la dezbaterea și aprobarea proiectelor de 

hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 29.10.2020 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.171  .  

  

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 02.11.2020 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.172  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la  aprobarea  retragerii parcelei de teren de 

300 mp situată în str.Narciselor nr.8 atribuită în folosinţă gratuită către d-na Agheorghiesei 

Elena Alina( născută Onia) pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală, în 

condițiile prevăzute de art.8.1 lit.”h” din Contractul de comodat 

nr.14594/310RC/04.09.2017 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 



           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.173  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la  repartizarea spaţiului situat în Or.Victoria 

str.Stadionului nr.12/12 cu destinaţia sediu de partid, cu plata chiriei aferente în condiţiile 

prevăzute de lege. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Bratu Cristina – aș avea de făcut o observație, pentru toate chiriile 

este prevăzut un termen de închiriere, pentru acesta nu este prevăzut. 

Propun un amendament: să fie prevăzut termenul de 5 ani, cu posibilitatea de 

prelungire prin act additional. 

Se supune la vot amendamentul și se votează cu :14 pentru, o abținere, niciunul 

împotrivă. 

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

14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.174  .   

 

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

contractul de locațiune nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC 

Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea art.8  Cap.IV- chiria și modalități de 

plată și completarea Anexei nr.1-mijloace fixe domeniul privat. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.175 .   
      

Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de locațiune nr.1824/01.02.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC Ecosistem 

Victoria SRL cu privire la modificarea art.10 Cap.IV – Durata contractului 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.176 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la  aprobarea pentru anul 2021 a valorilor euro/mp 

în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul 

privat al Or.Victoria, pentru înregistrarea în evidenţele contabile. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 



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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.177 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la  aprobarea pentru anul 2021 a preţului 

reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de 

comunicaţii electronice. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.178 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă 

destinaţie decât cea de locuinţă pentru anul 2021. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.179 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a nivelurilor 

tarifelor percepute în cazul închirierilor de terenuri proprietate publică şi privată ale 

Or.Victoria, altele decât cele prevăzute în Legea 227/2009- codul fiscal 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.180 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa 

potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.181 .   

 

Dl. Consilier Stoian Nicolae – prețul la apă în orașul Victoria comparativ cu alte 

orașe este relativ mic, m-am interesat de situația financiară a societăți și nu au resurse 

financiare. 

D-na consilier Bratu Cristina- în ceea ce privește Parcul Industial, societatea 

despre care vorbiți, știți că este o societate aflată în subordinea consiliului local. Consiliul 

local este cel care analizează și abrobă bugetul acesteia, dacă considerați că prețul este mic 



și este necesar să se majoreze prețul, ei pot să fundamenteze majorarea și să ceară avizul 

ANRSC-ului. Până acum politica in consiliul local a fost să nu se majoreze prețurile.  

Dacă acum considerați că societatea este in criză economică și se justifică prețurile 

pot fi majorate 

Dl. consilier Stoian Nicolae- la această oră societatea încasează foarte puțin, de fapt 

este subfinanțată, nu au utilaje, nu pot să-și desfășoare activitatea, aceasta este problema 

pe care o are. 

Dl. consilier Bîrsan Ioan – să fim sinceri ar fi trebuit să solicităm insolvența, dacă 

s-ar face un audi financiar aceasta ar fi concluzia. 

Dl. consilier Stoian Nicolae- ca să poată funcționa sănătos ar trebui să mărim 

prețurile la apă. 

Dl. consilier Ștefan Iulian – nu cred că doar prețul mărit ar fi singura soluție a 

acestei societăți, ar trebui să găsim și alte soluții. Într-adevăr insolvența și restructurarea 

societății ar fi mult mai bună decât mărirea prețului apei. Să se mărească și prețul dar să ne 

gândim și la situația financiară a locuitorilor orașului. 

Nu cred că a fost un alt motiv pentru care prețul a fost ținut mic, doar pentru 

beneficiarii acestui serviciu, cetățenii orașului.  

D-na consilier Bratu Cristina- până la această data ne dăm cu părerea, nu avem 

cifre exacte pe care să le analizăm, societatea a funcționat, oamenii și-au luat salariile lună 

de lună. Într-adevăr există deficient dar cred că ei trebuie să vină, pentru anul viitor cu un 

necesar, care ar fi investițiile, care ar fi reparațiile, să facem o analiză pe buget. Cu părerea 

ne-am dat și până acum, că serviciul ar trebui îmbunătățit dar politica a fost să păstrăm 

prețul mic pentru populație. 

Dl. consilier Bîrsan Ioan- în primul rând trebuie construit un buget, din 

informațiile pe care le am, stau prost. 

D-na consilier Bratu Cristina- putem merge pe informații oficiale, să solicităm 

prezentarea bugetului, să vedem cum încheie exercițiul financiar și apoi să vedem cum 

construim bugetul și acest lucru îl vom face intr-o ședință AGA nu în ședința consiliului 

local. La acest moment majorarea se datorează celor care ne vând apa și care și-au majorat 

prețul. 

Dl. consilier Stoian Nicolae- cei 10 bănuți este o sumă infimă, dar modul de ați 

impune acest lucru fiind singura sursă de apă, dacă vrei bine dacă nu asta este, nu este în 

regulă. 

Dl. consilier Ștefan Iulian- am avut-o și am vândut-o. 

D-na consilier Bratu Cristina- nu s-a vândut și nu a fost nici a orașului ca să poată 

fi cedată. Societatea Viromet a fost cea care a avut captările, de fapt ea a fost cea care a 

creeat orașul. La momentul privatizării tot ce a fost de utilitate publică a fost cedat acelor 

uat-uri pe raza cărora au fost cuprinse bunurile, respective stația de tratare a fost data 

comunei Ucea, dar Virometul a cedat-o nu orașul. 

De-a lungul timpului s-au căutat alternative pentru o sursă de apă, dar singura ar fi 

fost Virometul care a considerat că nu poate să asigure sursa de apă întregului oraș 

deoarece nu avea capacitatea de a trata apa. 

Au rămas cei de la Ucea ca fiind singura alternativă dar ei nu pot veni să practice o 

politică abuzivă, ei vin cu prețuri avizate de ANRSC, deci există un control asupra 

prețurilor. 

Dl. consilier Stoian Nicolae- dacă este să comparăm situația celor două societăți, 

AROMAPA a mărit foarte simplu prețul. 

D-na consilier Bratu Cristina- și noi putem face acest lucru, dar trebuie să 

fundamentăm acest preț, spre exemplu s-a solicitat anul trecut la ANRSC ridicarea prețului 



la canalizare și deoarece au consideart că nu este solicitarea fundamentată nu a fost 

aprobat. 

Dl. consilier Stoian Nicolae- eu am văzut condițiile în care lucrează acești oameni, 

nu au utilaje, nu au nimic, iar serviciile sunt la fel. 

Dl. consilier Ștefan Iulian- nu ai cu ce să faci un serviciu când nu ai cu ce să 

lucrezi. 

D-na consilier Bratu Cristina- societatea a rămas pentru că dacă ne-am fi îndreptat 

către un operator regional, care ar fi putut să acceseze fonduri și să dezvolte serviciul, 

prețul s-ar fi dublat, spre exemplu la Făgăraș prețul este dublu. 

Dl. consilier Stoian Nicolae- dacă aveam captarea puteam să facem si operator 

regional. 

D-na consilier Bratu Cristina- a fi operator regional presupune mai mult decât 2 

uat-uri, iar acest lucru nu se poate realiza din bugetele locale decât dacă mărești prețul sau 

apelezi la surse externe, ori ca să fi eligibil trebuie să fi operator regionat.Operatorul de la 

Sibiu care are toată zona are prețul dublu fată de noi. 

Dl. consilier Stoian Nicolae- problema va fi canalizarea de aici în colo. 

D-na consilier Bratu Cristina- pentru canalizare s-au făcut investiții atît din 

bugetul local cât și din concesionarea serviciului, de către Carmolimp. 

Pe partea de canalizare, au fost obligatii pe care nu le-a mai îndeplinit deoarece a 

renunțat la concesiune și a predate serviciul de apă și acolo unde a fost necesar s-a 

intervenit punctual.  

A fost un proiect în primărie în idea de a se accesa fonduri, dar din 2012 nu au fost 

fonduri pe partea de apă canal.  

Aici trebuie gândită o strategie deoarece cei de la Parcul Industrial nu au obligatia să 

facă investiții, acestea revin consiliului local tocmai pentru a puta păstra prețul apei. 

Dl. consilier Bîrsan  Ioan– ca să-i putem susține trebuie să le creștem capitalul 

social. 

D-na consilier Bratu Cristina- aceste aspect trebuie analizate într-o ședință AGA. 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – prin contractual de management administratorul a 

avut obligatia de a reduce pierderile, acesta a fost indeplinit dar în schimb la gradul de 

colectare e puțin, undeva la 80%. 

D-na primar Bertea Camelia – a crescut și gradul de colectare, față de anul trecut, 

dar problema este că serviciile către populație sunt de natură proastă, nu în sensul că nu și-

ar da silința dar atâta timp cât nu au cu ce să intervină nu pot oferi astfel de servicii. 

Noi, de când suntem, ne-am confruntat în ultimile 2 săptămâni cu niște situații 

paradoxale, cu surpări de canale care au avut loc pe lângă blocuri, unde nu am avut utilaje 

cu care să intervenim și a trebuit să apelăm la alții să ne ajute. Canalizarea este de zeci de 

ani, cu problem mari și aici trebuie găsită soluția. 

Soluția nu este neapărat scumpirea apei și trebuie discutată în AGA, soluții viabile și 

de viitor astfel încât să oferim servicii de calitate cetățenilor că de fapt acesta este scopul 

nostrum, după care trebuie să ne gândim și la celelalte. 

Nu mai putem merge ca și până acum, cu servicii de proastă calitate, prețuri mici, 

etc. sunt lucruri care merg în lanț și dacă le lăsăm să se perpetueze așa nu ajungem la un 

rezultat bun și asta va trebui să facem , cu toții în AGA. 

Nu au fost cuprinse la investiți și nici la reparați pentru că nici dânși nu au știut, sunt 

lucruri care apar pur și simplu, nu ai de unde să ști unde are loc o alunecare de teren, unde 

se strică un canal, iar dacă nu sunt bani cuprinși nu îi putem ajuta, deci sunt lucruri care nu 

sunt corelate foarte bine. 



D-na consilier Bratu Cristina – aceste problem au fost in fiecare an dar acolo unde 

au apărut probleme s-au cuprins in lista de investiții pe anul în curs, sau următor, s-au 

făcut proiecte s-au înlocuit tronsoanele, dacă a fost necesar s-a proiectat o canalizare nouă, 

s-au găsit soluții. 

Dl. consilier Stoian Nicolae – bani nu rămân la ei deoarece ei nu au cu se să 

intervină și banii se duc la terți.Trebuie să ințelegem o data pentru totdeauna, că la servicii 

bune trebuie să ai și prețuri bune. 

D-na consilier Bratu Cristina- la ora acesata rețeaua de apă este in regulă iar 

rețeaua de canalizare este cu problem, dar nu numai. 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin – o soluție pentru inbunătățirea serviciului ar fi 

constituirea asociațiilor de locatari pentru fiecare locuitor din Victoria, pentru că astfel 

pierderile vor fi plătite și va fi o acaparare de fonduri mai mare. 

Si pentru aceasta am inceput cu Cristi să convingem cetățenii să facem asociații de 

proprietari, vom pune documentele necesare pe site-ul primăriei, iar prin constituirea 

acestor asociați va fi o colaborare intre instituții mult mai bună si mai legală. 

D-na consilier Bratu Cristina- asocierea este un drept pe care-l conferă legea, dacă 

doresc să se asocieze 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin- trebuie să ințeleagă că este pentru binele lor, toate 

orașele modern funcționează cu asociații de proprietari. 

D-na consilier Bratu Cristina- sunt de acord cu dvs. dar de câte ori am adus în 

discutie acest subiect am întâlnit opoziție din partea proprietarilor, dacă dvs. reusiti să-i 

convingeți că aceasta este o variant mai bună pentru că noi nu am reusit. Ar fi foarte bine, 

să știe toată lumea, pentru că este o proprietate comună care ar putea fi mai bine 

gestionată. 

Dl. consilier Bîrsan Ioan – noi lucrăm aici pentru binele cetățeanului, deci noi 

trebuie să promovăm asociarea, pe toate canalele și pe stradă și on line, pentru că de ce e 

ste bine, nu numai pentru apă și canal. Atragere de fonduri pe mediu.Un exemplu, nu poti 

atrage fonduri fără asociații de proprietari. 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin- cred că impedimentul sunt actele, care sunt foarte 

multe, dar repet eu mă ofer să ajut împreună cu dl. viceprimar. 

D-na consilier Bratu Cristina- nu este vorba doar de acte, este vorba de 

funcționarea asociatiei, este vorba de plata administratorului. 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin- acel administrator va fi plătit de bloc. 

D-na consilier Bratu Cristina- ati atins un punc sensibil, un administrator care va 

fi plătit de bloc, au problem legate de plata curentului pe scară, deci oamenii au problem 

pentru că au fost in asociații de proprietari și stiu ce inseamna acest lucru, neincredere, 

surse reduse, etc. 

D-na primar Bertea Camelia – este foarte important ca cetățenii să constientizeze 

faptul că sunt importante aceste asociații, pentru că de la anul se vor deschide foarte multe 

proiecte și și incep fondurile norvegiene și fondurile elvețiene unde există axe pentru 

anveloparea clădirilor, iar pentru aceste fonduri se poate veni cu până la 85% cota acestor 

finanțări, urmând ca asociațiile de proprietary să contribuie doar cu 15 %. 

Există de asemenea axe care pot veni pe partea de panouri solare care să fie pe 

partea de iluminat. Deci trebuie să cântărim foarte bine, să ne gândim că există și foarte 

multe beneficii iar asociațiile de proprietari nu trebuie să fie doar o singură scară ci un 

bloc, sau două și atunci costul e mult mai mic, automat va fi o sumă modică raportat la nr. 

de apartamente. 



Colegul meu Iosipescu Cristian împreună cu dl.Cătănaș au început munca pe teren 

iar pe str. Victoriei au convins două blocuri să inființeze asociații, suntem in tratative si pe 

str. Primăverii. 

Ne adresăm pe această cale tuturor cetățenilor să incerce să constientizeze 

importanța acestor lucruri asa cum colegii mei au oferit consultant gratuită și va fi un 

beneficiu care se va regăsi ulterior în binele lor. 

 

Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial 

SRL cu privire la modificarea și completarea alin.1 al art.23 Cap.IX - Preţurile/tarifele 

practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.182 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.14 – Cu privire la aprobarea Regulamentului Privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  

alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.    

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.183 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor   

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările. 

D-na consilier Tatu Carla- o propun pe d-na Bratu 

 

D-na consilier Bratu Cristina- propun ca din partea fiecărei comisii să fie un 

consilier, deci: 

Comisia 1 –Bîrsan Ioan 

Comisia 2-Iosipescu Cristian 

Comisia 3- Merdariu Oana 

Comisia 4- Stoia Claudiu 

D-na consilier Bratu Cristina – toate propunerile au intrunit un număr de 15 voturi, deci 

comisia se completează cu persoanele desemnate. 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.184 .   



 

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi 

cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul 

Victoria aferente semestrului I al anului scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. 

Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria. 

 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. viceprimar Iosipescu Cristian – doresc să propun un amendamen 

Amendament: Modificarea art. 2 din proiectul de hotărâre, respectiv modificarea 

numărului de burse de merit de la 26 la 30. 

 Liceul Teoretic a venit cu această solicitare motivat de faptul că în urma analizării 

bugetului au găsi posibilitatea să mai acorde înca 4 burse de merit. 

 

Dl. consilier Ștefan Iulian – pe viitor poate găsim și din partea primăriei burse 

pentru copii, deoarece acestea sun din partea lor, să-i încurajăm și să avem copii cât mai 

buni. 

 

D-na consilier Bratu Cristina – se supune la vot amendamentul si se votează cu 15 voturi 

pentru, nicio abțunere, niciunul împotrivă. 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.185 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  

extrabugetar pentru perioada 01.11.2020 – 01.11.2021 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru 

Bărbat” Or.Victoria. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

           Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.186 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la  abrogarea Hotărârii Consiliului Local 

Victoria nr. 97/29.09.2011-privind aprobarea Codului de conduită al funcționarilor publici 

și al personalului contractual. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.187 .   

Proiect de Hotărâre nr.19- Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2020. 



Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

          Avizele comisiilor : favorabil 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.188 .   

Proiect de Hotărâre nr.20- Cu privire la  desemnarea Consiliului de Administrație 

al  ”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările. 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin – il propun pe dl. Iosipescu și pe dl. Stoia Claudiu 

D-na consilier Tatu Carla – il propun pe dl. Urdea Gheorghe 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – prin politica veche fiecare consilier se ocupa de o 

ramură deci Iosipescu la karate, eu la orientare și va trebui cineva si pentru fotbal. 

Dl. consilier Stoian Nicolae – il propun pe dl Cățănaș Cosmin 

D-na consilier Bratu Cristina – toate propunerile au intrunit un număr de 15 

voturi, deci comisia consiliul de administratie se completează cu dl. Iosipescu Cristian, 

dl.Urdea Gheorghe,dl Cățănaș Cosmin, dl. Stoia Claudiu. 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.189 .   

Proiect de Hotărâre nr.21- Cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea 

locuințelor ce face parte din domeniul public și privat al Or. Victoria – fondul locativ de 

stat. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările. 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – o propun pe d-na Tatu Carla 

Dl. consilier Stoian Nicolae – il propun pe dl. consilier Tișulescu Sorin 

 

D-na consilier Bratu Cristina – toate propunerile au intrunit un număr de 15 voturi, deci 

comisia comisia pentru locuinte se completează cu dl. Tisulescu Sorin și d-na Tatu Carla. 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.190 .   

Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la abrogarea HCL nr.106/30.07.2015 - privind 

constituirea comisiei de negociere directă a prețului unor imobile, terenuri din domeniul 

privat al Or.Victoria, deținute în mod legal de constructori, de bună credință în condițiile 

art.123 din Legea 215/2001, republicată, situate în Or.Victoria, în vederea vânzării 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 



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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.191 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.23- Cu privire la aprobarea proiectul ”Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale IT în Orașul Victoria” 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-nul consilier Iosipescu Cristian – aș dori să propun un amendament: 

În urma încărcării proiectului final pe platforma MySmis a rezultat modificarea valorii 

totale a proiectului. Astfel este necesară modificarea art.2 și 3 din proiectul inițial, după 

cum urmează: valoarea totală se reduce de la 1.666.529,11 lei la 1.661.267,84 lei, iar 

valoarea contribuției proprii de la 63.516,58 lai la valoarea de 63.317,37 lei. 

D-na consilier Bratu Cristina- ati spus in urma incărcării proiectului, unde ati spus 

că a fost incărcat proiectul ? 

D-nul consilier Iosipescu Cristian – mysmis 

D-na consilier Bratu Cristina- deci proiectul a fost aprobat, eu am dorit să se audă 

că proiectul a fost aprobat in consiliu, proiectul cu tabletele, ca să se înțeleagă, deoarece a 

fost și un anunț dat din partea primăriei in care prezentarea era ca si cum atunci in 26 a 

inceput, atunci in 26 se luau tablete, deci este un proiect care a fost aprobat si care acum se 

modifică. 

D-na primar Bertea Camelia- si in prezentarea făcută se specifică foarte clar că 

este un proiect inceput de vechea conducere și care se demarează si continua. Iar la ora 

actuală suntem in faza de clarificări, dar nu vor veni mai repede de luna decembrie. 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.192 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.24- Privind modificarea și completarea art. 2 din HCL nr. 

57/16.05.2011-  Cu privire la încheierea unui contract de asociere în participaţiune cu 

SAM –Servicii Medicale Avansate SRL – Clinica Paltinul în desfăşurarea activităţilor 

medicale pentru amenajarea şi a administrarea unui Centru Medical si/sau Spital la 

Victoria, susţinerea acestuia, dezvoltarea unor mijloace de finanţare capabile de a realiza 

servicii medicale specifice, de a pune în funcţiune activităţile medicale - pediatrie, 

maternitate, specialităţi interne, specialităţi chirurgicale, recuperare, clinice si paraclinice 

dar şi cu opţiunea de a dezvolta şi alte activităţi care pot susţine financiar serviciile bazale 

ale spitalului. 

 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările 

Dl. viceprimar Iosipescu Cristian -Il propun pe dl. Stoian Nicolae 

Dl. consilier Urdea Gheorghe -O propun pe d-na Bratu Cristina 

Dl. Consilier Stoian Nicolae -îl propun pe dl. Cățănaș Cosmin 

D-na consilier Bratu Cristina –în urma exprimării votului avem următorul 

rezultat: 



Stoian Nicolae – 14 voturi 

Bratu Cristina – 7 voturi 

Cățănaș Cosmin – 9 voturi 

Deci consiliu de administrație se completează cu d-nul Stoian Nicolae și dl.Cățănaș 

Cosmin. 

 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.193 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.25- Cu privire la modificarea art.4 din HCL 

nr.32/25.03.2010 - Cu privire la încredințarea directă a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a localității către Asociația Intercomunitară  Eco Sistem Victoria. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Bratu Cristina – e vorba de modificarea  perioadei, era pe durata 

funcționării și doriți să stabiliti doar pentru 2 ani? 

Asociația Intercomunitară a fost constituită in vederea accesării de fonduri pentru 

salubrizarea orașului, 7 uat-uri au fost de accord să se asocieze si să acceseze fonduri.  

La ora actuală suntem membri in ADI la Brașov și există un proiect, de 2 ani , se 

lucrează pentru accesarea de fonduri pentru inființare operator regional. Probabil că ADI 

Eco iși va inceta activitatea pe partea de deșeuri dar poate funcționa și poate fi gândită și 

pe alt gen de activități, nu doar pe salubritate, in acest moment sunt licentiate pe 

deszăpezire, iluminat public, aș intreba-o pe d-na primar de ce dorește această modificare. 

D-na primar Bertea Camelia – e vorba de administrarea bunurilor, nu vorbim de 

intreaga asociere, vorbim de bunurile unde noi Victoria suntem proprietari și pe care pe 

ADI ul vechi l-am pus la dispoziție pe durata existenței asociației. 

Acum venim cu această modificare pe 2 ani si evident această modificare poate fi 

prelungită prin act aditional. 

Deci venim pe administrarea bunurilor, deoarece și in acest ADI avem cotă egală, ca 

si celelalte uat-uri și atunci nu mi se pare corect ca noi care deținem intreaga bază și 

terenul. Atunci din acest punct de vedere limităm puțin termenul pe care bineînțeles că îl 

vom prelungi de fiecare data înainte de expirare. 

D-na consilier Bratu Cristina- personal sunt de părere că Victoria nu ar fi putut să 

acceseze aceste fonduri fără aceste comunități, a fost motivul pentru care sa dat drept de 

gaj tututor și astăzi este o sructură care vine in comun cu toate celelalte. Mi se pare greșit 

să le arătăm cine este șeful pentru că dacă noi le retragem infrastructura este clar că nu mai 

pot funcționa. 

Le arătați un cartonaș roșu, peste 2 ani , voi ceilalți primari dacă nu jucați cum 

cântăm noi nu o să mai aveți infrastructură. Am pornit ca parteneri și mă gândesc ca până 

la desfiinșarea asociației să rămânem parteneri, e o părere personală. 

D-na primar Bertea Camelia –corect, acesta este un proiect de hotărâre, acestea 

sunt motivele, mai departe decideți dvs.. 

D-na consilier Bratu Cristina- oricum infrastructura pe care o deține ADI este una 

perimată, astăzi se lucrează la un proiect noi, de la echipamente la depozite, sunt gândite 

alte infrastructure. 

Dl. consilier Cățănaș Cosmin- acest proiect va afecta funcționarea ADI-ului? 



D-na consilier Bratu Cristina – nu va afecta relația noastră cu cele 6 uat-uri cu 

care am pornit la drum. 

D-na primar Bertea Camelia – nu va afecta cu nimic, tot in folosintă gratuită va fi. 

Dl. consilier Bîrsan Ionut- nu suntem egali de ce spuneti asta, uni își permit și să 

nu plătească și sa aibă datorii foarte mari. 

D-na consilier Bratu Cristina – nu are treabă cu Victoria, asociatia se gospodăreste 

singură, este nonprofit, Eco SRL este cea care are profit. 

D-na primar Bertea Camelia – de ce spuneti că ne deteriorăm relațiile când 

inclusive Sâmbăta s-a retras, au datorii uriașe la noi și nu au mai venit. 

D-na consilier Bratu Cristina – Sâmbăta nu s-a retras iar ceilalti membrii s-au 

hotarât să-i excludă dacă nu achită datoria, a fost momentul in care acesta a apelat la alt 

operator, dar astăzi este alt primar care intenționează să se intoarcă și să achite datoriile. 

Dl. consilier Stoian Nicolae – este un motiv cu care putem sa constrângem și noi. 

Nu putem fi parteneri atunci cînd unul nudoreste să achite datoriile. 

D-na consilier Bratu Cristina- eu cred că atunci când vi si pui problema in 

asociatie că limitezi drepturile, când s-a plecat cu drepturi egale. 

Dl. consilier Stoian Nicolae – haide-ți să trecem la vot. 

 

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

11 voturi pentru, unul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.194 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la organizarea de către Consiliul Local 

Victoria a manifestărilor dedicate Săbătorilor de iarnă. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 
 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.195 .   

 

Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la rectificarea bugetului orașului Victoria. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 
 

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

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.196 .   
 

 

D-na consilier Bratu Cristina- trecem la secțiunea diverse: 

1.Adresa înregistrată cu nr. 14778/29.10.2020, înaintată de către Asociația Save a 

Life. Informarea nr. 15561/13.11.2020 din partea biroului tehnic. 

 

D-na consilier Bratu Cristina- considerati că este cazul să-i dăm cuvântul doamnei 

Streza Gabriela? Atunci cu acordul dvs. Vom invita administratorul asociației să ne spună 

câteva cuvinte legate de solicitare. 

D-na Streza Gabriela – bună seara, sunt Gabriela Streza, probabil că mare parte 

dintre dvs. mă cunoașteți, m-am născut aici dar de 25 de ani sunt plecată în București. Am 



înființat această asociatie tocmai pentru a ajuta comunitatea din zonă, eu sunt o mare 

iubitoare de animale și doresc să le ofer o posibilitate de relocare, de adopție, sunt foarte 

multe cazuri aici în zonă. 

Doar ca fapt divers aș vrea să vă spun că în ultimile 3 zile am adunat 60 de pui din 

orașul Victoria și împrejurimi. Deși am făcut campanii de sterilizare problemele nu se 

rezolvă. Ce ne-am dori noi este ca acest teren primăria să-l pună la dispoziție să putem 

construi un adăpost. Nu vrem un adăpost de 300 de căței sau cum ați văzut la adăpostul de 

stat unde câinii stau pe termen nelimitat sau se eutanasiază, eu nu o să fac acest lucru.Ce 

doresc eu să fac este să-i adun și să le ofer o posibilitate de a fi adoptați în afară, deja am 

20 de câini care pleacă în Anglia cu contract de adopție, sterilizați, microcipați și sunt 

foarte bine. Aceasta este propunerea mea, dvs. decideți, este a doua oară în care mă 

adresez către primărie, deoarece prima oară nu știu, nu ați fost de accord sau ați dorit o 

discuție cu noi? De aceasta suntem aici. 

Alături de mine este și Aurelia Guiman care mă ajută și ea a creeat o astfel de 

asociație și vom fi parteneri in cadrul proiectului. 

D-na Aurelia Guiman – eu am în îngrijire deja 34 de suflete, noi primim zilnic 

informații ca să luăm pui, ori noi nu mai avem capacitate de cazare, mor puii pe capete din 

cauza parvovirozei care este în zonă și stim foarte bine că primăria care este în colaborare 

cu firme de ecarisaj, plătesc anumite sume pentru ca ei să fie ridicați și dusi în adăposturile 

publice. 

Dar se pare că mereu avem in oras haite noi de câini, deoarece câini se ridică dintr-

un loc se lasă în alt loc, numai la Ucea am primit informația că săptămânal, pe camp, vin 

dubițe cu haite de câini, ori aceștia se trag spre oraș, ori necunoscând zona devin foarte 

agresivi. Vedem pe rețelele de socializare tot mai multe plângeri din partea cetățenilor că 

sunt atacați de câini, fac apel la noi ca să-i preluăm. 

Întrebarea este unde, cum putem să ne implicăm, dacă nu avem teren să construim 

un adăpost. Ce am realizat până acum a fost din surse proprii și vă pot asigura că nu sunt 

mici. 

Dorim de la dvs. întelegere, sustinere, un parteneriat, noi încercăm să preluăm 

câinii, să-i microcipăm, să-i vaccinăm, să-i pregătim pentru adopții, chiar eu am adoptat 2 

câini, am ajut foarte mari emoții pentru ei dar am fost asigurată și sunt asigutată că ei sunt 

foarte bine. Noi nu vrem , cum spun alții, să facem trafic cu aceste suflete, nicidecum, noi 

vrem să ne asigurăm că ei ajung acolo unde merită. 

D-na Streza Gabriela – am dori să stopăm înmultirea lor prin sterilizare, prin 

campanii de sterilizare, unul din proiectele unde s-ar putea implica primăria este 

microciparea câinilor din zonă, pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care lasă căinii 

liberi, aceștia se imperechează cu ceilalți căni și așa apar o grămadă de căini pe care lumea 

ne sună să-i preluăm. 

Există lege contra abandonului, dar trebuie să o punem în aplicare, pentru că altfel 

nu o să putem schimba nimic în zonă, pentru aceasta mă lupt, pentru aceasta am venit de la 

București aici, ca să incep să schimb ceva, pentru că imi doresc, iubesc animalele și 

cunosc comunitatea. Decizia vă aparține. 

D-na consilier Bratu Cristina – mulțumesc, dacă sunt întrebări. 

D-na primar Bertea Camelia – câteva înrebări dacă se poate, prin crearea acestui 

adăpost se generează locuri de muncă? 

D-na Streza Gabriela – vom avea nevoie de cel puțin 2 oameni care să fie acolo 

permanent, se va lucre in trei schimburi, vom avea nevoie de medic veterinar care să vină 

de câte ori vom avea nevoie, cel puțin o data pe săptămână. 

D-na primar Bertea Camelia – adăpostul ce va contine concret? 



D-na Streza Gabriela- vor fi tarcuri cu adăposturi, o sală de operații, pentru că te 

obligă legea, dacă deți adăpost, trebuie si sală de operații. Dar pe lângă aceasta noi vrem să 

facem o sală unde să desfășurăm activități educaționale pentru cei care care dețin animale. 

D-na Aurelia Guiman – un loc unde să știe cetățenii că vor fi sterilizări gratuite 

zilnic, nu numai in cadrul campaniilor deoarece poate nu sunt informați asupra acestora. Si 

astăzi am avut o solicitate unde am fost nevoită să rog cetățeanul respective să se ocupe de 

cazare, noi ne ocupăm de vaccinare, sterilizare, deparazitare. Noi tot ce facem este din 

resurse proprii și ceva donate, sperăm ca pe viitor acest adăpost să funcționeze prin 

redirecționarea acelui procent de 2% din impozitul pe venit, de la persone fizice, pentu 

inceput, dar pentru toate acestea avem nevoie de sprijinul dvs., respectiv pentru teren. 

Totodată prin acest proiect participăm și noi la igienizarea orașului deoarece știm că 

părinții se feresc să mai iasă cu copii prin parcuri deoarece sunt fecale de la câinii liberi. 

Intenționăm să facem cursuri pentru ca deținătorii de câini să strângă după ei, in orasul 

Victoria nu există așa ceva, nu este tras nimeni la răspundere. 

D-na primar Bertea Camelia- există posibilitatea din partea dvs. de a aduna câinii 

din oraș? Noi avem un contract care expiră in luna decembrie și care au anunțat că nu vor 

mai continua acel contract și prin urmare rămânem descoperiți și pe această parte. Și încă 

o intrebare capacitatea maxima, care este estimarea. 

D-na Streza Gabriela – da, dar cu un contract valabil. Capacitatea este de 100 

maxim, obiectivul nostrum este de ai strange, steriliza și da spre adopție. Eu sunt in 

colaborare cu 2 asociații din Anglia și una din Belgia cu care sunt în negocieri. 

D-na primar Bertea Camelia – oamenii din oraș au oarecare reticență la miros și 

zgomot. 

D-na Aurelia Guiman- nu o să existe așa ceva pe proprietatea mea am 34 de câini, 

puteți solicita de la vecini dacă există impedimente in ceea ce privește mirosul sau gălăgia. 

D-na primar Bertea Camelia – mulțumesc! 

Dl. consilier Ștefan Iulian – suprafața de teren o solicitati gratuit de la primărie? 

D-na Streza Gabriela- pot fi două păsibilități, putem face un parteneriat cu 

primăria sau superficie, noi ne dorim ca pe viitor să putem cumpăra, pentru că noi vom 

ridica, vom construi și atunci vrem să devină proprietatea noastră, a asociației. 

D-na Aurelia Guiman-vă putem garanta că se va construi la standarde europene. 

Dl. consilier Smădu Octavian – eu am inteles că în ceea ce privește terenul 

orașului Victoria este un litigiu între noi și Ucea, cu siguranță că aceasta nu se va face 

lângă primărie, ci undeva in afara granite, vizavi de acest litigiu, unde putem rândui acest 

adăpost. 

D-na primar Bertea Camelia– nu discutăm de vânzare ci de o superficie care dă 

dreptul la construire iar la terminarea litigiului , în funcție de rezultat, acel teren va rămâne 

la Victoria sau va trece la Ucea. 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – sau in parcul industrial. 

D-na Streza Gabriela – acolo nu există utilități si mai intâi trebuie igienizat si 

indreptat terenul, este impropriu. 

Dl. consilier Bîrsan Ioan – am reținut că se aduc câini care se lasă pe camp, să 

inteleg că noi o să devenim îngrijitorii câinilor din Sibiu, de exemplu? 

Dl. consilier Stoian Nicolae – după experiența dvs. de unde credeți că vin acești 

câini?Am inteles că se plătește aproximativ 400 lei de câine. 

D-na Streza Gabriela – abandon și firme de ecarisaj, un exemplu, vin iau 20 câini 

din Victoria, ii înregistrează la firmă iar când sunt chemați in altă zonă îi incarcă și îi lasă 

în apropierea unor localități. 



Dl. consilier Ștefan Iulian – sunt obligati să microcipeze animalul și atunci cum iau 

banii? 

D-na Guiman Aurelia – s-a solicitat acest lucru? Eu cred că dacă se cheltuie din 

banul public trebuie și urmăriți. 

Dl. consilier Ștefan Iulian – nu cred că se poate dovedi ceea ce spuneți. 

D-na primar Bertea Camelia – eu cred că ar trebui să punem în balanță și avantaje 

și dezavantaje, pe o parte am fost atentă la ceea ce a spus Aurelia și are dreptate, ati cerut 

vreo data să demonstreze că sunt microcipați câinii? 

D-na consilier Bratu Cristina – există un contract iar in cadrul contractului este 

prevăzut modul cum acesti câni sunt preluați și obligațiile după preluare. Nu suntem noi 

cei care facem controlul, alte organe sunt abilitate pentru acest lucru. 

Dl. consilier Ștefan Iulian – uat-urile nu sunt abilitate pentru ai controla, sunt 

controlați de către directia sanitar-veterinară, medical zonal sau poliție. Primăria nu are 

drept să solicite microciparea. Oricum doar cei care vor fi adoptați sunt microcipați ceilalti 

sunt păstrați 14 zile după care sunt eutanasiați, acest aspect am vrut să-l spun. 

Asociația nu are drepturi să solicite microciparea animalelor deținute de cetățeni, 

vorbim de animalele care vor devein la un moment dat abandonate, acele animale nu le 

putem verifica ale cui aparțin. 

D-na consilier Bratu Cristina – si la nivelul orasului avem un regulament prin care 

deținătorii de animale trebuie să le declare dar datorită costurilor nu se fac carnete de 

sănătate și nu se pot pune in regulă. 

D-na primar Bertea Camelia – compartimentul de specialitate din cadrul primăriei 

a identificat un teren in suprafată de 5500 mp.în zona Chimiștilor, mai sus de cimitir, care 

este înscris în CF și care poate fi scos în superficie? 

D-na consilier Bratu Cristina – suprafața este foarte mare, aveți nevoie de o 

suprafață așa mare? 

D-na primar Bertea Camelia – terenul se poate dezmembra. 

Dl. consilier Bîrsan Ioan – discuția de astă nu este suprafața ci dacă putem să 

ajutăm. 

D-na consilier Bratu Cristina –să vă gândiți la suprafața care vă trebuie și să veniți 

în completarea solicitării, dacă se vrea să se inițieze proiect de hotărâre. 

D-na Streza Gabriela- noi am vrea mai intâi să se voteze să vedem dacă ne puteți 

ajuta, e a treia lună in care asteptăm un răspuns. 

D-na primar Bertea Camelia – pentru următoarea sedință o să avem proiectul de 

hotărâre pregătit. 

D-na Streza Gabriela – aș putea să cumpăr un teren proprietate personală, dar nu 

vreau să fac acest lucru, pentru cî atunci de ce aș aduna câinii din zonă? De ce aș face 

adăpost pe proprietatea mea personală? 

D-na primar Bertea Camelia – dacă vom iniția proiect de hotărâre și dacă acesta 

se va aproba, avem o garanție din partea dvs. că problemele care persist se vor rezolva? 

D-na secretar Cioca Gabriela – va fi un proiect de superficie pentru aprobarea 

documentației în vederea organizării unei licitații publice, noi discutăm că vom scoate in 

superficie o suprafață de teren, la care dvs. puteți participa, nu putem discuta nominal că vi 

se va atribui dvs. acel teren, să nu dezinformăm.  

D-na Streza Gabriela– se mai poate discuta de parteneriat. 

D-na consilier Bratu Cristina – deci rămâne de analizat care este posibilitatea. Nui 

nu suntem impotrivă doar să se găsească forma. 

 

 



D-na consilier Bratu Cristina -Al doilea și al treilea punct și următoarele cred că l-

am discutat destul de amănunțit și am ajuns la concluzia că se va face o ședință amănunțită 

în AGA. 

 

D-na consilier Bratu Cristina -Si al patrulea punct de pe ordinea de zi, cuprins la 

diverse, este solicitarea d-lui Moraru Vasile și Eugenia, legat de o achizitionare a 

imobilului din piată unde funcționează punctual veterinar. 

Dl. consilier Ștefan Iulian – acel spatiu este impropriu, acoperișul este stricat și apa 

curge pe pereți. Spațiul este in domeniul public. Dar la nivelul orașului este necesar să 

funcționeze acest cabinet, având în vedere că deservește atât orașul cât și localitățiile 

învecinate. 

D-na consilier Bratu Cristina – având în vedere că este un contract in derulare 

trebuie analizat acel contract. 

D-na secretar Cioca Gabriela – având în vedere că există un contract, dacă se 

dorește, trebuie analizată posibilitatea de încetare, sau de relocare a cabinetului veterinar 

având în vedere că spatial necesită reparații, acesta poate fi mutat in incinta clădirii din 

piață. Apoi spatial în discuție trebuie scos din domeniul public în domeniul privat și apoi 

putem vorbi de un proiect de hotărâre privind vînzarea cu licitați publică. 

Deci răspunsul să fie că se va analiza posibilitatea de schimbarea destinației a 

spațiului respective și valorificarea acestuia? 

Dl. consilier Ștefan Iulian – in spatial acesta nu se mai desfășoară activităti de cel 

puțin 10 ani, medicul făcând analize prin alte spații din zona pietii. 

D-na consilier Bratu Cristina – mai avem o informare privind datele cu caracter 

personal, pe care am luat-o la cunoștință. 

 

Cu aceasta ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,                                             SECRETAR GENERAL, 

      BRATU CRISTINA                                   CIOCA GABRIELA LENUȚA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la modificarea art.6 din HCL nr.150/24.09.2020 - Cu privire la  constituirea unui 

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

constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata 
superficiei pentru  suprafaţa  de 348 mp, situată în str.George Coșbuc cu destinaţia 

“extindere construcție” la cererea proprietarului. 
 

 
        Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16219/25.11.2020 al biroului ADPP cu privire la modificarea art.6 din 
HCL nr.150/24.09.2020 - Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 mp, situată în str.Oltului nr.42A cu destinaţia 
“extindere construcție magazin” la cererea proprietarului și a art.6 din HCL nr.151/24.09.2020 - Cu 
privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei 
pentru  suprafaţa  de 348 mp, situată în str.George Coșbuc cu destinaţia “extindere construcție” la 
cererea proprietarului. 
       Văzând prevederile: 
         OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, art.307 alin.4 coroborat cu 
prevederile art.364. 
       Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi art.137;   
       Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, 
      Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
       Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului 
de superficie coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată; 
      Legea 50/1991 republicată art.15 alin.1 lit.”e”, 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

            Art.1 – În aplicarea prevederilor art.307 alin.4 coroborate cu prevederile art.364 din OU 
57/2019 – Codul Administrativ, stabilirea prețului superficiei, al vânzării sau concesiunii se face prin 
raport de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, se aprobă  modificarea art.6 din HCL 
nr.150/24.09.2020 - Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 mp, situată în str.Oltului nr.42A cu destinaţia 
“extindere construcție magazin” la cererea proprietarului și a art.6 din HCL nr.151/24.09.2020 - Cu 
privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei 
pentru  suprafaţa  de 348 mp, situată în str.George Coșbuc cu destinaţia “extindere construcție” la 
cererea proprietarului după cum urmează: 

            Art.6 din HCL 150/24.09.2020 –forma inițială 
           Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei asupra terenului de 31 mp situat în str.Oltului nr.42A, este de 7 euro/mp conform  pct.8 
din Anexa nr.2 la HCL nr.178/28.11.2019. 

CALCULUL  PRETULUI  UNITAR "P" in euro/mp 
P=(A+D+S+G+T+Tf+E)  in care: 

A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010) 
 

A=ZONA_____”C”____=________7_______euro/mp_________=______7______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
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D=______7 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,014________euro/mp  
RETEA APA___7____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,035______euro/mp 
RETEA CANAL____7_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,035_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____7____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,035_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____7______euro/mp x ________________0,5___%_____=____0,035_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____7______euro/mp x __0,5___%________________=______0,035_______euro/mp                               
                P = 7+ 0,014 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 = 7,175    
           TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______7,175____euro/mp 
           VALOAREA TERENULUI = 7,175 euro/mp x 31 mp= 224,42 euro – rotunjit 225 euro 

            
          Art.6 din HCL 150/24.09.2020 –forma modificată 
          Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei asupra terenului de 31 mp situat în str.Oltului nr.42A, se 
stabilește prin raport de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR și însușit de 

consiliul local.  

 

          Art.6 din HCL 151/24.09.2020 –forma inițială 
           Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei asupra terenului de 348 mp situat în str.George Coșbuc, este de 5 euro/mp conform  
pct.9 din Anexa nr.1 la HCL nr.178/28.11.2019. 

CALCULUL  PRETULUI  UNITAR "P" in euro/mp 
P=(A+D+S+G+T+Tf+E)  in care: 

A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010) 
 

A=ZONA_____”C”____=________5_______euro/mp_________=______5______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______5 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,01________euro/mp  
RETEA APA___5____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,025______euro/mp 
RETEA CANAL____5_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,025_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____5____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,025_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____5______euro/mp x ________________0,5___%_____=____0,025_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____5______euro/mp x __0,5___%________________=______0,025_______euro/mp                
                 P = 5+ 0,01 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 = 7,175    
             TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______5,135____euro/mp 
           VALOAREA TERENULUI = 5,135 euro/mp x 348 mp= 1.786,98 euro – rotunjit  1.787 euro  
          Art.6 din HCL 151/24.09.2020 –forma modificată 
            Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie 
publică cu plata superficiei asupra terenului de 348 mp situat în str.George Coșbuc se 
stabilește prin raport de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR și însușit de 
consiliul local.  

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

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 



                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la modificarea titlului  HCL nr.9/30.01.2020 a preambulului, a art.1, art.13 și 

art.14 precum și abrogarea art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 
 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16218/25.11.2020 al biroului ADPP cu privire la modificarea titlului  
HCL nr.9/30.01.2020 a preambulului, a art.1, art.13 și art.14 precum și abrogarea art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 
și 12.              
       Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 alin.2 și 
art.364; 
        Legea 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, 
art.1741-1745, art.1755-1757; 
        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele 
de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 
lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi 
art.137;          
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 – Se aprobă modificarea titlului  HCL nr.9/30.01.2020 a preambulului, a art.1, art.13 și 
art.14 precum și abrogarea art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 după cum urmează:  
  
         Titlului  HCL nr.9/30.01.2020 cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren 
fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 145 mp, situată în str.Pieții nr.2A cu 
destinaţia “extindere locuinţă – construcție terasă” la cererea proprietarului – forma inițială:             
           Titlului  HCL nr.9/30.01.2020 – forma modificată:  
             cu privire la aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea vânzării a trenului în 
suprafață  de 145 mp, situat în str.Pieții nr.2A. 
 
        HCL nr.9/30.01.2020 -  preambul-  forma inițială: 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.19566/23.12.2019 al biroului ADPP cu privire la constituirea unui 
drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 145 
mp, situată în str.Pieții nr.2A cu destinaţia “extindere locuinţă – construcție terasă” la cererea 
proprietarului. 
       Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”; 
       Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48; 
       Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
       Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului 
de superficie; 
      Legii 50/1991 republicată art.15 alin.1 lit.”e”; 
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       Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi art.137; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
             
         HCL nr.9/30.01.2020 -  preambul-  forma modificată: 
         Primarul Or.Victoria:  
          Având în vedere referatul nr.16218/25.11.2020 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea scoaterii la licitație publică în vederea vânzării a trenului în suprafață  de 145 
mp, situat în str.Pieții nr.2A. 
        Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, 
art.363 alin.2 și art.364,  
       Legea 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757. 
        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 
lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 
alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi art.137; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
        Art.1 din HCL nr.9/30.01.2020 -  forma inițială:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         Art.1 – Se aprobă constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 
287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 145 mp 
teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Pieții nr.2A, cu destinaţia 
“extindere locuinţă – construcție terasă” la cererea proprietarului dl.Robu Ticu, pe o perioadă de 49 de 
ani. 
        Art.1 din HCL nr.9/30.01.2020 -  forma modificată:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         Art.1 – (1)Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a trenului în 
suprafață  de 145 mp, situat în str.Pieții nr.2A. 
              (2) Preţul de vânzare a terenului de 145 mp situat în str.Pieții nr.2A se va stabili în 
baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat ANEVAR.Raportul de 
evaluare privind prețul de vânzare a terenului și documentația de licitație, se vor supune 
aprobării consiliului local. 
 
             Art.13.- din HCL nr.9/30.01.2020 -  forma inițială:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             Art.13.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă 
autentică a contractului de  superficiei.  
            Art.13.- din HCL nr.9/30.01.2020 -  forma modificată:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
             Art.13.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă autentică 
a contractului de vânzare cumpărare.  
             Art.13 din HCL nr.9/30.01.2020, modificat, devine art.3 și va avea următorul 
conținut: 
             Art.3.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în 
formă autentică a contractului de vânzare cumpărare. 
  
             Art.14 – din HCL nr.9/30.01.2020 -Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul 
Primariei Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, devine art.4 și va avea 
următorul conținut: 
           Art.4 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
           Art.5.- (1) Având în vedere faptul că, domeniul privat al localităţii este administrat de Consiliul 
Local în temeiul art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”  din OUG 57/2019- Codul Administrativ, orice 
documentaţie cadastrală de dezmembrare şi primă înscriere, alipire sau dezlipire de imobile sau 
actualizare date pentru imobile se face doar cu aprobarea consiliului local pintr-un act administrativ – 
respectiv hotărâre, HCL nr.9/30.01.2020 nu poate fi abrogată integral deoarece prin art.2 se aprobă 



documentaţia cadastrală de dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 145 mp, ca si act 
administrativ care a produs efecte juridice numai în ceea ce privește dezmembrarea și înființarea CF 
100965 Victoria nr.cad.100965 în condițiile prevăzute de Legea nr.7/1996 privind cadastrul si 
publicitatea imobiliara coroborată cu prevederile Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea 
funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, 
art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi art.137. 

         Art.6.- Art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 din HCL nr.9/30.01.2020, se abrogă.            
            
           Art.7 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la încetarea contractul de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul 

Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15752/17.11.2020 al biroului ADPP cu privire la încetarea contractul 
de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019      
       Văzând prevederile: 
        – OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit. .”b” și .”d”, alin.7 lit.”h”, ”n” și ”s” ; 
        Legii nr.227/ 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân;  
        Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
       Legea nr.258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
       Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal; 
       Legea 287/2009- Codul Civil art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823; 
       Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;           
       Decizia Curții Constituționale nr.23 din 23 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13^3 alin.(5) şi a sintagmei "numai după identificarea acestora", 
cuprinsă în art.13^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la "acţiunea 
de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân; 
       OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, completărilor 
aduse; 
        HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice; 
        H.G.nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
        Ordinului ANSVSA nr.1/2014  pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea 
câinilor cu stăpân respectiv Normele din 7 ianuarie 2014 privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu 
stăpân; 
       Contractul de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Victoria 
nr.9613/91RC/24.06.2019 prelungit prin actele adiționale nr.1/17803/27.11.2019 și 
nr.2/4802/02.04.2020, art.17.1 Cap.17. 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

            Art.1 –Se aprobă  încetarea contractului de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 
orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019 și prelungit prin actele adiționale nr.1/17803/27.11.2019 și 
nr.2/4802/02.04.2020, în baza unui acord de încetare începând cu data de 31.12.2020, conform anexei 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.          
           Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
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Acord de încetare a contractul de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul 
Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019, a fost încheiat la data de 24.06.2019 între Orașul 
Victoria și ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A NATURII CRISTIAN prin 

administrator DODOC RALUCA și prelungit prin actele adiționale nr.1/17803/27.11.2019 și 
nr.2/4802/02.04.2020. 

 

 

      Art.1 Partile contractante 
         1.1.  ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din OU 57/2019, 
cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat legal în 
temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar BERTEA  CAMELIA  ELENA, în calitate de 
achizitor  –   
 

  si 
        1.2 ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A NATURII CRISTIAN prin 
administrator DODOC RALUCA cu sediul social în Comuna Cristian, Str.XX, nr.18, judeţul Sibiu, cod 
fiscal 39196680 
         Art.2. Având în vedere condițiile prevăzute de art.17.1 Cap.17 din contractul de servicii pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân în orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019, părţile au convenit 
încetarea contractului de de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul 
Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019,  cu data de 31.12.2020.   
      Art.3. Nu există datorii şi/sau alte obligaţii neachitate şi părţile nu mai au nicio altă pretenţie 
prezentă sau viitoare, materială sau de altă natură, una faţă de cealaltă cu privire la drepturile şi 
obligaţiile ce ar putea reiesi din contractul menţionat mai sus. 
 
          Prezentul acord de încetare a fost semnat de ambele părţi astăzi______________________ 
 
şi înregistrat sub nr.______________/_______________2020 în 2 (două ) exemplare originale, cu 
aceeaşi valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte și produce 
efecte de la data de 31.12.2020. 

                     
                               
                         
                   SECRETAR 
          Cioca  Gabriela  Lenuţa 
 
 
   
              Şef birou ADPP 
        consilier Nicolae Urian         
 

  
           Achizitor, 

           Prestator 

 ORAȘUL VICTORIA 
            ASOCIAȚIA PENTRU PROTECTIA            
         ANIMALELOR SI A NATURII CRISTIAN          
                  

            Primar          Administrator 

BERTEA  CAMELIA  ELENA         DODOC RALUCA 

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  vânzării în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019, Decretul-Lege 

61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui nr.de 1 apartament situat 
în str.Viitorului nr.3/18 către titularul contractului de închiriere. 

 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15753/17.11.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  vânzării în 
condiţiile prevăzute de OUG 57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 
republicată a unui nr.de 1 apartament situat în str.Viitorului nr.3/18 către titularul contractului de 
închiriere. 
       Văzând prevederile: 
        OU 57/2019 – codul administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, și alin.6 lit.”b”;  
        Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, 
art.1741-1745, art.1755-1757; 
       Decretul-Lege 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;  
       Legea 85/1992 privind vinzarea de locuinţe şi spatii cu alta destinaţie construite din fondurile 
statului şi din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat; 
       Legea 114/1996 republicată, legea locuinţei; 
       Contractul de închiriere nr.11983/20.07.2017; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

            Art.1 –Se aprobă  vânzarea unui apartament situat în str.Viitorului nr.3/18, compus din 3 (trei) 
camere și dependințe  – fondul locativ de stat către titularul contractului de închiriere d-na Mateiu 
Vasilica, după cum urmează: 

Adresa apartamentului Nr.de CF Nr.cadastral Preţul de vânzare 

 
str.Viitorului nr.3/18 

 
CF 100093-C1-U38 

 
nr.cad/nr.topo.94/15/4/2/3/7/18 

2.131 euro 
10.371 lei 

 

            a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Viitorului nr.3/18,  s-a stabilit în baza 
raportului de evaluare nr.15639/16.11.2020 la suma de 10.371 lei sau în echivalent 2.131 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.11983/20.07.2017.              
            e- Condiţiile de vânzare a  apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.              
            Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din OU 57/2019 –
Codul Administrativ, HCL nr.82/27.10.2016, a terenului de 600 mp situat în 

Or.Victoria str.Muncii nr.6 înscris în CF 100972 Victoria nr.topo/nr.cad.100972 ce 
aparține proprirtății private a Or.Victoria. 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15754/17.11.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din OU 57/2019 –Codul Administrativ, HCL 
nr.82/27.10.2016, a terenului de 600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6 înscris în CF 
100972 Victoria nr.topo/nr.cad.100972 ce aparține proprirtății private a Or.Victoria. 
       Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 
alin.2 și art.364;  
         Legea 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757; 
         HCL nr.82/27.10.2016 privind aprobarea metodologiei de vânzare prin negociere directă a 
unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat deţinute sub regim de contract de concesiune, 
superficie sau superficie directă, situate în Oraşul Victoria; 
        HCL nr.82/17.12.1998; 
        HCL nr.106/26.05.2016 poziția nr.42 din anexa la hotărâre, se atestă apartanenţa la 
domeniul privat al Or.Victoria a terenului de 600 mp înscris în CF 100972 nr.topo/nr.cad.100972  
situat în str.Muncii nr.6; 
        Contractul de concesiune nr.3426/29.12.1995;  
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 –Se aprobă  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din OU 57/2019 –Codul 
Administrativ și a HCL nr.82/27.10.2016, a terenul de 600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii 
nr.6, proprietatea privată a Or.Victoria, înscris în CF 100972 nr.topo/nr.cad.100972, către 
dl.Gârluș Alexandru, având la bază raportul de evaluare nr.15638/16.11.2020, după cum 
urmează:    
             - Preţul de vânzare a terenului este:                  
Nr.crt. Adresa unde este situat terenul Valoarea terenului 

1 Teren 600 mp înscris în CF 100972 nr.topo/nr.cad.100972 
situat în str.Muncii nr.6 

3.840 euro fără TVA 
18.685 lei fără TVA 

          - La vânzare se adaugă TVA-ul.Vănzarea terenului nu se va putea face sub preţul 
prevăzut mai sus – 3.840 euro fără TVA, respectiv 18.685 lei fără TVA.  
             - Alte cheltuieli în sumă de 600 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu 

evaluarea terenurilor, se vor achită separat faţă de preţul de vânzare a terenului.  
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          - Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului. 
          - Prețul rezultat în urma negocierii se achită integral la data semnării contractului de 
vânzare cumpărare, sau în rate cu avans de 40% din prețul fără TVA și TVA-ul integral și 
diferenta de 60% în 3 (trei) rate egale la interval de 4 luni între rate.                                
            - La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte 
contractul de concesiune nr.3426/29.12.1995.          
           Art.2-  În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată a HCL 
nr.82/17.12.1998 și a HCL nr.106/26.05.2016 poziția nr.42 din anexa la hotărâre, se atestă 
apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a terenului de 600 mp înscris în CF 100972 
nr.topo/nr.cad.100972  situat în str.Muncii nr.6. 
           Art.3.- Se împuternicește primarul Or.Victoria să semneze în fața notarului public, 
contractual de vânzare cumpărare în formă autentică. 
            Art.4 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            
Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

          
Nr………………….../………………….…………..2020. 

                                                                                APROB   PRIMAR 
                                                                                      BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 

PROCES    VERBAL 
 

 
 

              Încheiat azi ___________________________ cu ocazia negocierii directe a preţului 
pentru vânzarea terenului situat în str.Muncii nr.6 în condiţiile prevăzute de art.129 alin.2 lit.”c”, 
alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 alin.2 și art.364 din OUG 57/2019- Codul Administrativ şi HCL 
nr.82/27.10.2016. 
        - teren de  600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6, proprietatea privată a Or.Victoria, 
înscris în CF 100972 nr.topo/nr.cad.100972 deținut în concesiune de dl.Gârluș Alexandru în baza 
contractul de concesiune nr.3426/29.12.1995. 
    Subsemnaţii :  
          1.- Iosipescu Cristian – viceprimar – preşedinte 
          2.- Urian Nicolae – consilier –șef birou ADPP membru 
          3.- Rotaru Horia – referent ADPP– membru 
          4.- Tişulescu Alina - consilier ADPP – membru 
          5.- Fuciu Nicolae – consilier ADPP – membru 
          Constituiţi în comisia constituită conform Dispoziția nr.544/09.11.2020 a procedat la 
verificarea dreptului de participare la negocierea directă conform prevederilor art.129 alin.2 
lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 alin.2 și art.364 din OUG 57/2019- Codul Administrativ 
şi HCL nr.82/27.10.2016. 
 Presedintele comisiei precizeaza : 
            -  Având în vedere prevederile art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 
alin.2 și art.364 din OUG 57/2019- Codul Administrativ, HCL nr.82/27.10.2016 şi HCL 
nr……/…...12.2020 prin care se stabileşte un drept de preemţiune în favoarea d-lui Gârluș 
Alexandru cu domiciliul  în str.Albota nr.8/18, Or.Victoria.  
           - Comisia întreaba dacă sunt obiecţiuni faţă de modul de organizare a licitaţiei de 
negociere directă.______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________      
        Procedura îndeplinită 
           

I.Vânzarea prin negociere directă a terenului de 600 mp , domeniul privat al 
Or.Victoria. 

 
         Preţul de vânzare a terenului în suprafaţă de 600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6, 
proprietatea privată a Or.Victoria, înscris în CF 100972 nr.topo/nr.cad.100972, este de 
3.840,00 euro, la care se va adăuga TVA-ul după vânzare.Vănzarea terenurilor nu se va putea 
face sub preţul de 3.840,00 euro.  
              Preţul de pornire la vânzare este de 3.840,00 euro conform raportului de  
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evaluare nr.15638/16.11.2020, aprobat prin HCL nr………./………………………………..2020. 
 
         Comisia propune preţul de____________________________________ euro. 
 
         dl.Gârluș Alexandru – acordă preţul de ___________________________euro.  
 
         Comisia propune preţul de____________________________________ euro. 
 
         dl.Gârluș Alexandru – acordă preţul de ___________________________euro. 

 
         Comisia propune preţul de______________________________________euro. 
 
         dl.Gârluș Alexandru – acordă preţul de ____________________________euro.  

 
          Terenul în suprafaţă de 600 mp se adjudecă în favoarea d-lui Gârluș Alexandru  cu 
domiciliul în str.Albota nr.8/18, Or.Victoria, la  
 
suma de_________________euro la care se adaugă TVA________________euro 
 
 – TOTAL cu TVA _____________________________euro. 
  
Cheltuieli (cotă parte)  ocazionate cu :   

- întocmirea raportului de evaluare  - 600 lei 
- întocmirea documentaţiei cadastrale –  0 lei  

                          TOTAL = 600 lei 
                                                              600  
            Cheltuielile în sumă de ________________ lei cad spre a fi plătite în sarcina d-lui Gârluș 
Alexandru  . 
             La acest punct din cadrul licitaţiei comisia întreaba dacă sunt obiecţiuni din partea 
celor participanţi________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
     
             Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în termen de 10 zile de la data licitaţiei. 
             Contestaţiile pot fi formulate în termen de 3 zile calendaristice de la data negocierii.  
             Comisia întocmeste PROCESUL VERBAL în termen de 2 zile calendaristice de la data 
negocierii. 
             Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces -verbal . 

 
COMISIA :  

          1.- Iosipescu Cristian – viceprimar – preşedinte____________________________ 
 
          2.- Urian Nicolae – consilier șef birou ADPP– membru_______________________ 
 
          3.- Rotaru Horia - referent ADPP– membru_______________________________ 
 
          4.- Tişulescu Alina- consilier ADPP – membru______________________________ 
 
          5.- Fuciu Nicolae – consilier ADPP – membru_______________________________ 
 
                    
             dl.Gârluș Alexandru _________________________________________________          
 



                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 

bunuri rezultate în urma lucrărilor executate, majorarea valorii unor bunuri 
existente cu valoarea lucrărilor executate și trecerea din domeniul public în 

domeniul privat a unor rețele de canalizare. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.15893/19.11.2020 al biroului ADPP cu privire la Completarea 
listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu bunuri rezultate în urma lucrărilor 
executate, majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor executate și trecerea 
din domeniul public în domeniul privat a unor rețele de canalizare. 
       Văzând prevederile: 
        Constituţia României art.13; 
         OUG 57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 – 296; 
         Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985;   
         Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870;  
         Legea 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 
         Legea 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
         HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
         HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;   
        HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al Orașului 
Victoria; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

            Art.1 –Se aprobă completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 
bunuri rezultate în urma lucrărilor executate, majorarea valorii unor bunuri existente cu 
valoarea lucrărilor executate și trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor rețele de 
canalizare, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 
             Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
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ANEXĂ la HCL nr._________/_________________2020 
 
 

       Completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria 

Nr.  

Crt. 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă  

Valoarea de 

Inventar 

Situaţia juridică 

Actuală 

1 

 
1.3.7.1 Drum acces zona 

lacuri-picnic 

Orașul Victoria 

Str.Pieții 
2020 45.222,08 

Proces verbal 
recepție 

nr.6482/2018 și  
nr.10079/2020 

2 

 

1.7.3 
Extindere rețea de 

iluminat Or.Victoria, 

parcări și puncte de 
colectare deșeuri 

Orașul Victoria 2020 83.697,35 

Proces verbal 

recepție 
nr.19013/2019 

și 
nr.10077/2020 

3 

 

1.3.7.3 
Amenajare alee de 
promenadă între 

str.Tineretului și 
str.Victoriei 

Orașul Victoria  

CF 100761 
nr.cad.100761,  

CF 100762 

nr.cad100762 

2020 589.470,77 

Proces verbal 

recepție 
nr.10376/2020 

4 

 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.1 Decembrie 1918 
Orașul Victoria str.1 

Decembrie 1918 
2020 10.642,92 

Proces verbal 

recepție 

nr.10381/2020 

5 

 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Albota 
Orașul Victoria 

Str.Albota  
2020 2.660,73 

Proces verbal 

recepție 

nr.10381/2020 

6 

 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Chimiștilor 

Orașul Victoria 

Str.Chimiștilor 
2020 164.037,80 

Proces verbal 

recepție 

nr.10381/2020 
și 

nr.10470/2020 

7 
 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Libertății 

Orașul Victoria 

Str.Libertății 
2020 5.321,46 

Proces verbal 
recepție 

nr.10381/2020 

8 
 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Mihai Eminescu 

Orașul Victoria 

Str.Mihai Eminescu 
2020 10.642,92 

Proces verbal 
recepție 

nr.10381/2020 

9 
 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Negoiul 

Orașul Victoria 

Str.Negoiul 
2020 5.321,46 

Proces verbal 
recepție 

nr.10381/2020 

10 
 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Gării 

Orașul Victoria 

Str.Gării 
2020 116.890,64 

Proces verbal 
recepție 

nr.10436/2020 

11 
 

1.3.7.2 
Reabilitare torotuar 

str.Spitalului 

Orașul Victoria 

Str.Spitalului 
2020 42.918,75 

Proces verbal 
recepție 

nr.10436/2020 

12 
 

1.3.7.2 
Parcare str.Grădinarilor 
(36)- construcție din 

asfalt S=1489,39 mp  

Orașul Victoria Str.1 

Grădinarilor 
2020 212.029,90 

Proces verbal 
recepție 

nr.10435/2020 

13 
 

1.3.7.2 
Parcare str.Pieții (37)- 
construcție din asfalt 

S=412,24 mp  

Orașul Victoria 

Str.Pieții 
2020 86.107,58 

Proces verbal 
recepție 

nr.10269/2020 

14 
1.8.7 Rețea canalizare 

str.Viitorului și 

str.Victoriei 

Orașul Victoria 
str.Viitorului și 

str.Victoriei 

2020 217.453,48 
Proces verbal 

recepție 

nr.10271/2020 

 

 
 
 
 



Majorarea valorii unor bunuri din lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria 
 
 

Nr. 
Crt. 

Codul 

de 
Clasifica

re 

Denumirea 
bunului 

Difere

nță 
teren 

 
 

 

Elemente 
de 

identificare 

Anul 

dobândir

iși sau, 
după 

caz,al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea 

de 
Inventar 

inițială 

Valoarea cu 

care se 
majorează 

 

Valoarea 
totală 

 

Situaţia 
juridică 

Actuală 

213 

 
1.3.7.2 

Str.Grădina
rilor 

- 
 

Orașul 

Victoria  
str.Grădinar

ilor 
CF100083 

nr.cad. 

100083 

1978 169.867,15 299.186,96 469.054,11 

 
 

Proces 

verbal 
recepție 

nr. 
10435/ 

2020 

177 

 
1.3.7.2 Trotuar 

pavele 
beton 

Str.Oltului 

 

- 
 

 

Orașul 
Victoria  

str.Oltului 

2018 71.666,35 5.321,46 76.987,81 

Proces 
verbal 

recepție 
nr. 

10381/ 

2020 

165 

 

1.3.7.2 Trotuar 

pavele 
beton 

Str.Victoriei 

 

- 
 

 

Orașul 

Victoria  

str.Victoriei 

2016 30.397,21 13.303,65 43.700,86 

Proces 

verbal 

recepție 
nr. 

10381/ 
2020 

188 1.3.7.2 
Str.Ghioceil

or 
- 
 

Orașul 

Victoria  
str.Ghioceil

or 

CF100394 
nr.cad. 

100394 

1978 74.588,68 39.998,64 114.587,32 

 

Proces 
verbal 

recepție 

nr. 
10375/ 

2020 

113 

 
1.1.2 

Construcție 
hală piață 

centrală 

- 

Or.Victoria 
str.Albota 

nr.1 

CF 100403 
nr.cad. 

100403-C1 

2010 969.734,30 34.939,03 1.004.673,33 

 
Proces 

verbal 
recepție 

nr. 

100075/ 
2020 

526 

1.3.7.2 

Parcare 
Str.Negoiul, 

nr.1 

- 
Or.Victoria,
Str.Negoiul  

2001 
 

2.556,37 130.660,97 133.217,34 

Proces 

verbal 
recepție 

nr.9997/
2020 

527 

 Teren 43 

mp aferent 
Parcare 

Str.Negoiul, 
nr.1 

687 

mp 

Or.Victoria,

Str.Negoiul 

2001 

 
280,73 5.021,11 5.301,84 

Proces 

verbal 
recepție  

nr.9997/
2020 

495 

 

1.3.7.2 Parcare 
Str.1 

Decembrie 

1918, nr.7 

- 

Or.Victoria, 
Str.1 

Decembrie 

1918, nr.7 

1996 117.023,00 234.030,07 351.053,07 

Proces 

verbal 
recepție 

nr. 

10093/ 
2020 

497 

1.3.7.2 Parcare 
Str.1 

Decembrie 
1918, nr.7 

- 

Or.Victoria, 
Str.1 

Decembrie 
1918, nr.7 

1996 13.108,83 47.363,22 60.472,02 

Proces 

verbal 
recepție 

nr. 



10093/ 

2020 

499 

1.3.7.2 

Parcare 
Str.1 

Decembrie 
1918 

- 

Or.Victoria, 
Str.1 

Decembrie 
1918, nr.7 

1997 73.637,28 147.233,19 220.870,47 

Proces 

verbal 
recepție 

nr. 
10093/ 

2020 

465 

1.3.7.2 
Parcare 

Str.George 

Coșbuc, 
nr.1 

 

Or.Victoria, 

Str.George 

Coșbuc, 
nr.1 

1998 8.653,15 14.493,50 23.146,65 

Proces 
verbal 

recepție 

nr. 
10093/ 

2020 

467 

1.3.7.2 
Parcare 

Str.George 
Coșbuc, 

nr.1 

 

Or.Victoria, 

Str.George 
Coșbuc, 

nr.1 

2008 35.243,08 53.943,86 89.186,94 

Proces 
verbal 

recepție 
nr. 

10093/ 
2020 

471 

1.3.7.2 

Parcare 
Str.George 

Coșbuc, 

nr.3 

 

Or.Victoria, 
Str.George 

Coșbuc, 

nr.3  

2008 15.719,33 25.069,08 40.788,41 

Proces 

verbal 
recepție 

nr. 

10093/ 
2020 

        

Valoarera suprafeței de teren aferent parcări a fost calculată conform HCL nr.179/28.11.2019 anexa 1 
pct.7 la valoarea de 1,50 euro/mp – curs oficial BNR la 19.11.2020-  leu/euro 4,8725 lei 
      Diferență teren parcare str.Negoiul 687 mp x 1,50 euro/mp =1030,5 euro x 4,8725 lei =5.021,11 lei  
       
 
Trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor rețele de canalizare și scoatere din 

evidența contabilă ca urmare a lucrărilor efectuate. 
 

Nr.  

Crt. 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul 

dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 

în folosinţă  

Valoarea de 

Inventar 

Situaţia juridică 

Actuală 

655 1.8.7 
Conductă pentru canal 

Ø300, L 860 m 

Or.Victoria , str. 

Victoriei 
1962 5.483,69 Or.Victoria 

656 1.8.7 
Conductă pentru canal  

Ø200 , L 860 m 
Or.Victoria , str. 

Victoriei 
1963 2.261,33 

 
Or.Victoria 

657 1.8.7 
Conductă pentru canal 

Ø200-20 , L 860 m 

Or.Victoria , str. 

Victoriei 
1963 707,77 

 

Or.Victoria 

664 1.8.7 
Conductă pentru canal 

Ø200  L 300 m 
Or.Victoria , str. 

Viitorului 
1953 3.469,82 

Or.Victoria 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la încetarea contractului de concesiune directă 

nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na dr.Paler Monica pentru 
spațiului nr.2 (cabinet medical) în suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-

U2 nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu destinația Cabinet 
Stomatologic. 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16379/27.11.2020 al biroului ADPP cu privire la încetarea 
contractului de concesiune directă nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na 
dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 (cabinet medical) în suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 
100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu destinația Cabinet 
Stomatologic.  
        Văzând prevederile: 
        Ou 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit. lit.”c”, alin.6 lit.”b” și.”c”, art.354 alin.1 
și 2 și art.355;           
           HG 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale; 
        Ordinul 299/2004 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de concesiune încheiat 
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de 
cabinete medicale; 
         Contractual concesiune directă nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-
na dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 (cabinet medical) în suprafață de 125,18 mp, înscris în 
CF 100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu destinația Cabinet 
Stomatologic art.9.1 lit.”g” Cap.9; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

            Art.1 –Se aprobă încetarea contractului de concesiune directă 
nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 
(cabinet medical) în suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2 
din incinta Policlinicii Or.Victoria cu destinația Cabinet Stomatologic în condițiile prevăzute de 
art.9.1 lit.”g” Cap.9, începând cu data de 31.12.2020, în baza unui acord de încetare, conform 
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 
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Acord de încetare a contractului de concesiune directă nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat 
între Or.Victoria și d-na dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 (cabinet medical) în suprafață 

de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii 
Or.Victoria cu destinația Cabinet Stomatologic în condițiile prevăzute de art.9.1 lit.”g” Cap.9 
 

 

      Art.1 Partile contractante 
         1.1.  ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 alin.1 din OU 57/2019, 
cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat legal în 
temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar Bertea Camelia Elena, în calitate de concedent  

–   
 

  si 
        1.2. Paler Monica în calitate de  concesionar cu domiciliul în Sâmbăta de Sus nr.606, jud.Brașov, 
 
         Art.2. Având în vedere condițiile prevăzute de art.9.1 lit.”g” Cap.9 - încetarea contractului de 
concesiune directă nr.7006/62RC/07.05.2019, părţile au convenit încetarea contractului de concesiune 
directă nr.7006/62RC/07.05.2019,  cu data de 31.12.2020.  
      Art.3. Nu există datorii şi/sau alte obligaţii neachitate şi părţile nu mai au nicio altă pretenţie 
prezentă sau viitoare, materială sau de altă natură, una faţă de cealaltă cu privire la drepturile şi 
obligaţiile ce ar putea reiesi din contractul menţionat mai sus. 
 
          Prezentul acord de încetare a fost semnat de ambele părţi astăzi_______________________ 
 
şi înregistrat sub nr.______________/_______________2020 în 2 (două ) exemplare originale, cu 
aceeaşi valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte și produce 
efecte de la data de 31.12.2020. 
 
 

                CONCEDENT                                                                 CONCESIONAR 

       Or.Victoria – prin primar                                                    Paler Monica      
          Bertea Camelia Elena                                                  
 

                     
                               
 
                         
                   SECRETAR 
          Cioca Gabriela  Lenuţa 
 
 
 
 
   
              Şef birou ADPP 
        consilier Nicolae Urian         

 
 
 

 

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 efectuarii lucrărilor de actualizare date imobil în CF 100031-

C1-U1 și CF 100031-C1-U2, alipirea celor două imobile si apoi apartamentarea  în 
unității individuale distincte.   

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16383/27.11.2020 al biroului ADPP cu privire la încetarea 
aprobarea efectuarii lucrărilor de actualizare date imobil în CF 100031-C1-U1 și CF 100031-C1-
U2, alipirea celor două imobile si apoi apartamentarea  în unității individuale distincte.                       
        Văzând prevederile: 
        OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c”. 
        Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara art.26 alin.1 și 8;  
       Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”g” și ”i”, 
art.31, art.131, art.137,  art.140, art.141, art.145 - 154;  
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 –Se aprobă efectuarea lucrărilor de actualizare date imobil în CF 100031-C1-U1 și 
CF 100031-C1-U2, alipirea celor două imobile si apoi apartamentarea în unității individuale 
distincte.             
            Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 
cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 325 mp din suprafața de 2.407.733 

mp din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2.      
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16384/27.11.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în 
suprafaţă de 325 mp din suprafața de 2.407.733 mp din CF 100051 Victoria nr.cad. 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2.             
        Văzând prevederile: 
         OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și 
art.363; 
        Legii 287/2009 Codul Civil Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.6, art.617-630 și 
art.755-772; 
        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;  
         Legii 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;  
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 –Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea 
funciară pentru terenul în suprafaţă de 325 mp, teren ce aparţin domeniului privat al 
Or.Victoria. 

TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ  a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 

A- SITUAŢIA INIŢIALĂ                                    ANEXA Nr. 13 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 

parte 

Act de 

proprietate 

Identificator 

NR.CADASTRAL 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 
mp 

Descrierea 

mobilului 

Oraşul 

Victoria 
domeniul 

privat 

  

CF 
100051 

 

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

 

100051 

 

2.407.733 

TEREN 

INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 

proprietate 

Identificator 

nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 

ATRIBUIT 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 

mp 

Descrierea 

imobilului 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Oraşul 

Victoria 
domeniul 

privat 

 

CF 

 

LOT 1 
 

 

---------- 

 

NOU 

 

325 

TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 100051 

 
LOT 2 

 

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

1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.407.408  

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

            
       Art.2.- Se aprobă înscrierea dreptului de servitute de trecere în condițiile prevăzutre de 
Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.6, art.617-630 și art.755-772  în noua carte funciară 
inființată pentru terenul de 325 mp, ca fond aservit  pentru fondurile dominante din 
nr.cad.100878-C1-U1, nr.cad.100878-C1-U2, nr.cad.100878-C1-U3, nr.cad.100878-C1-U4 și 
nr.cad.100878-C1-U5 ( CF 100878 Victoria nr.cad.100878) al cărui proprietar este Județul 
Brașov- domeniul public.  
      Art.3.- Dreptul de servitute de trecere se constituie în baza unui act juridic, respectiv 
convenție/contract. 
       Art.4- Se împuternicește primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă 
autentică convenția/contractul cu titlu gratuit de constituire adreptului de servitute de trecere în 
condițiile prevăzutre de Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.6, art.617-630 și art.755-772  în 
noua carte funciară inființată pentru terenul de 325 mp, ca fond aservit  pentru fondul dominant 
din nr.cad.100878-C1-U1, nr.cad.100878-C1-U2, nr.cad.100878-C1-U3, nr.cad.100878-C1-U4 și 
nr.cad.100878-C1-U5 ( CF 100878 Victoria nr.cad.100878) al cărui proprietar este Județul 
Brașov- domeniul public.  
       Art.5 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la abrogarea HCL nr.149/24.09.2020 - Cu privire la  aprobarea  încheierii 

unui act adiţional la contractul de comodat  Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat 
între Orașul Victoria și Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, cu privire  la 

modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- Cap.4- durata 
contractului. 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.16432/02.12.2020 al biroului ADPP cu privire la abrogarea 
HCL nr.149/24.09.2020 - Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de 
comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Orașul Victoria și Serviciul de Ambulanță 
Județean Brașov, cu privire  la modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- Cap.4- 
durata contractului. 
        Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019 – Codul Administrativ art art.108 lit.”d”,  art.129 alin.2 lit. lit.”c”, alin.6 
lit.”b”, coroborate cu prevederile art.354 alin.1 și 2 și art.355;  
         Legea 287/2009 republicată – Codul Civil – art.551 pct.9, art.553, art.555 – 566 şi 
art.874-875; 
        Contractul de comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

            Art.1 –Se aprobă abrogarea HCL nr.149/24.09.2020 - Cu privire la  aprobarea  
încheierii unui act adiţional la contractul de comodat  Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între 
Orașul Victoria și Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, cu privire  la modificarea art.3.1 
Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- Cap.4- durata contractului. 
             Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 
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PROIECT  DE  HOTARARE 
Cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din Oraşul Victoria 

 

 

 

          Primarul Or.Victoria,   
          Având referatul nr.16433/02.12.2020, referatul nr.117317/02.09.2020, memoriul 
justificativ nr.11732/02.09.2020 al biroului ADPP cu privire la atribuirea de denumire pentru o 
stradă din Oraşul Victoria și adresa nr.11740/02.09.2020 prin care trimitem  Instituţiei 
Prefectului Judeţul Braşov – Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri, documentele 
conform prevederile OG 63/2002 art.2 lit.”d” dar și cu revenire la adresa nr.11740/02.09.2020. 
         Văzând prevederile:  
        OU 57/2019 – Codul Administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.”c” şi alin.6 lit. “d”; 
        OG 63/2002- privind atribuirea sau schimbarea de denumiri art.2 lit.”d”;   
        Legea 76/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;  
        Legea 279/2007 pentru completarea art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri; 
        Ordinul 564 din 31 iulie 2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei 
de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti art.6 lit.”i”; 
        Adresa nr.11549/29.07.2020 a Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov – Comisia de Atribuire 
sau Schimbare de Denumiri – alin.4 și 8; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 

 

           Art.1.-Se aprobă atribuirea denumirii pentru o stradă din Oraşul Victoria situată în 
partea de Vest a oraşului, respectiv Str.BUCURIEI, ce asigură accesul de la DJ 105C la 
imobilele proprietatea persoanelor fizice/juridice sau alte obiective, identificată conform planului 
de situaţie ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
             

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 
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PROIECT  DE  HOTARARE 

Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de actualizare date imobil în CF 100026 
Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 100909 Victoria nr.cad.112 

nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, alipirea celor două imobile si apoi dezmembrarea 
noului lot de 6988 mp în 5 loturi.   

 

 

 

 

          Primarul Or.Victoria,   
          Având referatul nr.16469/02.12.2020,cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de 
actualizare date imobil în CF 100026 Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 100909 Victoria 
nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, alipirea celor două imobile si apoi dezmembrarea noului 
lot de 6988 mp în 5 loturi.   
         Văzând prevederile:  
         OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c”. 

 Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara art.26 alin.1 și 8;  
         Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;  
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 

 

           Art.1.-Se aprobă efectuarea lucrărilor de actualizare date imobil în CF 100026 Victoria 
nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 100909 Victoria nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1. 
           Art.2.- Se aprobă efectuarea lucrărilor de alipire a celor două imobile de 2905 mp din 
CF 100026 Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1  și respective 4083 mp din CF 100909 Victoria 
nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, într-un lot nou de 6988 mp după cum urmează: 

ANEXA Nr. 13   TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 

parte 

Act de 

proprietate 

Identificator 

NR.CADASTRAL 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 
mp 

Descrierea 

mobilului 

Orașul 

Victoria 

 CF 91/2/1/2/2/2/2/1 100026 2905 TEREN 

INTRAVILAN 

Orașul 
Victoria 

 CF 91/2/1/2/2/2/2/2/1 100909 4083 TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  ALIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Orașul 

Victoria 

CF LOT 1 

 

................ NOU 6988 TEREN 

INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
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          Art.3.-Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare a noului lot de 6988 mp în 5 
loturi după cum urmează: 

ANEXA Nr. 13   TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 

parte 

Act de 

proprietate 

Identificator 

NR.CADASTRAL 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 
mp 

Descrierea 

mobilului 

Orașul 

Victoria 

 CF nou nou 6988 TEREN 

INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 

proprietate 

Identificator 

nr.parcela/ 
nr.topografic 

NR.CAD. 

ATRIBUIT 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 
mp 

Descrierea 

imobilului 

Orașul 

Victoria 

CF LOT 1 

 

NOU NOU  TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 

Victoria 

CF LOT 2 

 

NOU NOU  TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 3 
 

NOU NOU  TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 4 
 

NOU NOU  TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

Orașul 

Victoria 

CF LOT 5 

 

NOU NOU  TEREN 

INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

 
           Art.4.- Dezmembrarea noului lot de 6988 mp în 5 loturi, se face în vederea utilizării 
loturilor de teren rezultate în urma dezmembrării, în condițiile prevăzute de art.362 și art.363 
din OU 57/2019 – Codul Administrativ, în funcție solicitări respectiv: dare în administrare, dare 
în folosinţă gratuită pe termen limitat, concesiune, închiriere sau vânzare, cu aprobarea de către 
Consiliul Local prin hotărâre.  
           Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
             

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 

 
 
 
 
 



                                                                                                              

PROIECT  DE  HOTARARE 
Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o 

perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 
Victoria nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate 

în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 
 

 

          Primarul Or.Victoria,   
          Având referatul nr.16753/07.12.2020,cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 
superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în 
CF 100974 Victoria nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în 
str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 
         Văzând prevederile:  
OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și art.363,  
       Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
       Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului 
de superficie; 
       Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48;  
       Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, art.31, art.78, art.125, 
art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137; 
       Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
unor terenuri din domeniul privat al Oraşului Victoria aprobat prin HCL nr.8/28.07.2016; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 

PROIECT   DE    HOTARÂRE: 

 

           Art.1.-Se aprobă constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o 
perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria 
nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în str.Poligonului 
pentru „prestări servicii”.  
         Art.2.-Dreptul de superficie se constituie pe o perioadă de 49 de ani, începând de la data 
încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv 
să depăşească 99 de ani. 
            Art.3.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu 
posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea conditiilor 
contractuale.  
             Art.4.- Preţul de pornire la licitaţie pentru constituirea dreptului de superficie asupra terenului de 
2248 mp înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974 situat în str.Poligonului, se va stabili în baza 
unui raport de evaluare întocmit de un expert autoirizat ANEVAR. 
         Art.5.- Preţul superficiei rezultat în urma licitaţiei publice se va achita în termen de 49 de ani. 
         Art.6.- Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în condiţiile si odată 
cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului 
terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte. 
        Art.7.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul Civil 
în  următoarele cazuri : 
              a) la expirarea termenului; 
              b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; 
              c) prin pieirea construcţiei 
              d) prin reziliere 
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          Art.8.- (1) Rezilierea  contractului de superficie  va putea interveni  prin declaraţia de reziliere ( 
notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite în contract prin notificarea de  punere 
în întârziere ,formulată  cu 30 zile înainte . 
           (2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul proprietatea 
Or.Victoria va  restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de  zile de la data transmiterii 
declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice construcţii, sarcini, obligatii, incusiv de 
mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, autorizartiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind 
mediul) si cheltuielile privind dezafectarea  terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru 
restituirea liberă a terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă  a proprietarului constructiilor de la 
data rezilierii  actului juridic de superficie. 
          (3) În cazul încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii  contractului de superficie, 
proprietarul  are  dreptul (fără însă a fi considerată ca o obligaţie de preluare cu plata unei despagubiri) 
de a dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie 
a acestora, valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare intocmit de un evaluator 
ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului. 
         Art.9.- Beneficiarului dreptului de superficie  îi revine sarcina  plăţii taxei pe teren astfel cum este 
reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală. 
        Art.10.- Întocmirea documentaţiei pentru constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 
superficie cu titlu oneros, cade în sarcina serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local în 
conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la închirierea/constituirea dreptului de superficie cu 
titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Oraşului Victoria. 
          Art.11.-În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată şi HCL 
nr.82/17.12.1998, se atestă apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a terenul în suprafață de 2248 
mp înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974, situat în str.Poligonului. 
         Art.12.- Superficiarul este obligat să suporte toate taxele necesare privind autentificarea 
contractului precum şi cele referitoare la transferul proprietăţii dobândite prin contract  în dreptul său, în 
C.F  şi registrul de publicitate imobiliară. 
       Art.13.- Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnării contractului de 
superficie şi semnarea procesului verbal de predare primire a terenului, perioadă în care superficiarul 
este obligat să prezinte documentaţia tehnică în vederea eliberării autorizaţiei de construire. 
        Art.14.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de constituire a dreptului de superficie asupra 
terenului în suprafață de 2248 mp, înscris în CF 100974 Victoria nr.cad.100974  situat în str.Poligonului, 
se publică într-un cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală și în Monitoriul Oficale al 
României partea a-VI-a cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie și numai 
după întocmirea raportului de evaluare a terenului de 2248 mp întocmit de un evaluator 
ANEVAR și aprobarea acestuia împreună cu documentașia de licitație, de către consiliul 
local.  
        Art.15.- Suma obţinută prin constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, se face venit la 
bugetul local al Oraşului Victoria.         
        Art.16-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
             

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 

 
 
 
 



                                                                                       

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

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

Teoretic ”I.C.Drăgușanu” 
 
 

Primarul Or.Victoria 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.16697/03.12.2020 al biroul buget, 
financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente 
personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de 
muncă.          
          Văzând adresele nr.3041/16151/24.11.2020, înaintată de Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” și  
nr.2840/15742/17.11.2020, nr. 2945/16589/03.12.2020, înaintate de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 
Victoria, cu privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de 
muncă a cadrelor didactice, pentru lunile septembrie-octombrie 2020; 
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile 
nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 4.310 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 

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

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1839 lei pentru lunile septembrie-
octombrie 2020. 

- către Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria – suma de 2471 lei pentru lunile septembrie-
octombrie 2020. 

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 propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de învățământ. 

 
 
 

                                                           PRIMAR  
BERTEA  CAMELIA  ELENA 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria -

și domeniul  privat.  

     
          Primarul Or.Victoria.   
            Având în vedere procesul verbal nr.16796/07.12.2020 întocmit de comisia de repartizare a 
locuinţelor constituită în baza HCL nr.190/26.11.2020;  
            Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, alin.7 lit.”q”, art.297 
lit.”c” 
          Legii 287/2009 - Cod Civil art.1166-1167 şi art.1777 - 1823; 
          Legii 114/1996 legea locuinței republicată art.16, art.44-46 ;  
          OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe;  
          HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996  NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2000  pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  art.30, ;  
          HG 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele 
pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor 
autonome; 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

              Art.1 – Se repartizează următoarele camere ( locuinţe) ce aparţin fondului locativ de stat situate 
în str. Viitorului, bl.22/33, bl.22/34, bl.3/42, str.Salcâmilor nr.4  și str. Libertății, bl.4, Or.Victoria, după 
cum urmează: 

Nr. 
ordine listă  
prioritate 

Numele si prenumele 
Nr. 

puncte 
Repartitie 

1. SUBȚIREL DUMITRU LUCIAN 21 Str. Viitorului, bl.22, ap.33 

2. DIMUREAC DORU-MIHAI 19 Str. Viitorului, bl.3, ap.42 

3. NEVOLNICU ANDREEA MIHAELA 18 Str. Libertății, bl.4, cam.8 

4. TEREAN CIPRIAN 18 Str. Salcâmilor bl.4 cam.118 

5. SÎN IOAN 17 Str. Salcâmilor bl. 4 cam.20 

6. OBEDEA LAZAR-IONUT 16 Str. Salcâmilor, bl.4 cam.108 

7. SUBTIREL IONUT-MADALIN 16 Str. Viitorului, bl.22, ap.34 

8 NEAMTU MARIUS CONSTANTIN 14 Str. Salcâmilor bl.4 cam.202 

           Art.2 – Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de închiriere atrage 
după sine  anularea repartiţiei. 
        Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
   

PRIMAR  
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
                                                                                           VIZAT  PTR. LEGALITATE 

 
 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                             

 

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Enea Maria  

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.16873/10.12.2020 întocmită de  Biroul Asistenţă 

Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență doamnei Enea Maria. 

           Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” din OU 57/2019 privind 

Codul Administrativ şi Hotărârea consiliului local nr. 29/27.02.2020- privind aprobarea 

programului de măsuri  pe anul 2020 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și 

prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

  

                   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 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru doamnei Enea Maria, domiciliat în Or.Victoria str.Salcâmilor, bl.4, cam.209, jud. 

Brașov. 

             Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nistor Ioan  

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.17137/11.12.2020 întocmită de  Biroul Asistenţă 

Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență domnului Nistor Ioan. 

           Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. ”d”, alin. (7) lit. ”b” din OU 57/2019 privind 

Codul Administrativ şi Hotărârea consiliului local nr. 29/27.02.2020- privind aprobarea 

programului de măsuri  pe anul 2020 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și 

prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea marginalizării sociale. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

  

                   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 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru domnul Nistor Ioan, domiciliat în Or.Victoria str.Salcâmilor, bl.4, cam.223, jud. 

Brașov. 

             Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
pentru  aprobarea modificării art.1 și 2 din HCL nr. 185/26.11.2020  numărului 

de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului scolar  2020/2021 la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria.  
 

 

 

 

    Primarul or.Victoria;  
             Având în vedere referatul nr.17172/14.12.2020 întocmit de  biroul buget, financiar 
contabil cu privire la majorarea cuantumului burselor  pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului școlar  2020/2021.  

Văzând adresa nr.23457/11.12.2020 înaintată de către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 
Victoria și adresa, nr. 3102/09.12.2020 a Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu”, însoțite de Notele 
de justificative. 

Luând în considerare prevederile: 
-   art.129 alin.2 lit.”d”, alin.7 lit.”a”  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ;  
-  art. 8, art.9, art.13-20 din Ordinul MECTS nr. 5576/01.11.2011 privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 
-   Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată.  
-  HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de 

merit, de studiu  şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 
frecvenţă,  care se acordă în anul şcolar 2020-2021: 

- HCL nr. 185/26.11.2020  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului scolar  
2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  
 

 

           Art.unic- Se aprobă modificarea art.1 și 2 din HCL nr. 185/26.11.2020  numărului de 
burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul 
Victoria aferente semestrului I al anului scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 
Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria, după cum urmează: 
 Art.1 forma inițială: 

Art.1.-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 
cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, 
aferente  semestrului I al anului scolar  2020/2021 după cum urmează:  
 

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Burse merit 1 90 

Burse studiu 5 70 

Burse sociale de boală  2 60 
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  Art.1 forma modificată: 
Art.1.-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 

cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, 
aferente  semestrului I al anului scolar  2020/2021 după cum urmează:  
 

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Burse merit 1 100 

Burse studiu 5 100 

Burse sociale de boală  2 100 
        

Art.2 forma inițială: 
Art.2.-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 

cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria 
aferente  semestrului I al anului scolar  2020/2021 după cum urmează:  
 

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Burse merit sportiv 4 90 

Burse merit 26 90 

Burse studiu 3 70 

Burse sociale de boală  2 60 

Burse sociale situații deficitare 12 60 

             
Art.2 forma modificată: 
Art.2.-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 

cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria 
aferente  semestrului I al anului scolar  2020/2021 după cum urmează:  
 

Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/ lună 

Burse merit sportiv 4 100 

Burse merit 30 100 

Burse studiu 3 100 

Burse sociale de boală  2 100 

Burse sociale situații deficitare 12 100 

   
Celelalte articole din HCL nr. 185/26.11.2020  numărului de burse şi cuantumul unei 

burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente 
semestrului I al anului scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic 

”I.C.Drăgușanu” Victoria, rămân în forma inițială. 
 
 
 
 

PRIMAR 

Bertea  Camelia Elena 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                  VIZAT  PTR. LEGALITATE    

 
 
 



                                                                                                       
 

PROIECT   DE   HOTARARE  
cu privire la completarea Unității Locale de Sprijin la nivelul orașului Victoria, ce se va constitui 

prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi 

 ai consiliului local. 

 
 

         Primarul Or.Victoria. 

          Având în vedere referatul nr. 17188/14.12.2020 întocmit de secretarul orașului 

Victoria privind nominalizarea unui număr de trei consilieri pentru completarea Unității 

Locale de Sprijin la nivelul orașului Victoria, ce se va constitui prin dispoziţia primarului 

Or.Victoria.  

          Vâzând prevederile: 

- art.26, alin.(5^1) și art.28 din OG nr.42/2004 privind organizarea activitățiii 

sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, republicată; 

 - art.129 alin.(2), lit.”d”, alin.(7) lit.”h” și ”i”, art.155, alin.(1), lit.d”, alin.(5), lit.”b” 

și ”c” din Ordonanței de urgentă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Luând în considerare HCL nr.149/30.08.2018 cu privire la constituirea Unității 

Locale de Sprijin la nivelul orașului Victoria, ce se va constitui prin dispozitia primarului 

or. Victoria cu reprezentanți ai consiliului local. 

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

Codul Administrativ;  

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

 
 

 H OT Ă R Ă Ş T E :  
 
 

       Art.1. Se aprobă completarea Unității Locale de Sprijin la nivelul orașului Victoria, 

ce se va constitui prin dispoziţia primarului orașului Victoria cu reprezentanţi ai consiliului 

local, după cum urmează:  

          1_______________________consilier local 

          2_______________________consilier local 

          3_______________________consilier local 

        Art.2. Cu data prezentei se abrogă HCL nr.149/30.08.2018 cu privire la constituirea 

Unității Locale de Sprijin la nivelul orașului Victoria, ce se va constitui prin dispozitia 

primarului or. Victoria cu reprezentanți ai consiliului local. 

 Art. 3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 

BERTEA CAMELIA ELENA 

 

 

                                                                                  VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta  U.A.T Or. Victoria în 

relațiile cu  ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE  ECO SISTEM VICTORIA  și SC 

ECOSISTEM VICTORIA SRL 
 

    Primarul or. Victoria;  

              Având în vedere: 
Refertul nr. 17305/15.12.2020 al  secretarului Or. Victoria,  cu privire la imputernicirea persoanei ca va 

reprezenta   UAT Or. Victoria în în relațiile cu  SC ECOSISTEM VICTORIA SRL,   
- Procesul verbal nr.3/10.12.2020 înaintat de către  Asociația Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria” ; 

         Văzând prevederile: 
-  OUG nr.57/2019  republicată art.129 ,alin (2), lit.”d”,și ”e”, alin (7) lit. n, alin (9) lit. c;  

-  Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,  
-  Legii  serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006,  

-  Legea nr. 26/1990, privind registrul comerțului, actualizată; 
- art.87  din  Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri , prevenirea și sancționarea corupției            

-  HCL nr.109/ 109/30.07.2015 - Cu privire la participarea U.A.T Or. Victoria în calitate de asociat la SC 
ECOSISTEM VICTORIA SRL ; 

-  Hotărîrea nr. 4 din 10.12.2020 emisă de către Asociația Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria”     
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ;  

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

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  
 

Art. 1 – Se împuternicește doamna Bertea Camelia Elena  primar al Orașului Victoria, născută la data de 
22.05.1973 în loc.Victoria, jud. Brașov, CNP 2730522084759 domiciliată în Or. Victoria Str. Policlinicii, nr.11 , 

posesor CI, seria  BV nr. 788829 eliberat de către S.PC.L.E.P Victoria la data de  22.11.2011, să semneze actele 
adiționale, Actul constitutiv actualizat  și Statutul actualizat al ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE  ECO SISTEM 

VICTORIA, precum și toate formalitățile necesare pentru îndeplinirea mandatului încredințat. 

Art.2 – Se împuternicește  dl Urian Nicolae, cetățean român, născută la data de 20.10.1963 în Sat Sercaia, 
Jud. Brasov,  CNP 16310200084758, domiciliat în str. Albota, bl.9, ap.41, Or. Victoria, posesoar al CI  seria BV, nr. 

230153, eliberat la data de 11.10.2018 de către SPCLEP Victoria, să semneze actul adițional, actul constitutiv 
actualizat al SC ECOSISTEM VICTORIA SRL, precum și declarațiile corespunzătoare acestuia, semnătura fiind 

opozabilă persoanei juridice al cărei împuternicit este. De asemenea, dl Urian Nicolae va intreprinde tot ceea ce va 
fi util, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului mandat, acesta fiind gratuit și opozabil până la revocare. 

Art.3 – Se împuternicește  persoana dl Urian Nicolae, cetățean român, născut la data de 20.10.1963 în Sat 

Sercaia, Jud. Brasov,  CNP 16310200084758, domiciliat în str. Albota, bl.9, ap.41, Or. Victoria, posesoare al CI  
seria BV, nr. 230153, eliberat la data de 11.10.2018 de către SPCLEP Victoria, pentru reprezentarea în consiliul de 

administrație. 
          Art.4 – Cu data prezentei   hotărâri, art. 3 și4 din HCL nr. 109/30.07.2015 - Cu privire la participarea U.A.T 

Or. Victoria în calitate de asociat la SC ECOSISTEM VICTORIA SRL se abrogă. 

    Art.5 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PRIMAR 

BERTEA CAMELIA ELENA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -constituirea Comisiei tehnice 

de amenajare a teritoriului şi urbanism  precum şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acesteia. 

  

 

    Primarul or. Victoria;  

             Având în vedere referatul nr.17249/15.12.2020 al biroului tehnic cu privire la 

modificarea art.1 din HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia și abrogarea HCL nr. 138/29.08.2019. 

             Luând act de prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit. ”d” din  

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art.25 şi art.37 din Legea 

nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificări şi completări, 

Ordinul nr. 233/2016 pentru aplicarea normelor de aplicare a Legii nr.350/2001,  Legii 

nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Văzând HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

acesteia și HCL nr.138/29.08.219 privind modificarea art.1 din HCL nr.94/27.07.2017 

privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia 

           În temeiul art. 139, alin.(3), art. 196, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

 

                  

 Art. 1 - Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea 

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acesteia, după cum urmează : 

 Art.1 forma modificată: 

Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism a orașului Victoria, în următoarea componență:   

 Membrii comisiei            

 Preşedinte: Bertea Camelia Elena    -  primarul oraşului Victoria 

 Secretar: Stoia Gheorghe Sebastian     - consilier birou tehnic 

 Membrii: Bunea Mircea          - SC. Victoria Parc Industrial SRL 

                              Cristian Marius        -  SC Electrica S.A  Victoria 

                              Apostu Nicolae         - SC Viromet SA 

                              Molnar Sorin   - șef birou tehnic 
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                              Baștea Ovidiu – consilier birou tehnic 

                              Urian Nicolae – sef birou ADPP 

                              Inache Anca – sef birou buget, financiar, contabilitate 

                              ______________         - consilier local   

                              ______________    -  consilier local  

                                                                                        

 Membrii supleanți: 

Iosipescu Cristian – viceprimar 

Fuciu Nicolae       - consilier ADPP 

          Onciu Alexandru Gabriel – Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 

 

 Art.2 - Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.138/29.08.219 privind 

modificarea art.1 din HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia. 

Art.3- Celelalte articole din HCL nr.94/27.07.2017 privind constituirea Comisiei 

tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al acesteia răman în forma inițială. 

 

     

 

 

PRIMAR 

BERTEA CAMELIA ELENA 
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PROIECT   DE   HOTARARE  

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 

         Primarul Or.Victoria. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr.17532/17.12.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului local al Orașului  Victoria pe anul 2020. 

- Raportul nr. 17422/16.12.2020 întocmit de către Biroul impozite și taxe cu privire la  
rectificarea  bugetului local al Orașului  Victoria pe anul 2020. 

   Văzând prevederile art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG nr.57/2019- Codul 
Administrativ, art.30, art.50 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare  și OUG. Nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.  

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

 

 H OT Ă R Ă Ş T E :  
 
        Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe  anul 

2020, la partea de venituri cu influențe plus 0,96 mii lei, valoare total rectificată 24.583,70 mii lei, 
conform anexei I și la partea de cheltuieli cu influente 0,00 mii  lei valoare total rectificată 28.794,65 mii 
lei, conform anexei II. 

Art.2.(1) Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar al anului 2019, în sumă totală de 6.987.115,58 lei, potrivit Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, 
art.58 lit.”a”, lit.”b”, astfel: 

- 4.210.950,00 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2020; 

-1.100.000 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și 
cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2020; 

-1.676.165,58 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și 
cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2020. 

 (2)Ceea ce presupune modificarea articolului nr.7 (1) din HCL nr.196/26.11.2020 de aprobare a  
bugetului Orașului Victoria pe anul 2020. 

     Art.3. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTARARE  

Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziția Primarului  Orașului Victoria  

nr. 670/11.12.2020 – cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al orașului 

Victoria pe anul 2020 
 

          Primarul Or.Victoria. 
          Având în vedere raportul de specialitate cu nr. ____/17.12.2020 întocmit de  Biroul 
Buget Financiar Contabil, cu privire la  validarea rectificării bugetului local al Orașului Victoria 
dispusă prin Dispoziția primarului nr.670/11.12.2020. 

Văzând prevederile: 
-  art.88, art.129, alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” și art. 155, alin.(1), lit.”c” din OUG 

nr.57/2019- Codul Administrativ; 
- art.82 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificată și completată; 
- HG 1044/2020 privind alocarea unei sume  din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020,  pentru unele unităţi/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale;  

- adresa DGRFP Brașov nr.BVR_TREZ-12566/09.12.2020 privind suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru suplimentarea bugetelor locale; 

-   Dispoziția Primarului  Orașului Victoria  nr. 670/11.12.2020– cu privire la aprobarea 
rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2020. 
 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ.  
       În temeiul art.139 alin.3, lit.”a” din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

 

H OT Ă R Ă Ş T E :  

 
          Art.1  Se aprobă validea rectificări bugetului local al orașului Victoria pe anul 2020 prevăzută în 
Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 670/11.12.2020 – cu privire la aprobarea rectificării bugetului 
local al orașului Victoria pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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