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

Consiliului Local Victoria din data de 30.04.2020 

 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanţa de urgenţă 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 şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria, 

judeţul Braşov din data de 30.04.2020, convocată conform dispoziţiei primarului nr. 

245/19.06.2020, după cum urmează: 

 

 
 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

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

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

09.06.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la  aprobarea  actului adiţional nr.3 la contractul 

nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  

serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ 

teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem 

Victoria referitor la modificarea pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de 

retur mijloace fixe)  la contractual de delegare. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune Nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea 

Anexei nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la 

modificarea , pct.1.1 Cap.1- Părţile contractante. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

7 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 2 apartamente din fondul 

locative de stat, situate în str.Muncii nr.7/6 şi str.Muncii nr.7/12 

către titularii contractului de închiriere. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 



8 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul 

Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la 

completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza 

Sportivă. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de administrare bunuri proprietate publică 

Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa 

de Cultură Or.Victoria cu privire la completarea anexei nr.2 – 

mijloace fixe. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la  trecerea din domeiul privat în domeniul public a 

terenului în suprafaţă de 977 mp  înscris în CF 100914 

nr.cad.100914, situat în Or.Victoria, str.Stadionului nr.5A. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

725 mp din suprafaţa de 2.409.945 mp (240 Ha şi 9.945 mp) din 

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

1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, situat în 

str.Spitalului nr.2A. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în 

vederea promovării unei acţiuni şi reprezentării în justiţie. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial S.R.L 

 
Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Comiza 

Viorica 
Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Tîmplaru 

Angela 
Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Stoica 

Constantin 
Primar  

Cristian Gheorghe 

17 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria  

Primar  

Cristian Gheorghe 

18 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

19 Diverse:  
1.Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC Pollux 

Impex SRL, 

2.Sesizarea doamnei Teodorescu Mihaela, cu dom. în 

Oras Victoria, str. Pietii. Bl.13, ap.2 

 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afişării ordinii de zi a şedinţei la sediul primăriei şi 

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

 

 

 

PRIMAR 
                                                  CRISTIAN GHEORGHE 
 

 

                                                                                            VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 
 
 



                                                                                                        
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanţa de urgenţă 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 şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria, judeţul Braşov din data de 28.05.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afişării procesului verbal al şedinţei la 

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

general al oraşului Victoria. 

 

 
 

 

PRIMAR 
                                                     CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                                     PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 28.05.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Luând în considerare HCL nr.77/19.05.2020 

pentru modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea art.24, 

alin.(4) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov.  

Având în vedere  situaţia actuală care face imposibilă prezenţa consilierilor locali 

la locul  desfăşurării şedinţelor consiliului local, şedinţele  consiliului  local sau ale 

comisiilor de specialitate se vor desfăşoara prin mijloace electronice în baza procedurii 

aprobate în consiliului local.  

Faţă de cele menţionate, şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 se va desfăşura 

după această procedură. 

 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.203/21.05.2020 iar anunţul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

 

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

general al oraşului Victoria, materialele necesare desfăşurării şedinţei au fost transmise 

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

şi în formă letrică.  

 

Conform art.228 din Ordonanţa de urgenţă 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 
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hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al 

şedinţei. 

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

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

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

 

D-na secretar Tocoaie Gabriela –  Conform HCL nr.77/19.05.2020 -  pentru 

modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea art.24, alin.(4) din 

HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov, pe perioada stării de alertă  

preşedintele ales la ultima şedinţă va fi menţinut pe întreaga perioada, ca urmare d-na 

Bratu Cristina va fi preşedinte de şedinţă a lunii iunie. 

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

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

consiliului local Victoria, în perioada menţinerii stări de urgenţă/de asediu, adoptarea 

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

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

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

exprimarea  opţiuni s-au folosit cuvintele da, abţinere şi nu. 

b) La data de 28.05.2020 buletinele de vot s-au completat şi  transmit în 

intervalul stabilit. 

c) Rezultatul voturilor se consemnează de către secretarul general al oraşului în 

procesul verbal al şedinţei, după cum urmează: 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.78.  

 

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

a Consiliului Local Victoria din data de 30.04.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.79.  

 

Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2020.  

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.80.  



 

Proiect de Hotărâre nr.4-  Cu privire la  aprobarea   vânzării  unui nr. de 2 apartamente 

din fondul locativ de stat, situate în str. Viitorului nr.3/13 şi str. Muncii nr.7/2 către 

titularii contractului de închiriere. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.81.  

 

Proiect de Hotărâre nr.5-  Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

terenului în suprafaţă de 237 mp înscris în CF 100700 Victoria 

nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/3, situat în str.Chimiştilor nr.38 şi a terenului în 

suprafaţă de 231 mp înscris în CF 100701 Victoria 

nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/4, situat în str.Chimiştilor nr.40, imobile ce face 

parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie locuinţe”. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.82.  

 

Proiect de Hotărâre nr.6-  Cu privire la  aprobarea  actualizării date imobil în CF 

100460 Victoria nr.cad.100460. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.83.  

 

 

Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la  aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare 

şi primă înscriere în cartea funciară pentru terenurile în suprafaţă de 4314 mp, 102 mp, 

680 mp, 261 mp şi 201 mp din suprafaţa de 2.415.503 mp (241 Ha şi 5.503 mp) din CF 

100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului 

privat al Or.Victoria.    

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.84.  

 

Proiect de Hotărâre nr.8-  Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice pentru 

obiectivul de investiţii «Reabilitarea corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic 

I.C.Drăguşanu Victoria» 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.85.  

 

Proiect de Hotărâre nr.9-  Cu privire la  aprobarea  trecerii unui nr.de 4 bunuri imobile 

din domeniului public în domeniul privat al Or.Victoria 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 



Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   0   împotrivă,  1  abţineri, devenind hotărârea nr.86.  

 

Proiect de Hotărâre nr.10-  Pentru   modificarea art.8, alin.10 si abrogarea pct.18 

cuprins la art.10 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Clubului Sportiv 

Chimia Oraş Victoria, aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire   la înfiinţarea 

”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAŞ VICTORIA” şi actualizat prin HCL 

nr.84/26.10.2016. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 12 

voturi pentru,   2   împotrivă,  1  abţineri, devenind hotărârea nr.87.  

 

Proiect de Hotărâre nr.11-  Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 19.05.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.88.  

 

 

Diverse:  

Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC Pollux Impex SRL. 

S-a luat la cunoştinţă dar având în vedere modul de desfăşurare a şedinţei nu s-au purtat 

discuţii, pentru aceasta se va repune pe ordinea de zi a şedinţei următoare. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR GENERAL 
                    BRATU CRISTINA                                                                    TOCOAIE GABRIELA LENUŢA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanţa de urgenţă 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 şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria, judeţul Braşov din data de 09.06.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afişării procesului verbal al şedinţei la 

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

general al oraşului Victoria. 

 

 
 

 

PRIMAR 
                                                     CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                                   PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 09.06.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – Luând în considerare HCL nr.77/19.05.2020 

pentru modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea art.24, 

alin.(4) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov.  

Având în vedere  situaţia actuală care face imposibilă prezenţa consilierilor locali 

la locul  desfăşurării şedinţelor consiliului local, şedinţele  consiliului  local sau ale 

comisiilor de specialitate se vor desfăşoara prin mijloace electronice în baza procedurii 

aprobate în consiliului local.  

Faţă de cele menţionate, şedinţa extraordinară din data de 09.06.2020 se va 

desfăşura după această procedură. 

 

Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.234/04.06.2020 iar 

anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 
 

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

general al oraşului Victoria, materialele necesare desfăşurării şedinţei au fost transmise 

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

şi în formă letrică.  

 
 

Conform art.228 din Ordonanţa de urgenţă 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 
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hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al 

şedinţei. 

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

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

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

D-na secretar Tocoaie Gabriela –  conform HCL nr.77/19.05.2020 pentru 

modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea art.24, alin.(4) din 

HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov. preşedintele ales la ultima şedinţă 

va fi menţinut pe întreaga perioada, ca urmare d-na Bratu Cristina va fi preşedinte de 

şedinţă a lunii mai. 

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

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

consiliului local Victoria, în perioada menţinerii stări de urgenţă, adoptarea hotărârilor 

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

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

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

exprimarea  opţiuni s-au folosit cuvintele :da, abţinere şi nu. 

e) La data de 09.06.2020 buletinele de vot s-au completat şi  transmit în 

intervalul stabilit. 

f) Rezultatul voturilor se consemnează de către secretarul general al oraşului în 

procesul verbal al şedinţei, după cum urmează: 
 

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

a Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.  89.  

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea contractului de delegare a gestiunii 

prin atribuire directă a serviciului de iluminat public pe raza unităţilor administrativ 

teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, a caietului de 

sarcini al serviciului de iluminat public, a regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului de iluminat public şi a studiului de oportunitate privind modalitatea de 

gestiune a serviciului de iluminat public în Oraşul Victoria în condiţiile prevăzute de 

HCL nr.125/30.08.2018, HCL nr.51/26.03.2020 şi Hotărârea nr.2/07.05.2020 a Asociaţiei 

Intercomunitare Eco Sistem Victoria. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   0   împotrivă,    abţinere, devenind hotărârea nr.  90.  

 



Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de mandat nr.5305/14.06.2012  încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria  şi 

Baciu Marian –administrator al  SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la 

modificarea art.5 alin.1 al art.23 Cap.IV – Durata Contractului. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.  91.  
 

 

Fiind epuizată ordinea de zi sedinta se declara inchisă. 

 

 

 

 

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL 
                       BRATU CRISTINA                                                             TOCOAIE GABRIELA LENUŢA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea  actului adiţional nr.3 la contractul nr.32/18.12.2018 de 
delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  serviciului public de salubrizare pe 

raza unităţilor  administrativ teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco 
Sistem Victoria referitor la modificarea pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur 

mijloace fixe)  la contractual de delegare. 
 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.6544/25.05.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
actului adiţional nr.3 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire 
directă a  serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ teritoriale membre în 
Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria referitor la modificarea pct.4 din Anexa nr.3 
(Bunuri de retur mijloace fixe)  la contractual de delegare. 
      Văzând prevederile:  
         - OUG nr.57/2019 – codul administrativ – art.129 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”e”, alin.7 
lit.”i” şi lit.”n”. 

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare art.1 alin.(2) lit. ”e”, art.2 lit.”e” şi ”g”, a art.3, a art.8, 
alin.(3), lit.”d”, lit.”d¹”, lit.”i” şi lit.”k”,a art.10,alin(5), a art.22, alin.(1), alin.(2), lit. ”a”, alin.(3) 
şi alin.(4),  a art.23, alin.(1), lit. ”a”, art.24, alin.(1), lit.”a” şi ”b”, art.28, alin. (2), lit.”b” şi 
alin.(2¹); 
        - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare art.2, a art.6, a art.8 alin.(1), a art.12, a art.14, alin.(2), a art.16, a 
art.25 şi a art.26; 
           -  Legea nr.31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu 
         - OUG nr.74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 
        -  Ordonanţa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
        - Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a 
localităţilor; 
         - Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităţilor; 
         - Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 
de salubrizare a localităţilor; 
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         - contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  serviciului 
public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ teritoriale membre în Asociaţia 
Intercomunitară Eco Sistem Victoria; 
          - HCL nr.101/30.05.2019- cu privire la aprobarea scoaterii din  funcţiune şi casarea 
obiectelor de inventor şi a mijloacelor fixe, anexa nr.14,1516,17,18,19 şi 20; 
          - Procesul Verbal de casare prin ardere nr.9623/24.06.2019; 
          - HCL nr.62/26.03.2020 - cu privire la aprobarea scoaterii din  funcţiune şi casarea 
obiectelor de inventor şi a mijloacelor fixe; 
        - Procesul Verbal de casare nr.4685/01.04.2020 anexa nr.9,10,11,12,13 şi 14; 
       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 actul adiţional nr.3 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a 
gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ 
teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la modificarea 
pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur mijloace fixe) la contractual de delegare conform 
anexei ce face parte intergrantă din prezenta hotărâre.          
           Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 
 
 PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIATIA INTERCOMUNITARA ECO SISTEM VICTORIA            

Strada Stadionului, nr.14, Loc. Victoria, Jud. Brasov 
CIF 26413663 
Tel: 0268241608 
E-mail: ecosistemvictoria@gmail.com 
 

 

 

 

 
A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.3 

Cu privire la modificarea  pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur mijloace fixe) la 
contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  

serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ teritoriale membre 
în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria. 

  
 
 

           Părţile contractante – Asociatia Intercomunitara Eco Sistem Victoria   având 
sediul în oraşul Victoria, str.Stadionului, nr.14, Jud.Brasov, având codul unic de înregistrare 
26413663 reprezentată prin domnul Gheorghe Cristian având funcţia  de preşedinte, în 
calitate de delegatar, în numele unităţilor administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei 
Intercomunitare Eco Sistem Victoria,  respectiv U.A.T. oraş Victoria , U.A.T comuna Viştea , 
U.A.T comuna Draguş, U.A.T comuna Ucea, U.A.T comuna Arpaş , U.A.T comuna Carţişoara  
pe de o parte    
si 
 
           Societatea comercială S.C. Ecosistem Victoria S.R.L, cu sediul în oraşul Victoria, str. 
Stadionului, nr.14, Jud. Braşov, inmatriculata la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Braşov sub 
J08/1967/2011, având codul unic de înregistrare RO 29445066,  reprezentată prin domnul 
Irinel-Ilie Albăceanu, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, de comun 
accord au convenit la modificarea  pct.4 din Anexa nr.3(Bunuri de retur mijloace fixe) 
la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire direct a 
serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ teritoriale membre 
în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, după cum urmează: 
 
 

          pct.4 din Anexa nr.3(Bunuri de retur mijloace fixe)  la contractual 
nr.32/18.12.2018 – forma iniţială: 
  
      Bunuri de retur mijloace fixe si obiecte de inventor – forma iniţială 

Nr. 

crt. 

Europubele 120 

L 

Europubele 240 

L 

recipienţi 
pentru compost 

Ecosistem 

placă 
permanentă 

Ecosistem   

Valoare  lei 

1 308 1.564 3.825 1 
 

403.485,45 

 

PRIMĂRIA  ARPAŞ – conform procesului verbal de predare primire nr.8864/22.09.2009. 

Europubelă 240 L negru 266 buc.      -      35.864,78 lei 

Recipienţi pentru compost  416 buc.      -      17.526,08 lei 

Recipienţi pentru compost  416 buc.      -      17.530,24 lei 

 
PRIMĂRIA  CÂRŢIŞOARA – conform procesului verbal de predare primire nr.8863/22.09.2009. 

Europubelă 240 L negru 167 buc.      -      22.516,61 lei 

Recipienţi pentru compost  278 buc.      -      11.712,14 lei 

Recipienţi pentru compost  277 buc.      -      11.672,78 lei 

      

        

     PRIMĂRIA  DRĂGUŞ – conform procesului verbal de predare primire nr.8865/22.09.2009. 

 



Europubelă 240 L negru 100 buc.     -    13.483,00 lei 

Recipienţi pentru compost  160 buc.     -      6.740,80 lei 

Recipienţi pentru compost  159 buc.     -      6.700,26 lei 

 
    PRIMĂRIA  UCEA – conform procesului verbal de predare primire nr.8867/22.09.2009. 

Europubelă 240 L negru 257 buc.      -    34.651,31 lei 

Recipienţi pentru compost  422 buc.      -    17.778,86 lei 

Recipienţi pentru compost  422 buc.      -   17.783,08 lei 

 

    PRIMĂRIA  VIŞTEA – conform procesului verbal de predare primire nr.8866/22.09.2009. 

Europubelă 240 L negru 271 buc.      -      36.538,93 lei 

Recipienţi pentru compost  430 buc.      -      18.115,90 lei 

Recipienţi pentru compost  430 buc.      -      18.120,20 lei 

 

    PRIMĂRIA  Victoria – conform procesului verbal de predare primire nr.4158/29.04.2010. 

Europubelă 120 L negru 308 buc.     -     31.144,96 lei 

Europubelă 240 L negru 393 buc.     -     52.988,19 lei 

Placă permanentă                                1 buc.   -          300,00 lei 

Recipienţi pentru compost       27 buc.    -      1.137,51 lei 

Recipienţi pentru compost       28 buc.   -       1.179,95 lei 

   

        PRIMĂRIA  Victoria - obiecte de inventar conform procesului verbal de predare primire 
nr.4158/29.04.2010: 

Nr. 

crt. 

Container  

1100 L culoare 
albastră 10 buc 

Container  

1100 L culoare 
galbenă 10 buc 

Container  

1100 L culoare gri  
40 buc 

Pubele 120L 

culoare neagră  
100 buc 

Valoare  lei 

1 7.146,70 lei 7.146,70 lei 28.586,80 lei 8.168,00 lei 
 

51.048,20  

       PRIMĂRIA  Victoria - obiecte de inventar conform procesului verbal de predare primire nr 

8153/02.05.2018: 

Nr. 

crt. 

Container 

1100 L 

culoare 
albastră  

40 buc 

Container 

1100 L 

culoare 
verde  

40 buc 

Euroubela 
120L culoare 

neagră  

60 buc 

Euroubela 

120L 

culoare 
galbena 

90 buc 

Euroubela 

120L 

culoare 
albastra 

90 buc 

Euroubela 

120L 

culoare 
verde 

90 buc 

Valoare  lei 

1 29.988 lei 29.988 lei 8425.20 lei 8409.60 lei 8409.60 lei 8409.60 lei 

 

93.630,00  

 

 

         pct.4 din Anexa nr.3(Bunuri de retur mijloace fixe)  la contractual 
nr.32/18.12.2018 – forma modificată: 
 

        Bunuri de retur mijloace fixe si obiecte de inventor – forma modificată 

  
Europubele 120 

L 

Europubele 240 

L 

recipienţi 
pentru compost 

Ecosistem 

placă 
permanentă 

Ecosistem   

Valoare  lei 

1 308 393 0 1 
84.433,15 

 

   

    PRIMĂRIA  Victoria – conform procesului verbal de predare primire nr.4158/29.04.2010. 

Europubelă 120 L negru 308 buc.     -     31.144,96 lei 

Europubelă 240 L negru 393 buc.     -     52.988,19 lei 

Placă permanentă                         1 buc.    -          300,00 lei 

   
       PRIMĂRIA  Victoria - obiecte de inventar conform procesului verbal de predare primire 

nr.4158/29.04.2010: 

Nr. 
crt. 

Container  
1100 L culoare 

albastră 10 buc 

Container  
1100 L culoare 

galbenă 10 buc 

Container  
1100 L culoare gri  

40 buc 

Pubele 120L 
culoare neagră  

100 buc 

Valoare  lei 

1 7.146,70 lei 7.146,70 lei 28.586,80 lei 8.168,00 lei 
51.048,20  

 

        
         



         PRIMĂRIA  Victoria - obiecte de inventar conform procesului verbal de predare primire nr 

8153/02.05.2018: 

Nr. 

crt. 

Container 
1100 L 

culoare 
albastră  

40 buc 

Container 
1100 L 

culoare 
verde  

40 buc 

Euroubela 
120L culoare 

neagră  

60 buc 

Euroubela 
120L 

culoare 
galbena 

90 buc 

Euroubela 
120L 

culoare 
albastra 

90 buc 

Euroubela 
120L 

culoare 
verde 

90 buc 

Valoare  lei 

1 29.988 lei 29.988 lei 8425.20 lei 8409.60 lei 8409.60 lei 8409.60 lei 
 

93.630,00  

 
         pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur mijloace fixe) se modifică ca urmare a expirării 

durate de funcţionare aunor bunurilor. 
        
          Celelalte articole din contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire 
directă a  serviciului public de salubrizare  pe  raza  unităţilor  administrativ teritoriale membre 
în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, nu se modifică şi rămân în forma prevăzută 
în contract.   
 
 
          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
  
parte şi înregistrat la: 
  
Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria  sub nr.____________/_______________2020 
 
şi la S.C. Ecosistem Victoria  S.R.L. sub nr._____________/__________________2020 
 
 
 
 
 
 
                      Delegatar ,                                                     Delegat , 
Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria  S.C. Ecosistem Victoria  S.R.L. 

reprezentată prin preşedinte,                                    reprezentată prin administrator, 
                    Gheorghe Cristian                                                    Irinel-Ilie Albaceanu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de locaţiune 
nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC Ecosistem Victoria 
SRL cu privire la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat. 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.6545/25.05.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
încheierii unui act adiţional la contractul de locaţiune nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între 
Oraşul Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de 
inventar domeniul privat. 
      Văzând prevederile:  
       OUG 57/2019 Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” ;          
       Legea 287/2009 -Codul Civil  art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823; 
       Contractul locaţiune nr.3631/33RC/04.03.2019 ;   
       HCL nr.62/26.03.2020 cu privire la aprobarea scoaterii din  funcţiune şi casarea obiectelor 
de inventor şi a mijloacelor fixe; 
       Procesul verbal de casare nr.4685/01.04.2020 anexa nr.16;              
       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 încheierea unui act adiţional la contractul de locaţiune 
nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire 
la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat, conform anexei ce face parte 
intergrantă din prezenta hotărâre.          
           Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
 PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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     Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

 

A C T     A D I Ţ I O N A L  nr.1  
La contractul contractul de locaţiune nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul 
Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de 

inventar domeniul privat. 
 

             În urma acordului de voinţă, părţile 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  de GHEORGHE  
CRISTIAN având functia de Primar al Orasului Victoria în calitate locator şi SC Ecosistem Victoria 
SRL în calitate de locatar, au convenit la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de inventar 
domeniul privat, după cum urmează: 
 
         Anexa nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat- forma iniţială. 
Nr.crt. Denumire obiect inventar U/M Cantitate  Valoare  Observaţii 

1 Maşină tuns gazon Buc. 1 2.000,00  
2 Drujbă Husgvarna 357XP seria 2002/88 Buc. 1 2.300,00  

3 Motofoarfecă HS 81 Buc. 1 2.120,00  

4 Tomberoane  Buc. 7 675,92  

 
           Anexa nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat- forma modificată. 
Nr.crt. Denumire obiect inventar U/M Cantitate  Valoare  Observaţii 

1 Maşină tuns gazon Buc. 1 2.000,00  
4 Tomberoane  Buc. 7 675,92  

        Anexa nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat- se modifică ca urmare a expirării durate de 
funcţionare a bunurilor Drujbă Husgvarna 357XP seria 2002/88 şi Motofoarfecă HS 81. 
 
           Celelalte articole prevăzute în contractul de închiriere nr.3631/33RC/04.03.2019 nu se modifică 
şi rămân în forma prevăzută din contract. 
          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte şi  
 
înregistrat la Primăria Victoria sub nr.______________/_________________2020.  

   
            LOCATOR                              
      ORAŞUL  VICTORIA                                                              LOCATAR 
   Gheorghe Cristian – primar                                           SC Ecosistem Victoria SRL                     
 
               
                  
 
 
              Secretar                                   
     Tocoaie Gabriela Lenuţa                                                        
 
         
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Vizat pentru CFP                                                            Vizat pentru oportunitate                                       
 Cîrţoroşan Cristina                                                        Şef birou ADPP Urian Nicolae 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la modificarea , pct.1.1 Cap.1- Părţile 

contractante. 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.6566/25.05.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la 
modificarea , pct.1.1 Cap.1- Părţile contractante. 
      Văzând prevederile:  
       OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 şi 
art.363;  
           Legea 287/2009 – Codul Civil  art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, 
art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757;  
          OU 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se 
desfăşoară activităţi conexe actului medical;  
          OG.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;  
          OU 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru 
servicii publice conexe actului medical; 
          Legea nr.598/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 
privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe 
actului medical; 
       Contractul de concesiune nr.1463/2RC/21.02.2008, aprobat prin HCL nr.8/31.01.2008;              
        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 încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire la modificarea, pct.1.1 Cap.1- Părţile contractante, conform 
anexei ce face parte intergrantă din prezenta hotărâre.          
           Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat  
 

 
A C T     D I Ţ I O N A L  nr.4 

La contractul de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la modificarea , pct.1.1 Cap.1- Părţile 
contractante. 

 
 
 

            Părţile contractante – 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 GHEORGHE 
CRISTIAN – concedent  si  Godan Vasile, Vlad Adina, Lazurca Grigorie şi Radu Gheorghe în 
calitate de concesionari au convenit de comun acord la modificarea, pct.1.1 Cap.1- Părţile 

contractante din contractul de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 după cum urmează: 

 
 

1. Părţile contractante – forma iniţială: 
 

 

    1.1. Oraşul Victoria – Consiliul Local Victoria , cu sediul în Or.Victoria Str. Stadionului Nr.14 Cod fiscal 
4523207 ,persoană juridică de drept public, reprezentată în temeriul art.67 din Legea 215/2001 prin 
prof.VIOREL  OLTEANU având funcţia de Primar în calitate de concedent, 
   
  Şi                     GODAN   VASILE                                             1530901084755 
    1.2..............................……………………………CNP ....................……………………..................... 
                        Or.Victoria str.Negoiul nr.9/17 
(domiciliat în ..................…………………………………………………………………................................... 
                       VLAD   ADINA                                                2740711084756 
…………………………………………………… CNP ....................…………………….................................... 
                        Or.Victoria str.Primăverii nr.10/62 
(domiciliat în ..................………………………………………………………………….................................... 
                       RADU  GHEORGHE                                      1500320084757 
……………………………………………………CNP ....................……………………...................................... 
                        Or.Victoria str.1 Decembrie 1918 nr.11/6 
(domiciliat în ..................…………………………………………………………………................................... 
                      LAZURCA   GRIGORIE                                  1661120084756 
……………………………………………………CNP ....................……………………..................................... 
                         Or.Victoria str.Teilor nr.1/27 
(domiciliat în ..................………………………………………………………………….................................... 
tehnicieni dentari titulari ai laboratorului de tehnică dentară/reprezentantul legal al societăţii civile 
medicale/reprezentantul legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică 
                       Laborator de tehnică dentară 
……………………………………………………………………………………………………………. cu sediul social  
       Str.Policlinicii nr.14 
în……………………………………, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale  
          GODAN  VASILE  - Autorizaţie de Liberă Practică Medicală      1724/4122/29.07.1999 
1……………………………………………………sub nr………………/…………………………………………………………….. 
                      22385200 – tehnician dentar                          1724/4122/29.07.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                                  -//-                  -//-                  -//-                    -//- 
având contul deschis la……………………………………………………………………………………………………………… 
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          VLAD  ADINA - Autorizaţie de Liberă Practică Medicală      1813/4122/06.06.1999 
2……………………………………………………sub nr………………/……………………………………………………………… 
                      22385218 – tehnician dentar                          1813/4122/06.06.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                               -//-                     -//-                    -//-                  -//- 
având contul deschis la……………………………………………………………………..…………………………………….. 
         RADU GHEORGHE - Autorizaţie de Liberă Practică Medicală  1751/4122/01.09.1999 
3..…………………………………………………sub nr………………/……………………………………………………………...  
                     218667728 – tehnician dentar                          1751/4122/01.09.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                              -//-                     -//-                    -//-                    -//- 
având contul deschis la………………………………………………………………………………………………………………  
         LAZURCA GRIGORIE-Autorizaţie de Liberă Practică Medicală 1731/4122/29.07.1999 
4..…………………………………………………sub nr………………/………………………………………………………………..  
                      2190736 – tehnician dentar                          1731/4122/29.07.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                               -//-                    -//-                   -//-                     -//- 
având contul deschis la…………………………………………………………………………………………………………….  în 
calitate de concesionari, au convenit să încheie prezentul contract de concesiune. 

 
1. Părţile contractante – forma modificată: 

 

    1.1. Oraşul 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 GHEORGHE CRISTIAN în calitate de 
concedent, 
   
  Şi                   GODAN   VASILE                                             1530901084755 
    1.2..............................……………………………CNP ....................……………………..................... 
                        Or.Victoria str.Negoiul nr.9/17 
(domiciliat în ..................…………………………………………………………………................................... 
                     RADU  GHEORGHE                                      1500320084757 
……………………………………………………CNP ....................……………………...................................... 
                        Or.Victoria str.1 Decembrie 1918 nr.11/6 
(domiciliat în ..................…………………………………………………………………................................... 
                     LAZURCA   GRIGORIE                                  1661120084756 
……………………………………………………CNP ....................……………………..................................... 
                         Or.Victoria str.Teilor nr.1/27 
(domiciliat în ..................………………………………………………………………….................................... 
tehnicieni dentari titulari ai laboratorului de tehnică dentară/reprezentantul legal al societăţii civile 
medicale/reprezentantul legal al unităţii medico-sanitare cu personalitate juridică în calitate de 
concesionari 
                         Laborator de tehnică dentară 
……………………………………………………………………………………………………………. cu sediul social  
       Str.Policlinicii nr.14 
în……………………………………, înregistrat la Registrul unic al cabinetelor medicale  
          GODAN  VASILE  - Autorizaţie de Liberă Practică Medicală      1724/4122/29.07.1999 
1……………………………………………………sub nr………………/…………………………………………………………….. 
                      22385200 – tehnician dentar                          1724/4122/29.07.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                                  -//-                  -//-                  -//-                    -//- 
având contul deschis la………………………………………………………………………………………………………………  
           
         RADU GHEORGHE - Autorizaţie de Liberă Practică Medicală  1751/4122/01.09.1999 
2..…………………………………………………sub nr………………/……………………………………………………………...  
                     218667728 – tehnician dentar                          1751/4122/01.09.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                              -//-                     -//-                    -//-                    -//- 
având contul deschis la……………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
  
         LAZURCA GRIGORIE -Autorizaţie de Liberă Practică Medicală 1731/4122/29.07.1999 
3..…………………………………………………sub nr………………/………………………………………………………………..  
                      2190736 – tehnician dentar                          1731/4122/29.07.1999 
 cod fiscal…………………………………. din…………………………………………........................................... 
                                               -//-                    -//-                   -//-                     -//- 
având contul deschis la…………………………………………………………………………………………………………….  în 
calitate de concesionari, au convenit să încheie prezentul contract de concesiune. 
 
 
            Celelalte articole prevăzute în contractul de concesiune nr.1463/2RC/21.02.2008 nu se 
modifică şi rămân în forma prevăzută în contract. 
 
 
 
            Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte şi 
 înregistrat la Primăria Victoria sub  nr............../.................2020 şi intră în vigoare cu data de 
.....................2020. 
 
 
 
 
 
             CONCEDENT                              
       ORAŞUL  VICTORIA                                                                CONCESIONAR 
    Gheorghe Cristian – primar                                                                            
                      
 

 

 

 

                                                                                                          

               Vizat pentru legalitate                                                             Godan Vasile                   
               SECRETAR  GENERAL                                                         
             Tocoaie Gabriela Lenuţa 

 
 
 
 
                                                                                                         Radu Gheorghe 
 
 
 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                            
       Cîrţoroşan Cristina                                                    

                                                           
 
                                                                                                            Lazurca Grigorie 

    
 
 
 
 

           Vizat pentru oportunitate   
 Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian      
 
 
 
 



                                                                                                            

 
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 2 

apartamente din fondul locative de stat, situate în str.Muncii nr.7/6 şi str.Muncii 
nr.7/12 către titularii contractului de închiriere. 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
          Având în vedere referatul nr.6792/28.05.2020 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 2 apartamente din fondul locative de stat, situate în 
str.Muncii nr.7/6 şi str.Muncii nr.7/12 către titularii contractului de închiriere. 
         Văzând prevederile:  
         OU 57/2019 – codul administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, şi alin.6 lit.”b” ;   
         Legea 287/2009 – Codul Civil art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, 
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.12223/24.07.2017 şi contractul de închiriere  
nr.11986/20.07.2017; 
         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 în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019, Decretul-Lege 
61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui nr.de 2 apartamente din 
fondul locative de stat, situate în str.Muncii nr.7/6 şi str.Muncii nr.7/12 către titularii 
contractului de închiriere, după cum urmează:  
              1- apartament situat în str.Muncii nr.7/6, compus din 2 (două) camere şi dependinţe  
– fondul locativ de stat către titularul contractului de închiriere dl.Marin Romeo. 

Adresa 
apartamentului 

Nr.de CF Nr.cadastral Preţul de 
vânzare 

 
str.Muncii nr.7/6 

 
CF 100461-C1-U6 

 
nr.cad/nr.topo 100461-C1-U6 

958 euro 
4.640 lei 

 

            a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.7/6,  s-a stabilit în baza 
raportului de evaluare nr.6784/28.05.2020 la suma de 4.640 lei sau în echivalent 958 
euro.            
            b- alte cheltuieli în sumă de 400 lei efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare 
se achită separat de preţul vânzării bunului.    
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            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.12223/24.07.2017.              
            e- Condiţiile de vânzare a  apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017  
          2- apartament situat în str.Muncii nr.7/12, compus 2 camere – fondul locativ de stat 
către titularul contractului de închiriere d-na Ciopec Ioana-Magdalena. 

Adresa 
apartamentului 

Nr.de CF Nr.cadastral Preţul de 
vânzare 

 
str.Muncii nr.7/12 

 
CF 100461-C1-U12 

 
nr.cad/nr.topo 100461-C1-U12 

958 euro 
4.640 lei 

 

            a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.7/12,  s-a stabilit în baza 
raportului de evaluare nr.6784/28.05.2020 la suma de 4.640 lei sau în echivalent 958 
euro.             
            b- alte cheltuieli în sumă de 400 lei efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare 
se achită separat de preţul 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.11986/20.07.2017. 
            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 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 
nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia 
Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat 

Baza Sportivă. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.6962/02.06.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între 
Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.3 –
Mijloace fixe domeniul privat Baza Sportivă şi Hotărârea consiliului de administraţie 
nr.5/26.05.2020 a Consiliului de Administraţie a Clubului Sportiv Chimia Oraş Victoria. 
      Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, alin.7 
lit.”f”.   
      Legea 287/2009 -Codul Civil,  art.2144-2157;  
      Contractul de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015 
      Hotărârea consiliului de administraţie nr.5/26.05.2020 a Consiliului de Administraţie a 
Clubului Sportiv Chimia Oraş 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 încheierea unui act adiţional la contractul de comodat 
nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria,  cu 
privire la completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza Sportivă, 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 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.7  
 

La contractul de de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul 
Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.3 –

Mijloace fixe domeniul privat Baza Sportivă. 
   

 
 
 
 
 

           Părţile contractante – Oraşul 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 
GHEORGHE  CRISTIAN, în calitate de COMODANT  –  si Clubul Sportiv Chimia 
Or.Victoria cu sediul în Or.VICTORIA  str.Stadionului  nr.1-3  judeţul Braşov reprezentat legal 
prin SAMOILĂ CORINA - Director interimar în calitate de COMODATAR, au convenit la 
completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza Sportivă după cum urmează: 
 

   
              Anexa nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza Sportivă – forma iniţială 
 

 
A N E X A  3 – MILOACE  FIXE – domeniul privat  BAZA  SPORTIVĂ ––  

Nr. 
crt. 

Denumire bunului Nr.inventar UM Buc.  Preţ  Valoare  

1 Tabelă electronică 3611253 Buc. 1 7.487,00 7.487,00 

                                         
  

            Anexa nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza Sportivă – forma 
completată 

 
 

A N E X A  3 – MILOACE  FIXE – domeniul privat  BAZA  SPORTIVĂ ––  

Nr. 
crt. 

Denumire bunului Nr.inventar UM Buc.  Preţ  Valoare  

1 Tabelă electronică 3611253 Buc. 1 7.487,00 7.487,00 

2 
Sistem încălzire apă 
caldă prin panouri 

solare 
22233310 

Buc. 
1 19.993,40 19.993,40 
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          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
                                                                                          
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2020  
 
 
 
               COMODANT                                                                 COMODATAR 

           ORAŞUL  VICTORIA                                       Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria 
                   PRIMAR                                                                  Director interimar 
        GHEORGHE  CRISTIAN                                                       SAMOILĂ  CORINA 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
             Vizat pentru legalitate                                                       
            SECRETAR  GENERAL                                                        
         Tocoaie Gabriela Lenuţa 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                         

              Cîrţoroşan Cristina 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                Vizat pentru oportunitate.                         

  Şef birou ADPPconsilier Nicolae Urian  
 

  
 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 



                                                                                                            

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de administrare 
bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria 
şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la completarea anexei nr.2 – mijloace fixe. 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.7199/04.06.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
încheierii unui act adiţional la contractul de administrare bunuri proprietate publică 
nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire 
la completarea anexei nr.2 – mijloace fixe. 
      Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c” şi ”d”, alin.6 lit.”a”, 
alin.7 lit.”d”. 
      Legea 287/2009 -Codul Civil, art.2144-2157;  
      Contractul de administrare bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016; 
      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   HOTĂRÂRE : 
 

 

              Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de administrare bunuri 
proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură 
Or.Victoria, cu privire la completarea anexei nr.2 – mijloace fixe, 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 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.6  
La contractul de administrare bunuri proprietate publică 

Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură 
Or.Victoria cu privire la completarea anexei nr.2 – mijloace fixe. 

   
 

           Părţile contractante – Oraşul 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 
GHEORGHE  CRISTIAN, în calitate de Proprietar  –  si  Casa de Cultură Or.Victoria cu 
sediul în Or.VICTORIA  str.Victoriei  nr.1,  judeţul Braşov reprezentat legal prin HOAJA  
CORINA - Director în calitate de Administrator, au convenit la  completarea anexei 
nr.2 – mijloace fixe, conform anexei. 
        
        Anexa nr.2 – mijloace fixe, forma completată, constituie anexă la prezentul 
act adiţional. 
 
        Celelalte prevederi ale contractul de administrare bunuri proprietate publică 
Nr.4664/48RC/04.04.2016, nu se modifică.  
        
          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
  
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2020 
 
 
               PROPRIETAR                                                            ADMINISTRATOR 

           ORAŞUL  VICTORIA                                             Casa de Cultură Or.Victoria 
                   PRIMAR                                                                         Director  
        GHEORGHE  CRISTIAN                                                         HOAJA  CORINA 
 
       
 
             Vizat pentru legalitate                                                       
             SECRETAR  GENERAL                                                         
         Tocoaie Gabriela Lenuţa 
 
 

 
        Vizat pentru C.F.P                                                         

              Cîrţoroşan Cristina 
 
 
 
 
 
             Vizat pentru oportunitate.                        
     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 
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         Anexa 2 - Mijloace fixe - Casa de Cultură – completată 
                         

Act adiţional nr.6/________/__________2020 
 
 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Denumire mijloc fix 

 
Anul 

dobândirii  

 
Cantitatea 

buc.  

 
Preţ 

unitar/buc. 
 

 
Valoarea 

 
 

1 Centrală avertizare incendiu Casa 
de Cultură  

2015 1 4.836,00 4.836,00 

2 Chiller 47,8 Kw Casa de Cultură 2015 1 5.580,00 5.580,00 

3 Antiefracţie centrală de avertizare 
la efracţie inclusiv modul extensie 

Casa de Cultură  

2015 1 5.208,00 5.208,00 

4 Înstalaţie paratrăznet Casa de 
Cultură 

2015 1 6.023,65 6.023,65 

5 Înstalaţie sonorizare Casa de 
Cultură 

2015 1 11.279,92 11.279,92 

6 Înstalaţie efracţie Casa de Cultură 2015 1 40.920,38 40.920,38 

7 Ecran electric 700*525 CM major 
 PRO-C 

2016 
1 

16..934,40 16.934,40 

8 Instalaţie lumini şcenă 2016 1 7.900,00 7.900,00 

9 Videoproiector NEC P502HL 
FULLHD 5000 LUMENI 

2016 
1 

16.934,40 16.934,40 

10 Cortină şcenă 2019 1 39.984,00 39.984,00 

11 Ansamblu fundal şcenă şi 
pantaloni 

2020 
1 

16.660,00 16.660,00 

                                                                                                                                   TOTAL           172.260,75 

 
 

           Oraşul Victoria                                                            Casa de Cultură 
                Primar                                                                        Director 
       Gheorghe Cristian                                                             Hoajă Corina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la  trecerea din domeiul privat în domeniul public a terenului în suprafaţă 

de 977 mp  înscris în CF 100914 nr.cad.100914, situat în Or.Victoria, 
str.Stadionului nr.5A. 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.7349/09.06.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
trecerii din domeiul privat în domeniul public a terenului în suprafaţă de 977 mp  înscris în CF 
100914 nr.cad.100914, situat în Or.Victoria, str.Stadionului nr.5A şi expunerea de motive 
nr.7350/09.06.2020. 
      Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.1 alin.2 lit.”c” şi art.296 alin.2; 
       Legea 287/2009 republicată – Codul Civil art.554, art.858 – 865 cu privire la proprietatea 
publică; 
      HG 392/2020 rivind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor; 
   NORME TEHNICE din 14 mai 2020 - pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
      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 trecerea din domeiul privat în domeniul public a terenului în 
suprafaţă de 977 mp  înscris în CF 100914 nr.cad.100914, situat în Or.Victoria, str.Stadionului 
nr.5A şi completarea în mod corespunzător a 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  
Teren 977 

mp 

Oraşul Victoria, 
Str.Stadionului 

nr.5A 
CF 100914 

nr.cad.100914 

2019 9.296,92 
Act notarial 

nr.536/04.06.2019 

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

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 
                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere în cartea 

funciară pentru terenul în suprafaţă de 725 mp din suprafaţa de 2.409.945 mp (240 Ha şi 
9.945 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/ 

1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, situat în str.Spitalului nr.2A. 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.7415/09.06.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  efectuarii 
lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 725 mp 
din suprafaţa de 2.409.945 mp (240 Ha şi 9.945 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, situat în 
str.Spitalului nr.2A.  
      Văzând prevederile:  
       OU 57/2019 – Codul Administrativ  art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355; 
      Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;  
      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   HOTĂRÂRE : 

 

              Art.1. Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere în cartea funciară 
pentru terenul în suprafaţă de de 725 mp face parte din suprafaţa de 2.409.945 mp (240 Ha şi 9.945 
mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului 
privat al Or.Victoria, situat în str.Spitalului nr.2A, după cum urmează: 

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

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 

parte 

Act de 

proprietate 

Identificator 

NR.CADASTRAL 

NR. 

C.F. 

Suprafata 

din acte 

Descrierea 

mobilului 

ORASUL 
VICTORIA 

DOMENIU 
PRIVAT 

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

 
100051 

 
2.409.945 

TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE   

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

ORASUL 
VICTORIA 

DOMENIU 
PRIVAT 

CF LOT 1 
 

NOU NOU 725 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 

PRIVAT 

100051  21/38/1/4/1/4/6/1/5/

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

100051 2.409.220 Teren   

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

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

 PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  

 

                                                                                       VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării 

unei acţiuni şi reprezentării în justiţie. 
 

Primarul Or.Victoria 

Luând în dezbatere referatul nr. 7450/10.06.2020 întocmit de secretarul general cu 

privire la necesitatea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, nr.141587/06.02.2020 

cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării apelului în dosarul nr. 

5042/226/2019 şi reprezentării în justiţie, competent fiind Tribunalul Braşov. 

Avand in vedere dispozitiile art. 109, art. 129 alin.(1) din  Ordonanţa de urgenţă 

nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art. 1. alin. (2), lit.”b” din OUG nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

şi de modificare şi completare a unor acte normative, art. 29, alin.1, lit.d şi alin.3 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiiile publice, cu completările şi modificările ulterioare. 

 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 – privind Codul administrativ; 

           În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

– privind Codul administrativ; 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
 

  Art.1. Se aproba încheierea Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării apelului 

şi reprezentării în justiţie, în dosarul 5042/226/2019, in vederea apărării intereselor 

Unităţii Administrativ Teritoriale Victoria prin Primar Gheorghe Cristian, în faţa 

instanţelor de judecată, având ca obiect litigiu contestaţie în contencios administrativ, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se imputerniceste  primarul oraşului Victoria, domnul Gheorghe Cristian 

şi executivul să semneze contractul prevăzut în anexă. 

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari 

vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Victoria aferent 

anului 2020. 

             Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate.  

 
                                                           PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
 

 

                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial S.R.L 

 
           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 
 - Expunerea de motive a domnului primar Cristian Gheorghe, înregistrat cu 
nr.7531/11.06.2020 ; 
  - Referatul de specialitate întocmit de secretarul Oraşului Victoria, înregistrat cu 
nr.7532/11.06.2020 ; 
 - Adresa nr. 103/7077/06.03.2020 înaintată de SC Victoria Parc Industrial SRL; 
 - Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4 din 30.05.2020 cu privire la 
desemnarea cenzorilor societăţii; 
          Având în vedere : 
  - art.129 alin.(2), lit.”a”, ”d”, coroborat cu alin.(3) lit.”c”, art.155, alin.(1), lit.d şi alin.(5), lit. 
a din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 – privind Codul administrativ; 

-   art.159-161 şi art.194, alin.(1), lit ”b” din Legea 31/19990 a societăţilor comerciale, 

republicată; 

-  art.15, cap.V, Evidenţa contabilă, controlul gestiunii conturile de beneficii şi pierderi 
din  Actul constitutiv, actualizat, al Societăţii Comerciale cu Răspundere Limitată cu asociat 
unic ”Victoria Parc Industrial”; 
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
– privind Codul administrativ; 
           În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ; 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
               Art.1 Se aprobă numirea în calitate de cenzor şi cenzor supleant ai Societăţii 
Comerciale Victoria Parc Industrial S.R.L, pentru o perioadă de 3 ani, a următoarelor persoane: 

 D-na Badea Maria, în calitate de cenzor; 

 D-na Dobrin Daniela-Cristina, în calitate de cenzor supleant. 
Art.2  Se aprobă  modelul contractului de mandat cennzor, conform anexei care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3  Se aprobă  modificarea actului constitutiv al SC Victoria Parc Industrial SRL, 

urmare numirii cenzorilor, în mod corespunzător. 
          Art.4 Se împuterniceşte Primarul Oraşului Victoria, domnul Cristian Gheorghe, să 
semneze în numele şi pe seama asociatului unic – Oraşul Victoria, actul constitutiv al SC 
Victoria Parc Industrial SRL. 
 Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al oraşului 
Victoria, SC Victoria Parc Industrial SRL, în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

 

                                                                 PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 

 
 

                                                                            VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Comiza Viorica 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.6291/11.06.2020 întocmită de  Biroul Asistenţă 

Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Comiza Viorica. 

           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 şi 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 şi combaterea marginalizării sociale în anul 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru doamnei Comiza Viorica, domiciliată în Or.Victoria str.Victoriei, bl.5, ap.48, jud. 

Braşov. 

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

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 

 

 
 

                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Tîmplaru Angela 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.7093/11.06.2020 întocmită de  Biroul Asistenţă 

Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Tîmplaru Angela. 

           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 şi 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 şi combaterea marginalizării sociale în anul 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru doamnei Tîmplaru Angela, domiciliată în Or.Victoria str.Muncii, nr.7, ap.1, jud. 

Braşov. 

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

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Stoica Constantin 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.6456/11.06.2020 întocmită de  Biroul Asistenţă 

Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Stoica Constantin. 

           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 şi 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 şi combaterea marginalizării sociale în anul 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru domnului Stoica Constantin, domiciliat în Or.Victoria str.George Cosbuc, bl.2, 

sc.B, et.2, ap.31, jud. Braşov. 

             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 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 

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

Primarul Or.Victoria 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.7573/11.06.2020 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 şi de la locul de 
muncă.          
          Văzând adresa nr. 1137/7514/10.06.2020 înaintată de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, 
cu privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă 
a cadrelor didactice; 
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
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 şi ale  art. 1 şi 2 din Instrucţiunile 
nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educaţiei, 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 1725 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 

cadrele didactice din învâţământul preuniversitar, care nu au locuinţă în Or. Victoria, pentru deplasările 
efectuate din localitatea de reşedinţă şi retur, după cum urmează: 

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1725 lei pentru luna februarie 
2020; 
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituţia  mai sus menţionată, 
cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Or. Victoria prin 
aparatul propriu de specialitate, directorul şi contabilul fiecărei unităţi de învăţământ. 
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PROIECT   DE   HOTARARE  

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului Victoria  

pe anul 2020. 

 
 

         Primarul Or.Victoria. 

          Având în vedere: 
- Raportul nr.7950/18.06.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  rectificarea  

bugetului Oraşului  Victoria pe anul 2020. 

- Adresa  nr. BVR_TREZ/5024/20.05.2020  înaintată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Braşov, cu privire la plata drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi in invăţământul de 

masă; 
- Adresele : 

- nr. 1042/15.06.2020 emisă de Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” cu privire la  rectificarea  bugetului 

Oraşului  Victoria pe anul 2020. 
- nr.1220/18.06.2020  emisă de Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat cu privire la  rectificarea  bugetului 

Oraşului  Victoria pe anul 2020. 
- nr. 271/15.06.2020 emisă de Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria cu privire la  rectificarea  

bugetului Oraşului  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 şi completările 

ulterioare  şi OUG. Nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.  
     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 şi pe secţiuni) pe  anul 2020, la 

partea de cheltuieli  influente cu 0  lei, conform anexei I. 
        Art.2.-Se aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic ”I.C.Drăguşanu” (total şi pe secţiuni) pe  

anul 2020, conform Anexei II. 
        Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local al Colegiului Tehnic Dr.Alexandru Bărbat (total şi pe secţiuni) 

pe  anul 2020, conform Anexei III. 
        Art.4.Se aprobă rectificarea bugetului activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii  

centralizat pe anul 2020, conform Anexei IV. 

        Art.5.Se aprobă rectificarea bugetului activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 
2020 al Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria, conform Anexei V.  

 Art.6. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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