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

Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

 

         Primarul Or.Victoria:  

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

Administrativ.  

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

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

 

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

județul Brașov din data de 28.05.2020, convocată conform dispoziției primarului nr. 

203/21.05.2020, după cum urmează: 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

30.04.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la  aprobarea   vânzării  unui nr. de 2 

apartamente din fondul locativ de stat, situate în str. 

Viitorului nr.3/13 și str. Muncii nr.7/2 către titularii 

contractului de închiriere. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.38 și a terenului în suprafață 

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.Chimiștilor nr.40, imobile ce face parte din 

proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu 

destinaţia „construcție locuințe”. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la  aprobarea  actualizării date imobil în CF 

100460 Victoria nr.cad.100460. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la  aprobarea  efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară 

pentru terenurile în suprafaţă de 4314 mp, 102 mp, 680 

mp, 261 mp și 201 mp din suprafața de 2.415.503 mp 

(241 Ha și 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.   

Primar  

Cristian Gheorghe 



8 Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru 

obiectivul de investiții «Reabilitarea corpurilor Scolii 

Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu 

Victoria» 

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire la  aprobarea  trecerii unui nr.de 4 bunuri 

imobile din domeniului public în domeniul privat al 

Or.Victoria 

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Pentru   modificarea art.8, alin.10 si abrogarea pct.18 

cuprins la art.10 din Regulamentul privind organizarea 

și funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, 

aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire   la 

înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ 

VICTORIA” și actualizat prin HCL nr.84/26.10.2016. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

19.05.2020 

 

12 Diverse: Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC 

Pollux Impex SRL 

 

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

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

general al orașului Victoria. 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMAR 
                                                  CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

                                                                                                        
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 30.04.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

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

57/2019- Codul Administrativ.   

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

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

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

Victoria, județul Brașov din data de 30.04.2020, conform anexei. 

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

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

general al orașului Victoria. 

 

 
 

 

PRIMAR 
                                                    CRISTIAN GHEORGHE  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 30.04.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Luând în considerare Proiectul de hotărâre cu 

privire la completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov  

s-a înaintat tuturor consilierilor locali aprobarea unei proceduri în vederea desfășurării 

ședințelor consiliului local Victoria pe perioada instituirii stării de criză. 

Astfel, situația actuală face imposibilă prezența consilierilor locali la locul  

desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele  consiliului  local sau ale comisiilor de 

specialitate se vor desfășoara prin mijloace electronice în baza procedurii înaintate și 

supuse spre aprobare consiliului local.  

Față de cele menționate, ședința ordinară din data de 30.04.2020 se va desfășura 

după această procedură. 

 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.172/23.04.2020 iar anunțul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 
 

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

general al orașului Victoria, materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise 

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

și în formă letrică.  

 

Față de Ordinea de zi stabilită prin dispozitia primarului, prin adresa nr. 

5487/27.04.2020 a fost inaintat spre suplimentare proiecteul de hotărâre nr. 7. 
 

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

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

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

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

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

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

un folos material pentru sine sau pentru: 

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

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

unei obligaţii; 

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

la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 
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    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

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

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

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

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

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

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

şedinţei. 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

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

D-na secretar Tocoaie Gabriela –  Conform propunerii din proiectul de hotărâre 

privind  completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, 

pe perioada stării de urgență  președintele ales la ultima ședință va fi menținut pe întreaga 

perioada, ca urmare d-na Bratu Cristina va fi președinte de ședință a lunii martie. 

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

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

consiliului local Victoria, în perioada menținerii stări de urgență, 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  opțiuni s-au folosit cuvintele da, abținere și nu. 

b) La data de 30.04.2020 buletinele de vot s-au completat și  transmit în 

intervalul stabilit. 

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

procesul verbal al ședinței, după cum urmează: 
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 30.04.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  68.  
 

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

a Consiliului Local Victoria din data de 26.03.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.69.  

 

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 



 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr. 70.  

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe anul 

2021. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   0   împotrivă,  1  abținere, devenind hotărârea nr.71.  

 

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr. 72.  

 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Pentru modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL 

nr.54/26.03.2020 cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de 

recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și   modelul Contactului de 

management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA 

ORAȘ VICTORIA”. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   0   împotrivă,  1  abținere, devenind hotărârea nr.73.  

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Pentru aprobarea documentației la Faza D.A.L.I pentru 

obiectivul de investiții «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP 

L LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU». 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr. 74 .  
 

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 contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 31.03.2020. 

 

  

 Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere: 

- referatul nr.6102/13.05.2020 întocmit de  biroul buget financiar contabil cu privire 

la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 

31.03.2020; 

           Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” alin.4 lit.”a” din OU 57/2019 privind 

Codul Administrativ şi art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006  finanțelor publice locale 

cu modificările și completările ulterioare.                             

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

 

 

                 Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 31.03.2020 și anexele nr. 1-20 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 
              

 

 

 

 

 

  

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 

 

 

 

 

                                                                                                                  VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea   vânzării  unui nr. de 2 apartamente din fondul locativ de 
stat, situate în str. Viitorului nr.3/13 și str. Muncii nr.7/2 către titularii contractului 

de închiriere. 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
          Având în vedere referatul nr.5453/27.04.2020 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.Viitorului nr.3/13 și str.Muncii nr.7/2 către titularii contractului de închiriere. 
      Văzând prevederile:  
      OU 57/2019 – codul administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, și alin.6 lit.”b” ;   
      Legea 287/2009 – Codul Civil art.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.12567/28.07.2017;  
      Contractul de închiriere nr.12801/01.08.2017 și actele adiționale aferente 
nr.1/17499/27.10.2017, nr.2/7988/27.04.2018,nr.3/21622/12.12.2018, nr.4/4198/14.03.2019 
și nr.5/18816/12.12.2019;  
       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. Viitorului nr.3/13 și str. Muncii nr.7/2 către titularii 
contractului de închiriere, după cum urmează:  
              1-apartamentul situat în str.Viitorului nr.3/13, compus din 2 (două) camere și 
dependințe  – fondul locativ de stat către titularul contractului de închiriere dl.Pol Liviu-Ioan. 

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

 
str.Viitorului nr.3/13 

 
CF 100093-C1-U28 

nr.cad/nr.topo 
94/15/4/2/3/7/13 

1.612 euro 
7.805 lei 

 

            a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Viitorului nr.3/13,  s-a stabilit în 
baza raportului de evaluare nr.5449/27.04.2020 la suma de 7.805 lei sau în echivalent 
1.612 euro. 
            b- alte cheltuieli în sumă de 400 lei efectuate cu întocmirea raportului de evaluare se 
achită separat de prețul vânzării bunului.    
            c- cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.  
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            d- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte 
contractul de închiriere nr.12567/28.07.2017.              
            e- Condiţiile de vânzare a  apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.              
  
          2- apartamentul situat în str.Muncii nr.7/2, compus 1 cameră – fondul locativ de stat 
către titularul contractului de închiriere dl.Faur Matei. 

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

 
str.Muncii nr.7/2 

 
CF 100461-C1-U2 

 
nr.cad/nr.topo 100461-C1-U2 

496 euro 
2.402 lei 

 

            a- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.7/2,  s-a stabilit în baza 
raportului de evaluare nr.5449/27.04.2020 la suma de 2.402 lei sau în echivalent 496 
euro. 
            b- alte cheltuieli în sumă de 400 lei efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare 
se achită separat de prețul vânzării bunului.    
            c- cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.  
           d- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte 
contractul de închiriere nr.12801/01.08.2017 și actele adiționale nr.1/17499/27.10.2017, 
nr.2/7988/27.04.2018, nr.3/21622/12.12.2018, nr.4/4198/14.03.2019 și 
nr.5/18816/12.12.2019. 
           e- Condiţiile de vânzare a  apartamentului sunt cele prevăzute în HCL 131/26.10.2017.              
  
          Art.3.- 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 vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.38 și a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.40, imobile 
ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcție 

locuințe”. 
 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.5454/27.04.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea vânzării 
prin licitaţie publică a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.38 și a terenului în suprafață 
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.Chimiștilor nr.40, imobile ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia 
„construcție locuințe”. 
       Văzând prevederile: 
         OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363;       

Legii 287/2009–Codul Civil art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1755-
1757; 
      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 : 
 

 

            1.- Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.38 și a 
terenului în suprafață de 231 mp înscris în CF 100701 Victoria nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/11/1/1/4/ 
2/13/4, situat în str.Chimiștilor nr.40, imobile ce face parte din proprietatea privată a localităţii 
Or.Victoria, cu destinaţia „construcție locuințe”.  
    terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 

inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 

domeniu privat 

                 
              Art.2.- (1)Preţul de vânzare a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.38 și a terenului în suprafață 
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.Chimiștilor nr.40, este cel prevăzut în raportul de evaluare nr.5450/27.04.2020 după cum urmează: 
           Prețul de pornire la licitație 

Nr. CF Adresa  Suprafața Valoarea  Obs. 

Euro  fără TVA 

CF 100700  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 2.370,00 Orasul Victoria 

domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 2.310,00 Orasul Victoria 
domeniu privat 

                 
        
 
        (2)Taxa de participare la licitaţie – 30 lei, Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei. 
         (3) Contravaloarea lucrărilor de întocmire  a raportului de evaluare a terenurilor 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.Chimiștilor nr.38 și a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.40, în sumă de 800 lei, va fi 
suportată de către cumpărător și se achită separat de prețul vânzării. 



         (4) Preţul de vânzare înclusiv TVA-ul, rezultat în urma licitaţiei publice se va achita integral 
termen de 20 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 
          Art.3.- Se aprobă documentaţia de licitaţie privind vânzarea terenului în suprafață 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.Chimiștilor 
nr.38 și a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.40, conform anexei.         
         Art.4.- Cumpărătorul este obligat să suporte toate taxele necesare privind autentificarea 
contractului precum şi cele referitoare la transferul proprietăţii dobândite prin contract  în dreptul său, 
în C.F  şi registrul de publicitate imobiliară. 
         Art.5.- Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnării contractului de 
vânzare – cumparare şi semnarea procesului verbal de predare primire a terenului, perioadă în care 
cumpărătorul este obligat să prezinte documentaţia tehnică în vederea eliberării autorizaţiei de 
construire. 
         Art.6.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de vânzarea terenului în suprafață 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.Chimiștilor 
nr.38 și a terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.40, se publică într-un cotidian 
de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală și în Monitoriul Oficale al României partea a-VI-a cu 
cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie.  
        Art.7.- Suma obţinută din vânzarea terenului în suprafață 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.Chimiștilor nr.38 și a terenului în 
suprafață 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.Chimiștilor nr.40, se face venit la bugetul local al Oraşului Victoria. 
        Art.8.-Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă autentică a 
contractului de vânzare - cumpărare.            
         Art.9 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

ROMANIA 
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Nr……………../………………….2020. 

    

 

 

 
D O C U M E N T A Ţ I E 

 

 

 
Privind  vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  terenurilor în suprafață de 
231 mp și 237 mp care fac parte din proprietatea  privată a localităţii  

situate în 
str.Chimiștilor nr.38-40 

în  Or.Victoria ………………………….Nr…………. 
          

Cu destinaţia “construcţie locuinţă” 
 

 

                       
                         terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 
inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 

domeniu privat 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                          
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

           

 

 
ANUNŢUL   LICITAŢIEI 

 

ROMANIA 

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

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 
               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, la 
data de………………………….......orele……………… anunţă  în calitate de organizator, conform 
OUG 57/2019- Codul Administrativ, organizarea licitaţiei publice având ca obiect vânzarea 
terenurilor în suprafaţă de 231 mp și 237 mp pentru construcţie locuinţă, terenuri ce aparţine 
proprietăţii private a localităţii,  situat în Or.Victoria str.Chimiștilor nr.38-40 
            terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 

inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

 
                        6,162 euro/mp fără TVA- terenuri str. Chimiștilor nr.38-40 
         Preţul de pornire la licitaţie este de ……………………..lei(euro). 
                                                                        30 
         Taxa de participare la licitaţie este de………………………….lei. 
         Documentele privind organizarea licitaţiei( caietul de sarcini) se pot  
                                                    50 
obţine contra sumei de………………………..lei ,de la sediul Primăriei Or.Victoria. 
         Documentaţia de licitaţie se poate achiziţiona până la data  
 
de…………………………cu o zi înainte de data licitaţie.Documentaţia de licitaţie achiziţionată în 
ziua desfăşurării licitaţie este nulă de drept şi nu permite celului care a achiziţionat-o să 
participe la licitaţie. 
           Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie de către orice persoană interesată la 
Judecătoria Făgăraş, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului. 

 
 
 
 

             PRIMAR                                                    SECRETAR  GENERAL 
CRISTIAN  GHEORGHE                                    TOCOAIE  GABRIELA  LENUŢA 

 
 
 
 

 

                                                                                                         

Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

 
ANUNŢUL   LICITAŢIEI 

Monitorul Oficial al României partea a VI-a 

 

 

ROMANIA 

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

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 

numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului 

care urmează să fie închiriat: 
 

3. Informații privind documentația de 

atribuire: 

 

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 

al documentației de atribuire: 

 
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 

obține un exemplar din documentația de atribuire: 
 

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
Detalii: 

 
4. Informații privind ofertele: 

 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 

Detalii: 

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

 

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

Detalii: 

 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea 

litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 

 
 
 
             
                 PRIMAR                                                       SECRETAR GENERAL 
       GHEORGHE  CRISTIAN                                        TOCOAIE  GABRIELA LENUȚA 
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CAIET   DE   SARCINI 

 

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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Privind  vânzarea  prin  licitaţie  publică  a  terenurilor în suprafață de 
231 mp și 237 mp care fac parte din proprietatea  privată a localităţii  

situate în 
str.Chimiștilor nr.38-40 

în  Or.Victoria ………………………….Nr…………. 
          

Cu destinaţia “construcţie locuinţă” 
 
 
 

 

 

 

 
                                     terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 

inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 

domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBIECTUL   LICITAŢIEI 
       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, 
scoate la  licitaţie  publică în vederea vânzării terenurilor în suprafaţă de 231 mp și 237 mp 
pentru construcţie locuinţă, terenuri ce aparţine proprietăţii private a localităţii,  situat în 
Or.Victoria str.Chimiștilor nr.38-40 
   terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 

inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 

domeniu privat 

 
MOTIVATIA VÂNZARII 



               Motivele de ordin legislativ, economic, financiar si social care impun vânzarea unor 
bunuri- terenuri pentru construcţie locunţe sunt urmatoarele: 
         - prevederile OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” 
art.334-346, art.363 alin.2 și art.364,  

        - prevederile OUG 57/2019- Codul Administrativ “ Consiliile locale şi consiliile judetene 
hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, 
după caz, sa fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie 
concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpararea unor bunuri ori 
la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în 
codiţiile legii.Vânzarea, concesionarea si închirierea se fac prin licitaţie publică, organizată în 
condiţiile legii.”           

 
DESCRIEREA  OBIECTIVULUI 

           Terenurile ce urmează a fi scoase la licitaţie publică în vederea vânzării fac parte din 
domeniul privat al localităţii, administrat de Consiliul Local Victoria în temeiul OUG 57/2019- 
Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, înregistrate în patrimoniul şi evidenţele 
contabile şi înscrise în cartea funciară după cum urmează: 
                      terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 

inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 

domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

 

          Dispune/nu dispune de utilităţile necesare, adică - parcelela pot fi racordată la utilităţile 
existente în zona str.Chimiștilor. 
           Regimul juridic al bunului – proprietatea privată a localităţii. 

         Terenurile  supuse vânzârii în conformitate cu HCL nr............./............................. 
          Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 231 mp și 237 mp 
pentru construcţie locuinţă se face în temeiul HCL nr………............./......................... 

TIPUL  LICITAŢIEI 

       Tipul ales pentru licitaţie este: LICITAŢIE  PUBLICĂ  CU PLIC ÎNCHIS 

 

PREŢUL  DE  PORNIRE  LA  LICITAŢIE. 

    Preţul de pornire la licitaţie ( euro) este după cum urmează:            
Prețul de pornire la licitație 

Nr. CF Adresa  Suprafața Valoarea  Obs. 

Euro  fără TVA 

CF 100700  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 2.370,00 Orasul Victoria 
domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 2.310,00 Orasul Victoria 
domeniu privat 

 
              Contravaloarea lucrărilor de întocmire  a raportului de evaluare a terenurilor în 
suprafaţă de 237 mp înscris în CF 100700 nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/3, situat 
în str.Chimiștilor nr.38 și a terenului în suprafață de 231 mp înscris în CF 100701 
nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/4, situat în str.Chimiștilor nr.40, în sumă de 800 
lei, va fi suportată de către cumpărător și se achită separat de prețul vânzării. 



             Preţul de vânzare înclusiv TVA-ul, rezultat în urma licitaţiei publice se va achita 
integral termen de 20 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 

 
CONDITII DE MEDIU 

            Cumpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 
domeniul protectiei mediului respectiv OU 195/2005 republicată. 

 

CONDIŢII  DE  PARTICIPARE  LA  LICITAŢIE 

             La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice care au cumpărat caietul de sarcini 
şi au achitat taxa de participare la licitaţie. 
             Persoanele fizice şi juridice care au cumpărat caietul de sarcini şi au achitat taxa de 
participare la licitaţie şi nu se prezintă la licitaţie în data stabilită conform caietului de sarcini, 
pierde în totalitate taxele achitate. 
             Persoanelor fizice sau juridice care au participat la licitaţie şi care şi-au adjudecat sau 
nu  licitaţia nu li se vor restiui taxele achitate.  
              Nu se pot înscrie la licitatie persoanele fizice sau juridice care au fost adjudecatori ai 
unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu Consiliul Local Victoria. 
             Pentru persoane fizice se cere in copie: Certificat Fiscal privind impozitele si taxele 
locale și Certificat de atestare fiscala emisa de Directia Generala a Finantelor iar pentru 
persoane juridice se vor cere in copie urmatoarele acte: Certificat de inregistrare la Registrul 
Comertului, Cod Unic de Inregistrare, Scrisoare de garantie bancara sau bonitate( opțional), 
Certificat de atestare fiscala emisa de Directia Generala a Finantelor, Certificat Fiscal privind 
impozitele si taxele locale. 
                                                                      50                                                              
    VALOAREA  CAIETULUI  DE  SARCINI -………………………..lei. 
                                                                       30 
   TXA  DE  PARTICIPARE  LA  LICITAŢIE -……………………….lei. 
 
              Persoanele fizice sau juridice care participă la licitaţie sunt obligate ca în ziua licitaţiei 
să aibă asupra lor chitanţele cu care au achitat contravaloarea caietului de sarcini şi taxa de 
participare la licitaţie.  
           În situaţia în care  persoana fizică sau juridică care a cumpărat documentaţia de 
licitaţie şi a achitat taxele aferente nu poate fi prezentă în nume propriu la licitaţie ,aceasta 
poate împuternicii o altă persoană care să o reprezinte şi numai pe baza unei împuternicirii 
(act autentificat) de notarul public, în caz contrar nu se acceptă participarea persoanei 
împuernicită.  

DATA  ŢINERII  LICITAŢIEI  PUBLICE 
 

                  Data ţinerii licitaţie publice este………………………………….........orele……….................... 
în sala de şedinţe a Consiliului Local Victoria. 
          Data  limită până la care se poate cumpăra caietul de sarcini şi achita taxa de 
 
participare este………………………………....orele...............După această dată documentaţia 
cumpărată nu va fi luată în considerare.  
          Data  limită până la care se poate depune ofertele este.....................................orele 
.........................Ofertele depuse după această date nu vor fi luate în considerare. 
 

CARACTERISTICILE INVESTITIEI 
         1.Investitia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism.  
         2. Arhitectura va fi în concordanta cu ambientul arhitectural zonal. 
         3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din import, care sa 
confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 
         4. Amplasarea în teren ca si accesele vor fi proiectate astfel încât sa se asigure circulatia 
în zona. 



         5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor învecinate precum si protectia 
mediului. 
         6. Regimul de înaltime si tratarea arhitecturala va fi în concordanta cu proiectul realizat 
în acest sens.  
         7. Durata de executie a obiectivului va fi de 36 luni de la data eliberarii autorizatiei de 
construire , care poate fi prelungita conform Legii nr. 453/2001, cu maxim 12 luni, la cererea 
cumpararorului.  
         8. Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnarii contractului 
de vânzare – cumparare şi a procesului verbal de predare primire a terenului. 
         9. Începerea lucrărilor prevăzute la pct.8 se materializează prin săparea şi turnarea 
fundaţiei conform proiectului tehnic ce stă la baza eliberării autorizaţiei de construire. 

 
OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR 

 
1. Vânzatorul are urmatoarele obligatii: 

      a.- Sa predea cumparatorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare/primire.  
       b.- Vânzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator în exercitiul drepturilor 
rezultate din contractul de vânzare-cumparare. 
        c. - De asemenea, vânzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vândut nu este 
sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat. 
        d.- Vânzatorul nu raspunde de viciile aparente. 

2.Cumpărătorul are următoarele obligaţii: 
              a.- sa realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului aprobat si avizelor 
legale. 
             b.- cumparatorul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveste respectarea 
legislatiei în vigoare cu privire la, P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor. 
             c.– cumparatorul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii în scopul caruia s-a 
realizat vânzarea terenului. 
             d.- achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local. 
             e. - cumparatorul este de acord cu instituirea interdictiei de înstrainare pe o perioada 
de 5 ani de la data dobândirii bunului, interdictie instituita în favoarea vânzatorului Consiliul 
Local Victoria; 
             f. - cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( în lei la cursul euro stabilit de 
B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata , la data semnarii contractului de 
vânzare - cumparare .  
            g. - sa plateasca cheltuielile vânzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului, 
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc. 
            h.- sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pâna la încheierea 
contractului de vânzare-cumparare si cele care decurg dupa încheierea contractului de 
vânzare-cumparare. 

            i.- în cazul în care cumpărătorul nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi 
nu a început lucrările de execuţie în termen de cel mult 1 an de la data obţinerii actului de 
vânzare – contract de vânzare-cumpărare al terenului şi respectiv procesul verbal de 
predare primire a terenului ,vânzarea se retrage de drept. Valoarea de 40% achitaţă la data 
semnării contractului de vânzare-cumpărare nu se restituie.         

           j.- dacă cumpărătorul a achitat integral preţul terenului la data semnării contractului 
de vănzare-cumpărare nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi nu a început 
lucrările de execuţie în termen de cel mult 1 an de la data obţinerii actului de vânzare – 
contract de vânzare - cumpărare al terenului şi respectiv procesul verbal de predare primire 
a terenului ,vânzarea se retrage de drept,acestuia i se reţine o cotă parte de 40% din suma 
plătită. 

           k.- durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnarii contractului 
de vânzare – cumparare şi a procesului verbal de predare primire a terenului. 
           l.- începerea lucrărilor prevăzute la pct.8 se materializează prin săparea şi turnarea 
fundaţiei conform proiectului tehnic ce stă la baza eliberării autorizaţiei de construire. 



 

LITIGII 

             Litigiile de orice fel ce pot apărea între părţi pe durata derulării contractului de 
vânzare-cumpărare se soluţionează pe cale amiabilă între părţi ,în caz contrar se va apela 
instanţa de judecată- respectiv judecătoria pe a cărei rază teritorială îşi au sediul părţile 
contractante.      

                  

DISPOZIŢII   FINALE 

              Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de vânzare – 
cumpărare.Termenul de semnare a contractului de vânzare – cumpărare. cu ofertantul 
câştigător este de maximun 15 (cinsprezece) zile de la data adjudecării licitaţiei,în cazul în care 
acesta refuză semnarea contractului de vânzare - cumpărare în termenul prevăzut mai sus se 
va proceda la organizarea unei noi licitaţii publice cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
          1.Drepturile si îndatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vânzare –cumparare.  
          2. Realizarea obiectivului de investitii se va face numai pe baza unui proiect legal 
avizat, aprobat si a autorizatiei de construire emisa de organele competente în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.Solutiile prezentate o 
data cu depunerea optiunilor, în cazul adjudecarii licitatiei, nu reprezinta aprobarea acestora si 
nu exonereaza pe câstigator de obtinerea avizelor si acordurilor legale din partea organismelor 
stabilite în eliberarea acestora (exemplu avizul Comisiei de urbanism, autorizatia de 
constructie, s.a.m.d.).  
         3. Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea si 
functionarea investitiilor privesc pe cumparator.  
         4.Toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente  
obtinerea acordului de la detinatorii acestora îl privesc pe cumparator. 
        5. Toate obligatiile reciproce se vor concretiza în contractul de vînzare -cumparare.                         
        6. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitatiei se pun la  
dispoziti solicitantului contra cost, în valoare de 50 lei.  
       7. Ofertantii la licitatie vor achita taxa de participare la licitatie în suma de 30  lei 
       8.Transmiterea dreptului de proprietate opereaza în momentul încheierii  
contractului de vânzare -cumparare în forma autentica.  
         Partile se vor prezenta în termen de 15 zile dupa adjudecare la un birou notarial pentru 
încheierea în forma autentica a contractuluide vânzare-cumparare. 
       9. Ofertantii la licitatie vor prezenta,chitanţele cu taxa  de participare la licitatie, chitanţele 
cu achitarea documentatiei de licitaţie. Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata 
de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local prin prezentarea unui 
certificat din care să rezulte că nu au debite restante. 
            Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: 
               - au debite fata de Consiliul Local Victoria, DGFP;  
               -  sunt în litigii cu Consiliul Local Victoria; 
               - au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au încheiat contract cu 
Consiliul Local Victoria; 
           10.Plata terenului se face integral la data semnării contractului. 
       11. Daca din diferite motive licitatia se amâna, se revoca sau se anuleaza, decizia de 
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti. În acest caz ofertantilor li se 
vor înapoia contravaloarea documentatiei de licitatie și taxa de perticipare, pe baza unei cereri 
scrise si înregistrare la Primaria Oraşului Victoria.Prin înscrierea la licitatie toate conditiile 
impuse prin caietul de sarcini se considera însusite de ofertant. 
            12. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la 
registratura Primariei Or.Victoria în termen de 48 de ore de la comunicării rezultatului 
procedurii de licitație, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta 
contestatiile înregistrate în termen de 5 zile de la data înregistrarii acestora. 



          13. Terenurile se vor preda pe bază de proces verbal de predare primire în termen de 
cel mult 30 de zile de la data achitării intergrale a prețului de vânzare. 

 

TEMEI  LEGAL  PRIVIND  ORGANIZAREA  LICITAŢIEI 

 
                 OUG 57/201- Codul Administrativ, HCL nr………./……………….......................  
 

 

 

 

ORGANIZATOR 
PRIMĂRIA  Or.  VICTORIA 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR                                                     SECRETAR  GENERAL 
GHEORGHE  CRISTIAN                                    TOCOAIE  GABRIELA  LENUŢA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                   Formularul F1 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 

 
 
 

INFORMAŢII  GENERALE 
 
 
 
 
 



 
1. Denumirea/numele:______________________________________________ 
2. Codul fiscal:_____________________________________________________ 
3. Adresa:________________________________________________________ 
4. Telefon:________________________________________________________ 
Fax:_____________________________________________________________ 
E-mail:___________________________________________________________ 
5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________ 
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare) 
6.Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________ 
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu) 
7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________ 
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 
8. Principala piata a afacerilor: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Candidat/ofertant, 
______________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
OPERATOR ECONOMIC/                                                             Formular F2 
PERSOANA FIZICA 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 
 

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................................. 
( denumirea ofertantului ), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de închiriere 



.................................................................................... ( se menţonează procedura ), avand 
ca obiect………………....................................................... (denumirea seviciului ), la data de 
.........................................( zi/lună/an ), organizată de Or.Victoria, particip si depun ofertă: 
|_| in nume propriu;_ 
|_| ca asociat in cadrul asociaţiei ........................................................................; 
|_| ca subcontractant al ..............................................; 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
 
2. Subsemnatul declar că: 
|_| nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
|_| sunt membru in grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoastere o prezint in 
anexă. 
( Se bifează opţiunea corespunzătoare ) 
3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări in prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de închiriere sau, in cazul in care vom fi desemnaţi castigători, pe parcursul 
derulării contractului de închiriere. 
4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inţeleg că autoritatea contractană are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care insoţesc oferta, orice informaţii suplimentare in 
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Or.Victoria ( denumirea 
si adresa autorităţii contractante ) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu 
activitatea noastră. 
 
 
 
 

Operator economic/persoana fizicã 
…………………………. 

(semnătură autorizată ) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
OFERTANT _________________________    Formularul F3 

SEDIU _____________________________ 

 

 

 

 

 

F O R M U L A R  DE  O F E R T Ă 
 
 

          Pentru terenul în suprafaţă de 237 mp și  231 mp, în şedinţă publică 
 
 organizată la data de ________________________2020 ora ______________, oferim 
următoarele sume: 
 



       teren 237 mp, suma de___________________euro. 
 
       teren 231 mp, suma de___________________euro. 
 
         Menţionăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câştigătoare ne 
obligăm să acceptăm, necondiţionate şi în întregime, toate condiţiile de delegare a gestiunii 
menţionate de către organizatorul procedurii în documentatia de atribuire. 
         Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……........... zile, 
(durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ……….................................. 
(ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de 
expirarea perioadei de valabilitate. 
         Până la încheierea şi semnarea contractului această ofertă, împreună cu comunicarea 
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 
un contract angajant între noi. 
        Oferta noastră este valabilă pe perioada solicitată de către organizator în documentatia 
de atribuire. 

 
 
 
 
 
 
 

 Ofertant       Semnatura 
 _______________________     ___________ 

 
 
 

 

 

 

 

                                                                                            
    Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

           

Nr……………../……………/…………….…….2020. 
 
 

 

CONTRACT   DE  VÂNZARE – CUMPĂRARE 
 

 

 

ROMANIA 

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

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


I.- 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 în 
calitate de vânzător  al terenului ce face obiectul vânzării  
 
şi ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
reprezentată prin dl. (d-na)……………………………………………………………………………….posesor  
 
al BI seria……………… Nr……………………….. eliberat de SPCLEP…………………………………… la  
 
data de…………………………cu domiciliu  în……………………………….Str………………………………….. 
 
Nr……………….. judeţul……………………………….…………. Certificat de înregistrare la registrul  
 
comerţului nr…………………………..cod fiscal nr…………………………………… în caliate de 
cumpărător  , a intervenit următorul contract: 
 

II.- OBIECTUL  CONTRACTULUI. 
 

           Art.1.- Obiectul contractului îl constituie vânzarea terenurilor ce face parte din 
domeniul privat al localităţii după cum urmează: 
 

Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Situația juridică 

CF 100700 Victoria 

nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/3 

 Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.38 

237 mp Orasul Victoria 

domeniu privat 

CF 100701 Victoria 
nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/4 

 Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.40 

231 mp Orasul Victoria 
domeniu privat 

 
                Art.2.- Terenurile proprietatea privată a localităţii  în suprafaţă de………….mp 
şi…………….mp a fost aprobate spre vânzare în temeiul OUG 57/2019- Codul Administrativ şi a 
HCL nr………../……………………….cu destinaţia construcţie locuinţă. 

 

II.- PREŢUL ( VALOAREA) DE  VÂNZARE  A TERENULUI. 

 
         Art.3.- Preţul de vânzare a terenurilor este de………………………......(euro), aşa cum 
rezultă din documentele ce au stat la baza desfăşurării licitaţiei publice. 

   

          Valoarea TVA –ului aferent în sumă de ………………………….. (euro)se va menţiona în 
factura emisă conform Codului Fiscal. 

           Total cu TVA.....................................................(euro) 

 

IV.- MODALITĂŢII  DE  PLATĂ – TERMENUL  DE  PLATĂ. 

 

    Art.4.- Preţul privind vânzarea terenurilor se achitată de cumpărător integral în 
termen de 20 zile de la data semnării contractului de vânzare – cumpărare , plata se face 
cursul oficial de schimb la data efectuării plăţii. 
            Art.5.- Plata  se poate face prin ordin de plată în contul vânzătorului 
nr……………………………………. sau în numerar la caseria Primăriei. 
 

V.- OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR . 



 

Art.6.- Obligaţiile vânzătorului . 
            1.- Să predea terenul pentru care se face vânzarea pe baza unui proces verbal de 
predare primire, unde să se consemneze toate aspectele privitoare la starea acestuia.Terenul 
trebuie sa file liber de sarcini. 
          2.- Să urmărească dacă cumpărătorul respectă clauzele prevăzute în contract. 
          3.- Să urmărească dacă cumpărătorul respectă termenele de plată prevăzute la art.6 
din contract. 
          4.- Vânzatorul are obligatia de a nu tulbura pe cumparator în exercitiul drepturilor 
rezultate din contractul de vânzare-cumparare. 
          5. - De asemenea, vânzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vândut nu este 
sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat. 
         6.- Vânzatorul nu raspunde de viciile ascunse. 

 
Art.7.- Obligaţiile cumpărătorului. 

                 1.- Cumpărătorul  se obligă să achite la termen sumele prevăzute la art.3, 5 şi 6 
din contract. 
              2.- Cumpărătorul este obligat să preia terenul  pe baza unui proces – verbal de 
predare primire  la data semnării contractului sau la alta data stabilită de vânzător. 
                3.-Cumpărătorul este obligat să suporte toate taxele necesare privind autentificarea 
actului precum şi cele referitoare la transferul proprietăţii dobândite prin contract  în dreptul 
său ,în C.F  şi registrul de publicitate imobiliară. 
              4.- Să realizeze lucrarile de investitii corespunzatoare proiectului aprobat si avizelor 
legale. 
              5.- Cumparatorul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveste respectarea 
legislatiei în vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor. 
             6.– Cumparatorul este obligat sa realizeze obiectivul de investitii în scopul caruia s-a 
realizat vânzarea terenului. 
             7 - Achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local. 
             8-. Cumparatorul este de acord cu instituirea interdictiei de înstrainare pe o perioada 
de 5 ani de la data dobândirii bunului, interdictie instituita în favoarea vânzatorului Consiliul 
Local Victoria; 
             9-. Cumparatorul se obliga sa achite pretul terenului ( în lei la cursul euro stabilit de 
B.N.R. la data efectuarii platii ), la valoarea adjudecata, la data semnarii contractului de 
vânzare - cumparare .  
             10- Sa plateasca cheltuielile vânzarii: cheltuielile propriu-zise ale actului, 
taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc. 
             11- Sa achite integral debitele pe care le are fata de bugetul local pâna la încheierea 
contractului de vânzare-cumparare si cele care decurg dupa încheierea contractului de 
vânzare-cumparare.   
                

VI.- ÎNCETAREA   CONTRACTULUI . 
                    Art.8.- Încetarea  contractului de vânzare – cumpărare se face în  situaţia în care 
cumpărătorul nu respectă clauzele contractuale şi cu rea credinţă nu achită la termenele  
stabilite la art.4 şi 5, contavaloarea bunului dobândit  sau în alte condiţii prevăzute de Codul 
Civil cu notificare scrisă  în termen de 30 de zile. 

               Art.9.- În cazul în care cumpărătorul nu a solicitat emiterea autorizaţiei de 
construire şi nu a început lucrările de execuţie în termen de cel mult 1 an de la data 
obţinerii actului de vânzare – contract de vânzare-cumpărare al terenului şi respectiv 
procesul verbal de predare primire a terenului ,vânzarea se retrage de drept, cu notificare 
scrisă  în termen de 30 de zile.Valoarea de 40% achitaţă la data semnării contractului de 
vânzare-cumpărare nu se restituie.         

            Art.10- Dacă cumpărătorul a achitat integral preţul terenului la data semnării 
contractului de vănzare-cumpărare nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi nu a 
început lucrările de execuţie în termen de cel mult 1 an de la data obţinerii actului de 
vânzare – contract de vânzare-cumpărare al terenului şi respectiv procesul verbal de 



predare primire a terenului, vânzarea se retrage de drept, cu notificare scrisă  în termen de 
30 de zile acestuia i se reţine o cotă parte de 40% din suma plătită . 

               Art.11.- (1)În cazul nerespectării prevederilor art.15 pct.1,2,3,4,5,6,9 şi 10. 
                (2)-Pact comisoriu conform Legii 287/2009 Codul Civil – în cazul nerespectării pct.7 
şi 8 ale art.15 are loc rezilierea de plin drept a contractului fără a fi necesară intervenţia 
instanţelor de judecată.  

 
VII.- LITIGII . 

                    Art.12.- Litigiile de orice fel ce apar în derularea prezentului contract de vânzare - 
cumpărare  se soluţionează pe cale amiabilă între părţi , în caz contrar se va sesiza instanţa de 
judecată , respectiv judecătoria pe a cărei rază teritorială îşi au sediul părţile contractante. 

 
VIII.- CLAUZE  SPECIALE . 

                    Art.13.- Clauze speciale: 
           a.-  forţa majoră apără de răspundere. 

           b.- pentru neexecutarea  sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor 
contractuale ,  părţile datorează despăgubiri. 

           c.-  neplata la termenele stabilite, a sumelor prevăzute la art.4 şi 5 atrage după sine 
aplicarea de majorării de întârziere  sau  penalităţii  în  condiţiile prevăzute de lege. 
                Art.14.- Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru părţi şi intră sub 
incidenţa prevederilor Codului Civil referitor la contracte şi convenţii şi OUG 57/201-Codul 
Administrativ. 
 

IX.- ALTE  CLAUZE  ASUPRA  CĂRORA  AU  CONVENIT PĂRŢILE 

  

            Art.15.- Alte clauze asupra cărora au convenit părţile: 
         1.Investitia se va realiza în conformitate cu prevederile certificatului de urbanism.  
         2. Arhitectura va fi în concordanta cu ambientul arhitectural zonal. 
         3. Se va folosi la finisajul exterior materiale din productia interna sau din import, care sa 
confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 
         4. Amplasarea în teren ca si accesele vor fi proiectate astfel încât sa se asigure circulatia 
în zona. 
         5. Prin solutiile adoptate se va asigura protectia cladirilor învecinate precum si protectia 
mediului. 
         6. Regimul de înaltime si tratarea arhitecturala va fi în concordanta cu proiectul realizat 
în acest sens.  
         7. Durata de executie a obiectivului va fi de 36 luni de la data eliberarii autorizatiei de 
construire , care poate fi prelungita conform Legii nr. 50/1991, cu maxim 12 luni, la cererea 
cumpărătorului – pact comisoriu expres 
         8. Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnării procesului 
verbal de predare primire a terenului, perioadă în care cumpărătorul este obligat să prezinte 
documentaţia tehnică în vederea  eliberării  autorizaţiei de construire. 
         9. Începerea lucrărilor prevăzute la pct.8 se materializează prin săparea şi turnarea 
fundaţiei conform proiectului tehnic ce stă la baza eliberării autorizaţiei de construire. 
        10. Începerea lucrărilor fără autorizaţie de construire se sancţionează conform 
prevederilor Legii 50/1991 republicată.  

        11. Utilităţile publice se vor realiza în limita fondurilor alocate în bugetul local. 

       12. Terenurile se vor preda pe bază de proces verbal de predare primire în termen de 
cel mult 30 de zile de la data achitării intergrale a prețului de vânzare. 

Prezentul contract s-a încheiat în 2( două) exemplare câte unul pentru fiecare parte. 

 
                  



     VÂNZĂTOR                                                    CUMPĂRĂTOR 

                ORAŞUL  VICTORIA 

                 PRIMAR 
            CRISTIAN  GHEORGHE 

__________________________                                ___________________ 
 

      
 
 
 
 
               SECRETAR GENERAL 
            Tocoaie Gabriela Lenuţa 
 
       
 
 
      Vizat pentru C.F.P. 
     Cîrțorosan Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Vizat pentru oportunitate 
Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian 
 
 
 
 

                                                                                              
 Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

           

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

 

PROCES  -  VERBAL 
 
   
               Încheiat astăzi……………………………………....... cu ocazia predării – primirii  
terenurilor  proprietate privată situate în Or.Victoria Str……………………….............................. 
Nr……..............teren în suprafaţă de…………….......mp înscris în CF…………................. 
nr.topo……………......și teren în suprafaţă de…………….....mp înscris în CF……….........…... 
nr.topo……………....... 
              Subsemnaţii………………………………………………………………..................................... 
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………………………………………...........din partea Primăriei în calitate de proprietari ai terenului  şi 
dl(d-na)……………………………………………………………….................................................... 
în calitate de cumpărător, am procedat primul la predarea terenului iar secundul la primirea 
terenului, constatând următoarele : ……………………………………….………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
             Terenurile ce fac obiectul vânzării, fac parte din domeniul privat al localităţii şi se 
transmite cumpărătorului în condiţiile prevăzute de Legea 287/2009 - Codul Civil. 
             Alte precizării : - …………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................... 
                  Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două) exemplare 
câte unul pentru fiecare parte. 
               
              AM  PREDAT                                                  AM  PRIMIT 
                 Vânzător                                                      Cumpărător 
          Or.Victoria – prin primar 
       Cristian  Gheorghe                                           --------------------------------- 
------------------------------------    
 
 

 

Şef birou ADPP 
Consilier Nicolae Urian 

 
 

                                                                                             
 
Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

 

STUDIU   DE   OPORTUNITATE 
 

Privind vânzarea de terenuri din domeniul privat 
al Oraşului Victoria 

 

 
CAPITOLUL  I . – Date privind persoana juridică cu funcţie de 

                                                      Vânzător 
 
     1.1– Denumirea şi sediul. – Oraşul Victoria – Consiliul Local Victoria –Primăria 
Or.Victoria  cu sediul în Or.Victoria Str.Stadionului Nr.14 Jud.Braşov. 

1.2– Actul de înfiinţare. – Decretul Nr.467 din 12.11.1957 ,OUG 57/2019 Codul 
Administrativ şi Legea 2/1968 privind organizarea administrativ teritorială a României  
modificată şi completată. 
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1.3- Forma juridică de organizare. – Persoană juridică de drept public conform UG 
57/2019 Codul Administrativ.Cod fiscal 4523207. 

      1.4 - Obiectul de activitate. – În conformitate cu prevederile UG 57/2019 Codul 
Administrativ. 

 
CAPITOLUL  II . – Date privind obiectul vânzării. 

 
          2.1 – Obiectul vânzăriii. – Terenuri aparţinând domeniului privat, administrate de Consiliul 
Local Victoria în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 
lit.”b”, cu destinaţia construcţii de locuinţe. 

      2.2 – Descrierea obiectului vânzării.  

     2.2.1 – Amplasament. – terenurile ce fac obiectul vânzării prin licitaţie publică sunt situate în 
perimetrul administrativ al Or.Victoria şi fac parte din domeniul privat al localităţii sunt dezmembrate 
sub nr.topo şi înscrise în Cartea Funciară în condiţiile prevăzute de art. 22,23,24 şi 49 din Legea 
7/1996 modificată şi republicată privind cadastrul şi publicitatea imobilieră unificate cu prevederile 
Decretului – Lege 115/1938. 

        2.2.2 – Descriere. - Terenurile din domeniul privat ce urmează a fi vândute prin licitaţie publică 
pentru construcţii de locuinţe sunt situate în Or.Victoria, înscrise în C.F după cum urmează: 

              terenuri – str.Chimiștilor nr.38-40 
Nr.CF Adresa imobilului Suprafața Nr.inventar Valoarea de 

inventar 

Situația juridică 

CF 100700  Teren intravilan – 
str.Chimiștilor nr.38 

237 mp 1046 6.589,84 lei Orasul Victoria 
domeniu privat 

CF 100701  Teren intravilan – 

str.Chimiștilor nr.40 

231 mp 1045 6.422,95 lei Orasul Victoria 

domeniu privat 

 
 

delimitate astfel :  
          LA NORD- locuințe proprietate personlă 

          LA SUD- locuințe proprietate personlă 

          LA EST- str.Chimiștilor 

          LA VEST- teren viran 

     2.2.3 – Caracteristicile tehnice ale obiectului vânzării. – Terenurile ce urmează a 
fi vândut prin licitaţie publică şi descris la pct.2.2.2 aparţine domeniului privat al localităţii se 
află la un regim de înălţime de până la 600 m altitudine este destinat pentru construcţii de 
locuinţe şi obiective de prestări servicii şi mică industrie.   

             Terenul se află în intravilanul Or.Victoria aşa cum rezultă din documentaţia P.U.G 
Nr.33033/1997 întocmit de SC Proiect Braşov SA. 

             Terenul dispune de următoarele utilităţii : - parcelele pot fi racordate la utilităţile 
existente în zona str Chimistilor. 

         2.2.4 – Prezentarea situaţiei terenului ce face obiectul vânzării. –              

           Terenurile ce face obiectul vânzării se află în administrarea Consiliului Local Victoria, 
este liber de sarcini şi este destinat pentru vânzare prin licitaţie publică organizată în 
condiţiile prevăzute de lege. 

         2.2.5 –  Estimarea suprafeţelor de teren necesare. –  

                   Estimarea suprafeţelor necesare pentru construcţii de locuinţe este de 237 - 
231 mp în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 
453/2001.Pentru suprafeţele de teren necesare privind construcţia de locuinţe. Suprafaţa 
terenului s-a stabilit în condiţiile Legii 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 
453/2001. 

         2.2.6 – Evaluarea costului terenului după natura şi categoria lui. – Terenul 
ce fac obiectul vânzării prin licitaţie publică nu sunt înscrise în circuitul agricol şi nu necesită 



scoaterea acestora din circuitul agricol în condiţiile prevăzute de Legea 18/1991 republicată 
şi modificată şi Legea 1/2000. 

                  Evaluarea terenului după natură şi categorie s-a făcut în baza expertizei de evaluare  
întocmită de expert autorizat şi agreat de ANEVAR,Ministerul Justiţiei şi MLPAT în baza 
prevederilor legale în vigoare sau prin hotărâre a Consiliului Local. 
             2.2.7 – Costul estimat al lucrărilor (obiectivelor) ce se vor realiza pe 
terenul vândut. – Costul estimat al lucrărilor ( obiectivelor) ce se vor realiza pe terenul 
vândut se stabileşte în cadrul proiectului tehnic de execuţie a obiectivului întocmit de 
proiectant autorizat  în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi modificată prin 
Legea 453/2001 privind regimul juridic al construcţiilor şi Legea 10/1996 privind calitatea în 
construcţii. 
             2.2.8 – Realizarea investiţiilor (obiectivelor) pe trenul vândut.-       
                    Realizarea investiţiilor ( obiectivelor) pe terenul vândut se face în condiţiile 
prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001.În cazul în care 
cumpărătorul nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi nu a început lucrările de 
execuţie în termen de cel mult 1 an de la data obţinerii actului de vânzare – contract de 
vânzare-cumpărare al terenului şi respectiv procesul verbal de predare primire a terenului, 
vânzarea se retrage de drept. Valoarea de 40% achitaţă la data semnării contractului de 
vânzare-cumpărare nu se restituie.         
       Dacă cumpărătorul a achitat integral preţul terenului la data semnării contractului de 
vănzare-cumpărare nu a solicitat emiterea autorizaţiei de construire şi nu a început lucrările de 
execuţie în termen de cel mult 1 an de la data obţinerii actului de vânzare – contract de 
vânzare-cumpărare al terenului şi respectiv procesul verbal de predare primire a terenului, 
vânzarea se retrage de drept,acestuia i se reţine o cotă parte de 40% din suma plătită . 
             2.2.9 – Restricţiile impuse de legislaţie privind executarea construcţiilor. 
                  Restricţiile impuse de legislaţie privind executarea construcţiilor sunt cele 
prevăzute în P.U.G şi în special acolo unde sunt reţelele tehnico-edilitare : reţele de 
canalizare,reţele de transport  energie electrică de înaltă tensiune ,reţele de apă,energie 
termică  etc.   
          2.2.10 – Planuri de situaţie privind amplasarea terenului. 
                          Planurile de situaţie privind amplasarea terenului în zonă se regăsesc 
ataşate la documentaţia de licitaţie respectiv caietul de sarcini şi corespund în conformitate cu 
P.U.G nr.33033/1997 şi  P.U.D nr.40009/2004. 
 

CAPITOLUL  III . – Titlul juridic al deţinerii terenurilor. 
 

           3.1 – Terenul ce urmează a fi vândute prin licitaţie publică aparţin domeniului privat al 
localităţii şi sunt administrate de Consiliul Local Victoria în temeiul OUG nr.57/2019. 
           3.2 – Terenurile din domeniul privat ce fac obiectul vânzării nu sunt revendicate de 
persoane fizice sau juridice şi în acelaşi timp nu sunt în proprietatea acestora  astfel încât să 
dea naştere unor litigii. 
           3.3 – Dovada proprietăţii asupra terenurilor se face în condiţiile prevăzute de lege prin 
extras de carte funciară sau orcie alt titlu valabil. 
 

CAPITOLUL  IV. – Analiza de impact asupra mediului. 
           4.1 – Analiza de impact asupra mediului se va realiza în condiţiile prevăzute de Legea 
137/1995 republicată  privind protecţia mediului, în funcţie de natura obiectivului ce urmează a 
fi realizat pe terenul vândut şi activităţiile ce urmează a fi desfăşurate. 
         4.2 – Pentru obiectivele ce se vor realiza şi prin a căror activitate se poate aduce 
atingere mediului înconjurător prin poluare, distrugere, degradare sau modificarea 
ecosistemului natural, în mod obligatoriu trebuiesc obţinute avizele de la agenţia de protecţia 
mediului în condiţiile Legii 137/1995. 
         4.3 – Autorităţiile administraţiei publice locale au atribuţiuni şi răspunderi în ceea ce 
priveşte protecţia mediului în condiţiile prevăzute de art.77 şi următoarele din Legea 137/1995 
republicată. 



 
CAPITOLUL  V. – Interdicţia privind vânzarea terenului cumpărat. 

         5.1 – În condiţiile prevăzute de OUG 57/2019- Codul Administrativ, Legea 
50/1991,Legea 453/2001 şi Codul Civil se interzice vânzarea până când cumpărătorul nu 
începe construcţia, în caz contrar se vor aplica prevederile legale în vigoare, contractul de 
vânzare - cumpărare urmând să înceteze de drept.  
 

CAPITOLUL  VI . – Durata pentru care se face vânzarea terenului şi încetarea 
acesteia. 

          6.1 – Durata pentru care se face vânzarea terenului pentru construcţia de locuinţe – 
nelimitat –terenu se trece din proprietate privată a localităţii în proprietatea privată a 
persoanei fizice sau juridice care a cumpărat terenul. .  
         6.2 – Încetarea vânzării se face în condiţiile prevăzute de Cap.V pct.5.1 sau în alte 
cazuri prevăzute de lege şi stabilite în mod expres în contractul de vânzare-cumpărare având 
la bază prevederile OUG 57/2019- Codul Administrativ, Legea 50/1991, Legea 453/2001 şi în 
alte situaţii întrucât fiind vorba de contracte, Codul Civil – capitolul privitor la contracte şi 
convenţii. 
 

CAPITOLUL  VII. – Elemente privind determinarea preţului de vânzare.Modalităţi 
de plată. 

              7.1 – Elemente privind determinarea preţului de vânzare.-  
                Calculul preţului de vânzare a terenului se face pe bază expertiză de evaluare 
întocmită de expert autorizat şi agreat de ANEVAR,Ministerul Justiţiei şi MLPAT în baza 
prevederilor legale în vigoare sau prin hotărâre a Consiliului Local. 
           7.2 – Plata preţului de vânzare al terenului prevăzut în contractul de vânzare-
cumpărare se poate face prin ordin de plată în contul concedentului deschis la Trezoreria 
Or.Victoria ,sau în numerar la caseria Primăriei.  
 

CAPITOLUL  VIII. -  Durata de recuperare a investiţiei.Justificarea economico - 
socială a investiţiei. 

            8.1 – Durata de recuperare a investiţiei realizate pe terenul vândut se va stabili de 
către cumpărător în funcţie de efectuarea unei analize economico-financiare din care să 
rezulte avantajele ,dezavantajele ,echilibrul financiar al concesionarului ,profitul realizat în 
urma activităţii pe care o va desfăşura ,limita pierderilor precum şi alte elemente de natură 
economică. 
             8.2 – Analiza economico – financiară se va face de către un expert contabil la 
solicitarea concesionarului şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 
            8.3 – Analiza economico – socială pe care trebuie să o facă cumpărătorul constă în 
capacitatea acestuia de a putea încadra în muncă un anume număr de personal pentru a 
putea realiza execuţia lucrărilor precum şi pentru exploatarea bunului realizat. 
 

CAPITOLUL  IX. – Forma de organizare a cumpărătorului . 
             9.1 – Forma de organizare a cumpărătorului : - Cumpărătorul  poate : 
persoană fizică sau persoană juridică ( SA,SRL,SNC)  cu sediul în România . 
          9.2 – Cumpărătorul este obligat să prezinte documentele de identificare  care să ateste 
forma de organizare precum şi un certificat de bonitate sau scrisoare de garanţie bancară din 
care să rezulte că dispune de fondurile necesare în privinţa achitării preţului prevăzut în 
contractul de vânzare-cumpărare conform legislaţiei în vigoare.  
            9.3 – La licitaţie nu se va  face discriminare în ceea ce priveşte forma de organizare a 
concesionarului atâta timp cât acesta atestă că organizarea sa este în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 

CAPITOLUL  X. – Dezvoltarea de activităţi privind construcţia de locuinţe .Efecte 
economice.Venituri. 



             10.1 – Dezvoltarea activităţiilor privind construcţia de locuinţe constituie o necesitate 
în condiţiile actuale ale economiei de piaţă  şi presupune atragerea de investitori care prin 
resursele de care dispune să realizeze acest obiectiv. 
           10.2 – Crearea unor facilităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea economică  a zonei în 
funcţie de prevederile legale în vigoare. 
           10.3 – În dezvoltarea economică a localităţii, Consiliul Local are un atribut în sensul că 
prin prevederile OUG 57/2019- Codul Administrativ, stabileşte programe şi prognoze de 
dezvoltare economico-socială. 
         10.4 – Efecte economice.- Dezvoltarea şi modernizarea ansamblului urbanistic al 
localităţii. 
          10.5 – Venituri. – vânzarea terenurilor pentru construcţia de lociunţe duce la creşterea 
veniturilor la bugetul local ,pe lângă veniturile obţinute din impozite şi taxe, închirieri de bunuri 
şi alte taxe.Veniturile realizate din vânzării de terenuri pot fi folosite în dezvoltarea serviciilor 
publice, în realizarea de lucrării publice achiziţii publice de bunuri precum şi în alte scopuri în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
                                             
 
          
 
 

ÎNTOCMIT 
Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prezenta documentaţie s-a întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

 

AVIZAT 
VICEPRIMAR 

BRATU  CRISTINA 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIZAT  Ptr.LEGALITATE                                                ÎNTOCMIT 
SECRETAR  GENERAL                                               Şef birou ADPP 

Tocoaoe Gabriela Lenuţa                                               Nicolae  Urian 
 

 

 

 

 

                 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 

Declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate 

 

 

 Subsemnatul/ta _________________________________________, în calitate de 
membru al comisiei de organizare a licitaţiei publice având ca obiect vânzarea  terenurilor în 
suprafaţă de 231 mp și 237 mppentru construcţie locuinţă, terenuri ce aparţine proprietăţii 
private a localităţii,  situat în Or.Victoria str.Chimiștilor nr.38-40 constituită prin Dispozitia 
nr.________/_______________  şi Dispoziţia nr.________/_______________ , declar pe 
propria răspundere: 
 
        a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi 
       b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al 
unuia dintre ofertanţi 
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       c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu  
ofertanţii participanţi la licitaţie 
      d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de 
verificare/evaluare a ofertelor.  
      Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului informaţiilor 
prezentate de către operatorii economici a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului 
acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra 
lucrărilor comisiei. 
 
 
 
 
 
 
 
Data:_______________________ 
 
                                                                                             Semnătura 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea  actualizării date imobil în CF 100460 Victoria 
nr.cad.100460. 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
          Având în vedere referatul nr.5931/08.05.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
actualizării date imobil în CF 100460 Victoria nr.cad.100460. 
      Văzând prevederile:  
       OUG 57/2009 – Codul Administrativ art.1 alin.1, art.129 alin.2 lit.”c”, art.284 – 296 și 
art.607 alin.4; 
       Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; 
       Constituţia României art.120, art.121 alin.1 și 2 și art.136; 
       Legea 287/2009 - Codul Civil art.7 alin.2, art.554, art.858 – 870; 
       Legea 18/1991 republicată – a fondului funciar art.4, art.5 și art.26;   
       Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 art.2,3,4,5 și 6;  
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       HCL 47/24.08.1999 privind însușirea de către Consiliul Local Victoria a listei cu inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Orașului Victoria; 
        HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr.9;  
        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 actualizarea datelor pentru imobilul în CF 100460 Victoria 
nr.cad.100460.         
           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  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 
cartea funciară pentru terenurile în suprafaţă de 4314 mp, 102 mp, 680 mp, 261 
mp și 201 mp din suprafața de 2.415.503 mp (241 Ha și 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.   

 

        
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.5932/08.05.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenurile în 
suprafaţă de 4314 mp, 102 mp, 680 mp, 261 mp și 201 mp din suprafața de 2.415.503 mp 
(241 Ha și 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.                   
       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;  
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        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.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 și primă înscriere în cartea 
funciară pentru terenurile în suprafaţă de 4314 mp, 102 mp, 680 mp, 261 mp și 201 mp din 
suprafața de 2.415.503 mp (241 Ha și 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 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 

 

2.415.503 

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 4.314 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 

PRIVAT 

CF LOT 2 

 

NOU NOU 102 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

ORASUL 
VICTORIA 

DOMENIU 
PRIVAT 

CF LOT 3 
 

NOU NOU 680 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 

PRIVAT 

CF LOT 4 

 

NOU NOU 261 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

ORASUL 
VICTORIA 

DOMENIU 
PRIVAT 

CF LOT 5 
 

NOU NOU 201 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 2.409.945 Teren   

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

 

 
          Art.2.- În condițiile în care terenul necesar pentru prelungirea străzii Moldoveanul ce va 
face legătura cu str.Victoriei este de 4.314 mp și nu 3.441 mp, HCL nr.48/26.03.2020 se 
abrogă. 
           Art.3.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții 

«Reabilitarea corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu 

Victoria» 

 

 
           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 
    -  referatul nr.5844/06.05.2020 întocmit de  biroul tehnic cu privire la aprobarea 
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea corpurilor Scolii 
Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria»   şi abrogarea HCL nr. 
105/28.06.2018. 
          Având în vedere : 
        - Art.129 alin.(2), lit.”b”,  alin.(4) lit.”d”  din OU 57/2019 privind Codul Administrativ;  
        - Art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
        - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
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        - HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 
         - Adresa nr. 14563/28.04.2020 transmisă de ADR Centru cu privire la rezultatul 
verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare pentru proiectul 
«Reabilitarea corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria»; 
          - HCL nr. 105/28.06.2018 privind aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de 
investiții «Reabilitarea corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu 
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. 

  

H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1 Se aprobă documentația temnică pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea 
corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria».  

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect tehnic 
pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu 
Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria», conform anexei nr.1.  

Art.3  Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 105/28.06.2018 privind aprobarea 
documentației tehnice pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea corpurilor Scolii 
Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria». 
          Art.4 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

                                                           PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
 

 

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

                                                                                           
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

pentru   modificarea art.8, alin.10 si abrogarea pct.18 cuprins la art.10 din 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, 

aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV 

CHIMIA ORAȘ VICTORIA” și actualizat prin HCL nr.84/26.10.2016. 

 
Primarul or. Victoria;  

         Având în vedere referatul nr. 5993/11.05.2020 intocmit de  secretarul general al or. 
Victoria, cu privire la necesitatea   modificării art.8, alin.10 si abrogării pct.18 cuprins la art.10 
din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, 
aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ 
VICTORIA” și actualizat prin HCL nr.84/26.10.2016 Privind   actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  
art. 3 din HCL 7/29.01.2015 cu privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ 
VICTORIA”. 

Analizând: 
- adresa nr.217/5791/04.06.2020 înaintată de  Clubul Sportiv CHIMIA Or. Victoria; 
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         - prevederile art.3, art.22, art.29 si 30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si 
sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii de Guvern 
nr.884/2001 regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si a 
sportului cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. 129, alin ( 2 ), lit. “b”, alin. (7), 
lit ”f”, din OUG nr.57/2019. 

- HCL nr. 7/29.01.2015 – cu privire la  înființarea Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria și 
Anexa 1 - Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria; 
        - HCL nr.84/26.10.2016 Privind   actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  art. 3 din HCL 
7/29.01.2015 cu privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”. 

- Hotărârea nr.4 din 24.02.2020 emisă de  Clubului Sportiv CHIMIA Or. Victoria, cu 
privire la modificării art.8, alin.10 si abrogării pct.18 cuprins la art.10 din Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș 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 modificarea art.8, alin.10 din Regulamentul privind organizarea și 
funcționarea Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire 
la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” și actualizat prin HCL 
nr.84/26.10.2016 Privind   actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  art. 3 din HCL 7/29.01.2015 cu 
privire   la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”, după cum urmează: 
 Art. 8, alin.10 forma inițială: 
 Consiliul de Administrație se întrunește în ședință ordinară lunară, precum și în ședințe 
extraordinare ori de cîte ori este necesar,, la sediul Clubului Sportiv sau în orice alt loc 
menționat în convocator, la data stabilită de către director. 

Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează în hotărâri, care se adoptă 
conform legislatiei în vigoare, consemnate în registrul de procese verbale, acestea având un 
caracter obligatoriu pentru conducerea Clubului Sportiv. 
          Art. 8, alin.10 forma modificată: 
 Consiliul de Administrație se întrunește în ședință ordinară lunară, precum și în ședințe 
extraordinare ori de cîte ori este necesar, la sediul Clubului Sportiv sau în orice alt loc 
menționat în convocator, la data stabilită de către director, sau la solicitarea a 2/3 din membrii 
consiliului de administrație. 

Dezbaterile Consiliului de Administrație se concretizează în hotărâri, care se adoptă 
conform legislatiei în vigoare, consemnate în registrul de procese verbale, acestea având un 
caracter obligatoriu pentru conducerea Clubului Sportiv. 

Art. 2. Punctul 18 din art.10, cu prevederea: ”îndeplinește și funcția de președinte a 
secției de fotbal”,  din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Clubului Sportiv 
Chimia Oraș Victoria, aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire la înființarea ”CLUBULUI  
SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” și actualizat prin HCL nr.84/26.10.2016 Privind  
actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  art. 3 din HCL 7/29.01.2015 cu privire   la înființarea 
”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”, se abrogă. 
  Ar. 3 Celelalte articole din  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Clubului 
Sportiv Chimia Oraș Victoria, aprobat  prin HCL 7/29.01.2015 cu privire la înființarea 
”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” și actualizat prin HCL nr.84/26.10.2016 
Privind  actualizarea Anexei 1 cuprinsă la  art. 3 din HCL 7/29.01.2015 cu privire   la înființarea 
”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” nu se modifică. 

Art.34 Hotararea va fi dusa la indeplinire de Primarul Orasului Victoria si Clubul Sportiv 
Chimia Oras Victoria. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea  trecerii unui nr.de 4 bunuri imobile din domeniului public 
în domeniul privat al Or.Victoria 

 
 

        
         Primarul Or.Victoria:  
         Analizând  referatul de specialitate nr.5988/11.05.2020 al biroului ADPP pruin care se 
propune aprobarea  trecerii unui nr.de 4 bunuri imobile din domeniului public în domeniul 
privat al Or.Victoria precum și nota justificativă nr.5898/11.05.2020 din care rezultă faptul că 
imobilele care fac obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Victoria, 
nu au destinație de utilitate publică  și nu se încadrează în condițiile prevăzute de art. 286, 
alin.(4) privind bunurile care alcătuiesc domeniul public al comunei, orașului sau municipiului, 
din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
        Văzând prevederile:  
        OUG 57/2009 – Codul Administrativ art.1 alin.1, art.129 alin.2 lit.”c”, art.354-355 și 
art.361; 
        Constituţia României art.120, art.121 alin.1 și 2 și art.136; 
        Legea 287/2009 - Codul Civil art.7 alin.2, art.554, art.858 – 870; 
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        Legea 18/1991 republicată – a fondului funciar art.4, art.5 și art.26;   
        Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 art.2,3,4;  
       HCL 47/24.08.1999 privind însușirea de către Consiliul Local Victoria a listei cu inventarul 
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Orașului Victoria; 
        HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, anexa nr.9;  
       Legea 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative art.2. art.5 alin.1 și 2, art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi alin.2,art.55, art.58 
și art.70; 
       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 unui nr.de 4 bunuri imobile din domeniul public în domeniul 
privat al localităţii (pozițiile 106,107,108 și 109) după cum urmează: 

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 

0 1 2 3 4 5 6 

1 1.5.2 

Gheretă Piaţă 

compusă din 3 
camere 

Or.Victoria, Str.Albota, 
nr.1,construcţie din 

cărămidă, P, intrare –  
administraţia pieţii   CF 

100633 topo.91/2/1/2/2/2/2/ 

2/2/2/9 nr.cad.C1- magazin 
desfacere carne, CF 100634 

topo91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/8 
 nr.cad.C1 -  grup sanitar  CF 

100636 topo.91/2/1/2/2/2/2/ 

2/2/2/6 nr.cad.C1 
 

1998 41.781,07 Or.Victoria 

2  
Teren 20 mp 

aferent 

administraţia pieţii    

Or.Victoria, Str.Albota, nr.1 
 CF 100633 

topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/9 

1998 130,57 Or.Victoria 

3  
Teren 58 mp 

aferent magazin 

desfacere carne 

Or.Victoria, Str.Albota, nr.1  
CF 100634 

topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/8 

1998 221,97 Or.Victoria 

4  
Teren 15 mp 

aferent grup sanitar   

Or.Victoria, Str.Albota, nr.1  
CF 100636 topo. 

91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/6 

1998 97,93 Or.Victoria 

         

           Art.2.- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în mod 
corespunzător. 
         Art.3.- Aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru imobilul administraţia pieţii 
și terenul aferent,  înscris în CF 100633 topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/9 și pentru imobilul - 
magazin desfacere carne și terenul aferent, înscris în CF 100634 topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/8 
în vederea vânzării prin licitație publică. 
           Art.4.- 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 procesului verbal al ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 19.05.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

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

57/2019- Codul Administrativ.   

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

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

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

Victoria, județul Brașov din data de 19.05.2020, conform anexei. 

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

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

general al orașului Victoria. 
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                                                                     PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 19.05.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – Având în vedere HCL nr. 42/26.03.2020  cu 

privire la completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov  

s-a înaintat tuturor consilierilor locali aprobarea unei proceduri în vederea desfășurării 

ședințelor consiliului local Victoria pe perioada instituirii stării de alertă. 

Luând în considerare situația actuală care face imposibilă prezența consilierilor 

locali la locul  desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele  consiliului  local sau ale 

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

aprobate consiliului local, ședința extraordinară din data de 19.05.2020 se va desfășura 

după această procedură. 

 

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.199/15.05.2020 iar 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 
 

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

general al orașului Victoria, materialele necesare desfășurării ședinței au fost transmise 

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

și în formă letrică.  

 

Față de Ordinea de zi stabilită prin dispozitia primarului, a fost inaintat spre 

suplimentare proiecteul de hotărâre nr. 4, respectiv: 

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 și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov 
 

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

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

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

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

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

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

un folos material pentru sine sau pentru: 

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

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

unei obligaţii; 

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

la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 
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    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

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

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

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

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

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

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

şedinţei. 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

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

D-na secretar Tocoaie Gabriela –  Conform HCL nr. 42/26.03.2020  privind  

completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, 

pe perioada stării de urgență  președintele ales la ultima ședință va fi menținut pe întreaga 

perioada, ca urmare d-na Bratu Cristina va fi președinte de ședință a lunii mai. 

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

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

consiliului local Victoria, în perioada menținerii stări de urgență, 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  opțiuni s-au folosit cuvintele :da, abținere și nu. 

e) La data de 19.05.2020 buletinele de vot s-au completat și  transmit în 

intervalul stabilit. 

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

procesul verbal al ședinței, după cum urmează: 
 

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

a Consiliului Local Victoria din data de 19.05.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  74.  

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CORP L LICEUL TEORETIC 

I.C.DRAGUSANU» și a cheltuielilor legate de proiect 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea nr.  75.  

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al 

Oraşului Victoria pe anul 2020 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – a formulat amendamentul cu următorul continut: 

Pentru Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat, propun ca in cadrul capitolului, la titlul ”bunuri și 

servicii” modificarea sumei de 1,5 mii lei între articole, de la iluminat și încălzire se trece 

suma la pregătire profesională. Menționez că cheltuiala pe capitole rămâne neschimbată. 

 

Amendamentul a fost transmis de către secretar tuturor consilierilor, acordul a fost 

exprimat atat prin mijloace electronice cât și verbal. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul 

formulat și se adoptă  cu 15 voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abțineri, devenind hotărârea 

nr.  76.  
 

Proiect de Hotărâre nr.4  - 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 și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   0   împotrivă,  1  abțineri, devenind hotărârea nr.  77.  
 

Fiind epuizată ordinea de zi sedinta se declara inchisă. 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                          SECRETAR GENERAL 
                       BRATU CRISTINA                                                              TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 


