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

Consiliului Local Victoria din data de 26.03.2020 

 
 

         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 26.03.2020, convocată conform dispoziției 

primarului nr. 133/19.03.2020, după cum urmează: 

 

 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Probleme curente, întrebări și interpelări  

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 27.02.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren 

fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în 

suprafață  de 224 mpînscris în CF 100938 Victoria 

nr.cad.100938, situat în str.Aleea Câmpului nr.8, cu destinaţia 

“extindere locuință – construcție terasă” la cererea proprietarilor 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , 

art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul 

concesiunii 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la aprobarea  modului de întocmire a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024 la nivelul UAT Orașul 

Victoria. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 



7 Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

 

 primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

3441 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 finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” 

pentru  continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi 

Constantin şi Elena- pentru Reabilitare lăcaș de cult-

modermizare instalație de încălzire în vederea creșterii 

performanței energetice. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa 

Parascheva”pentru reabilitare lăcaş de cult - reparații astereală. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta 

Treime” pentru  reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere 

termic și energetic. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de administrare bunuri proprietate publică 

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

de Cultură Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- 

Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 Cap.3-Obiectul contractului, 

pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile 

administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al contractului și 

art.22 Cap.13 –Dispoziții finale. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

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

Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la 

modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 

Cap.3-Obiectul contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- 

Drepturile și  obligațiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –

Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Cu privire la acordarea mandatului special către Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria și transferul competențelor 

în gestionarea serviciului de iluminat public în Orașul Victoria. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului 

înregistrat la data de 31.12.2019 al activitatilor finanțate integral 

din venituri proprii desfășurate direct de către U.AT Orașul 

Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

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

Drăgușanu” 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

17 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” 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 



18 Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționarea al aparatului de specialitate al primarului orașului 

Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

19 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

SIMINDREANU MARIANA 

 

Primar 14 

Cristian Gheorghe 

20 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

DĂRĂBANĂ CONSTANTIN OVIDIU 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

21 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

DĂRĂBANĂ CONSTANTIN OVIDIU 

 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

22 Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 

Urgență constituit la nivelul orașului Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

23 Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de 

investiții ”P.T Excuție străzi și aleei pietonale cartier locuințe str. 

Avram Iancu, str. Badea Cârțan,str. Octavian Paler și str. Grigore 

Moisil” 

Primar  

Cristian Gheorghe 

24 Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de 

investiții ”P.T Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. 

Aleea Bujorului”, cod SMIS 115941  

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

25 Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

26 Diverse: 

1. Raportul privind starea socială și de mediu a orasului 

Victoria. 

 

 

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 27.02.2020 

 
 
 
 

         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 27.02.2020, 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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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020 

 
 
 
 

         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 18.03.2020, 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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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică 
cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  de 224 mpînscris în CF 100938 

Victoria nr.cad.100938, situat în str.Aleea Câmpului nr.8, cu destinaţia “extindere 
locuință – construcție terasă” la cererea proprietarilor 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.2407/18.02.2020 al biroului ADPP cu privire la constituirea unui 
drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 
224 mp, situat în str.Aleea Câmpului nr.8 cu destinaţia “extindere locuinţă – construcție terasă” la 
cererea proprietarului. 
       Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”; 
       Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48; 
       Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702; 
       Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.23 privind întabularea dreptului 
de superficie; 
       Legii 50/1991 republicată art.15 alin.1 lit.”e”; 
      Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară și Regulamentul din 9 
iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară art.91-93, 
art.151 alin.1 lit.”b”; 
       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. - Constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata 
superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702 din Legea 287/2009 coroborate 
cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 224 mp CF 100938 Vic 
toria nr.cad.100938, teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Aleea 
Câmpului nr.1, cu destinaţia “extindere locuință – construcție terasă” la cererea proprietarului Călin 
Iulian, pe o perioadă de 49 de ani.  
         Art.2.-Dreptul de superficie se constituie pe o perioadă de 49 de ani, începând de la data 
încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără ca perioada de valabilitate a dreptului 
respectiv să depăşească 99 de ani. 
         Art.3.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu 
posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea conditiilor 
contractuale.  
         Art.4.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei asupra terenului de 224 mp înscris în CF 100938 Victoria nr.cad.100938 situat în 
Str.Aleea Câmpului nr.8, este de 5 euro/mp conform  pct.31 din Anexa nr.1 la HCL 
nr.178/28.11.2019 la care se adaugă utilităţile. 

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

A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010) 
A=ZONA_____”C”____=________5_______euro/mp_________=______5______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______5 ______euro/mp x ___0,5______%_______=______0,025________euro/mp  
RETEA APA___5____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,025______euro/mp 
RETEA CANAL____5_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,025_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____5____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,025_______euro/mp 
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T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____5______euro/mp x ________________0,5___%_____=____0,025_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____5______euro/mp x __0,5___%________________=______0,025_______euro/mp  
                P = 5+ 0,025 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 = 5,15  
                                                                                                                           
  TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______5,15____euro/mp 
    VALOAREA TERENULUI = 5,15 euro/mp x 224 mp= 1.153,60 euro – rotunjit 1.154 euro.          
        Art.5.- Preţul superficiei directe de 1.154 euro, se va achita integral în termen de 10 zile de la 
semnarea contractului de superficie directă în echivalent lei la cursul de schimb leu/euro al BNR la 
data plății. 
        Art.6.-Alte cheltuieli privind publicitatea imobiliară, evaluarea, taxe ANCPI, publicarea 
anuntului de licitaţie şi alte asemenea în sumă de 1.200 lei  se vor achita separat de preţul 
superficiei directe la data semnării contractului 
         Art.7.- Superficiarul nu poate renunţa la contractul de superficie directă cu titlu oneros timp 
de 5 ani de la data încheierii lui.În cazul în care va renunţa la contractul de superficie cu titlu 
oneros, este obligat la daune interese în suma de 1.000 lei. 
       Art.8.- Superficiarul are obligaţia ca în termen de 1 (un) an de la primirea terenului să obţină 
autorizaţia de construire în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi să înceapă lucrările 
de construcţie a obiectivului. 
       Art.9.- În cazul în care superficiarul nu a obţinut autorizaţia de construire în condiţiile 
prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi nu a început lucrările de construcţie a obiectivului  în 
termeul de 1 (un) an de la primirea terenului, contractual încetează de drept. 
       Art.10.- Cesionarea dreptului de superficie directă asupra terenului este permisă doar în 
condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare prealabilă a 
proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte. 
       Art.11.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul Civil 
în  următoarele cazuri : 
        a) la expirarea termenului; 
        b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane; 
        c) prin pieirea construcţiei 
        d) prin reziliere 
       Art.12.- (1) Rezilierea  contractului de superficie directă va putea interveni  prin declaraţia de 
reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite în contract prin 
notificarea de  punere în întârziere ,formulată  cu 30 zile înainte . 
           (2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul proprietatea 
Or.Victoria va  restitui  terenul proprietarului, într-un  termen de maxim 90 de  zile de la data 
transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice construcţii, sarcini, obligatii, 
incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor, autorizartiilor necesare dezafectării 
(inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind dezafectarea  terenului de construcţiile deţinute 
de superficiar pentru restituirea liberă a terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă  a 
proprietarului constructiilor de la data rezilierii  actului juridic de superficie. 
          (3) În cazul încetării la termen a superficiei directe ca urmare a neprelungirii  contractului de 
superficie, proprietarul  are  dreptul ( fără însă a fi considerată ca o obligaţie de preluare cu plata 
unei despagubiri ) de a dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, 
la valoarea de circulatie a acestora, valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare 
intocmit de un evaluator ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului. 
        Art.13.- Beneficiarului dreptului de superficie directă îi revine sarcina  plăţii taxei pe teren 
astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- privind Codul de 
procedură fiscală.                                                    
        Art.14.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă 
autentică a contractului de  superficiei.  

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  

 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 



 

                                                                                                              

Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 

  

Nr……………/……………./……………….2020 

                    

 

CONTRACT   DE  SUPERFICIE  DIRECTĂ  CU TITLU  ONEROS 

 

                            

CAP.I. Părţile contractante 
                       
             Autoritatea contractantă - 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 proprietar, pe de o parte,   
                                                                                   
şi 
_________________________________________________________________________,  
persoană fizică cu domiciliul în__________________________Str.____________________              
Nr._____Bl______Sc____Ap_____Judeţul________________,buletinul/cartea de identitate        
Seria___________ Nr_________________,persoană juridică  (actul constitutiv al agentului                          
economic)____________________________CUI_________________________cu sediul 
principal în_______________________Str_________________Nr_____Bl____Ap______                                               
Sc______, reprezentată  prin________________________________________________,                              
având funcţia de _____________________________________ în calitate de superficiar, pe 
de altă parte, la data de_______________________________________________ ,                                                                        
 la sediul proprietarului (alt loc, adresă etc.) ____________________________________,                                                                                                                    
 în temeiul Legii 215/2001 republicată, HCL nr._______din__________________ s-a 
încheiat prezentul contract de superficie directă cu titlu oneros. 

 

Cap.II. Obiectul contractului de superficie directă cu titlu oneros 
 

            

      Art.1.-(1) Obiectul contractului de superficie directă cu titlu oneros îl constituie terenul 
de _____mp situat în str._____________ înscris în CF _______ 
nr.topo./nr.cad._______ cu destinaţia extindere locuință – construcție terasă la 
cererea proprietarului.   
                  
                  2) Obiectivele proprietarului sunt:  

            Obiective de ordin legislativ, economic, financiar şi social care impun superficia 
unor bunuri – terenuri  ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria sunt următoarele: 

          - prevederile  OUG 57/2019 – Codul Administrativ care precizează că terenurile 
care aparţin proprietăţii private pot face obiectul unei superficii directe de teren cu titlu 
oneros. 

         - administrarea eficientă a domeniului privat pentru atragerea de venituri 
suplimentare la bugetul local.    

ROMANIA 
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Cap.III. Termenul contractului 

                                                                                           49                                                                                                                         
       Art.2.-(1) Durata contractului de superficie directă cu titlu oneros este de ________ 
ani,  începand de la  data de ______________şi până la data de___________________, 
fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de 
ani.Contractul intră în vigoare cu data de _________________________ 

         2.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit, cu 
posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea 
conditiilor contractuale. Prelungirea se va face prin act adiţional, cu aprobarea Consiliului 
Local al Oraşului Victoria. 
 

Cap.IV. Preţul superficiei directe 

                                                                                                    
           Art.3.–(1) Preţul contractului de superficie directă este de 
_________________Euro,    și se achită integral în termen de 10 zile de la data 
semnării contractului în echivalent lei la data plăţii, la cursul oficial de schimb 
leu/euro stabilit de BNR pentru care va fi întocmită factură.                                      
           Alte cheltuieli privind publicitatea imobiliară, evaluarea, taxe ANCPI, publicarea 
anuntului de licitaţie şi alte asemenea în sumă de 600 lei  se vor achita separat de preţul 
superficiei directe la data semnării contractului. 

 

Cap.V. Plata  
 

          Art.4. - Plata se face după cum urmează: 

            a) în contul concedentului nr.________________________________________ 
deschis la Trezoreria Făgăraş prin ordin de plată. 

            b) în numerar la casieria Primăriei Or.Victoria 

      Neplata sumei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
aplicarea de majorări de întârziere la suma datorată în condiţiile prevăzute de 
lege. 

Cap.VI. Drepturile partilor 
Drepturile superficiarului 

 
          Art.5. – (1)Dreptul de superficie directă constituit se exercită in limitele şi condiţiile 
stabilite prin prezentul contract. 

          (2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului 
menţionat la art.1 precum şi dreptul de a dispune de substanţa lui in limitele impuse prin 
documentaţiile de urbanism aprobate in condiţiile legii necesare realizarii şi intreţinerii in 
bune condiţii a construcţiei deţinute.  

          (3) Superficiarul poate dispune în mod liber de dreptul său.Cât timp construcţia 
există, dreptul de folosinţă asupra terenului se poate înstrăina ori ipoteca numai o dată 
cu dreptul de proprietate asupra construcţiei cu o notificare prealabilă a proprietarului 
terenului transmisă cu 30 de zile calendaristice înainte. 

         (4) Superficiarul are dreptul să fie informat asupra cuantumului la zi a sumei de 
plată datorată proprietarului terenului.În acest sens va putea solicita oricând 
proprietarului terenului, anterior datei scadente, să i se precizeze cuantumul sumei de 
plată. 

Drepturile proprietarului. 

 



    Art.6. - (1) Proprietarul terenului garanteaza folosinţa liniştită a terenului.        

              (2) Proprietarul terenului are dreptul sa inspecteze bunul care constituie 
obiectul prezentului contract , verificand respectarea obligator asumate de superficiar.  

             (3) Proprietarul terenului are dreptul să încaseze plata reprezentând 
contravaloarea folosinţei la termenele prevăzute în contract.  

             (4)Proprietarul terenului are dreptul sa modifice in mod unilateral partea 
reglementara a contractului de superficie directă, in situatia in care interesul national sau 
local o impune, potrivit hotararilor adoptate de catre Consiliul al Oraşului Victoria sau 
alte acte normative. 

 

CapVII. Obligatiile partilor  
 

Obligatiile superficiarului. 

             Art.7. - (1) Superficiarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim 
de continuitate si de permanenta a bunurilor, activitatilor sau  serviciilor publice care fac 
obiectul contractului de superficie cu titlu oneros, potrivit obiectivelor stabilite de catre 
concedent. 

           (2) Superficiarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile, activitatile 
sau serviciile publice care fac obiectul contractului de superficie cu titlu oneros. 

           (3) Superficiarul nu poate ceda bunul ce face obiectul contractului de superficie 
cu titlu oneros. 

          (4) Superficiarul este obligat sa plateasca plata superficiei la termenul stabilit. 

       (5) Superficiarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii  : 

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele  tehnice) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________       

 b) termenele de realizare a investitiilor –  3 (trei) an ( 36 de luni).  
 c)  standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate ; - în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
         (6) Superficiarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, 
activitatilor sau serviciilor publice, conditiile de siguranta in exploatare, protectia 
mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului.  

         (7) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu oneros prin ajungere la 
termen superficiarul este obligat sa restituie proprietarului, in deplina proprietate, 
bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini. 

         (8) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu oneros, superficiarul 
este obligat sa incheie cu proprietarulun contract de vanzare-cumparare avand ca obiect 
bunurile de preluare, prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin  prezentul 
contractului de superficie cu titlu oneros, in privinta carora proprietarul si-a manifestat 
intentia de a le dobandi. 

         (9) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de superficie directă cu 
titlu oneros, superficiarul este obligat să depună ,cu titlu de garanţie suma de _______ 
Euro prevăzută la pct.20 în echivalent lei într-un cont deschis de Primăria Or.Victoria, sumă 
ce reprezintă cotă parte din redevenţa datorată pentru primul an de activitate. Perioada 
pentru care se deschide contul este de__________________________ ani de la data de 
____________ şi până la data _________________.Din garanţia constituită, Oraşul 
Victoria – în cazul în care superficiarul _____________________ nu achită suma anuală la 
termenul stabilit în contract are dreptul să acţioneze asupra contului în vederea utilizării 



sumei pentru recuperarea sumei şi a penalităţilor sau majorărilor privind neplata la termen 
a redevenţei conform prevederilor legale în vigoare.În situaţia în care se va apela la 
utilizarea sumei, superficiarul ________________________ este obligat să reconstituie 
garanţia.La momentul în care superficiarul ____________________ achită integral preţul 
superficiei înainte de termenul prevăzut în contract, Primăria Victoria se obligă a restitui 
superficiarului garanţia constituită nu înainte de a recupera toate debitele rămase de 
achitat, dacă este cazul.   
           (10) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu oneros din alte cauze 
decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, superficiarul este 
obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la 
preluarea acesteia de catre concedent. 
           (11) In cazul in care superficiarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei 
unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii , va notifica de indata 
acest fapt  proprietarului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea  
continuitatii activitatii . 

          (12) Superficiarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfasurarea 
activitatii  in noile conditii stabilite de proprietar, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. 
(3) din prezentul contract de superficie cu titlu oneros, fara a putea solicita incetarea 
acestuia. 

         (13).- sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si permanenta a 
obiectului superficiei pe cheltuiala sa si sa despagubeasca pe proprietar pentru pagubele 
produse din culpa sa; 

         (14)-. sa puna la dispozitia proprietarului documentele si informatiile cerute de 
acesta privind obiectul contractului de superficie cu titlu oneros. 
         (15).- sa plateasca suma ce reprezintă superficia directă la valoarea şi in termenul si 
modul stabilite prin contractul de superficie cu titlu oneros. 
          (16).- sa plateasca pe toata durata superficiei directe impozitele si taxele datorate 
statului si Administratiei Publice Locale. 
          (17) - pe toata perioada de derulare a contractului de superficie directă cu titlu 
oneros superficiarul nu va putea ceda, în tot sau in parte unei alte persoane, obiectul 
superficiei. 
          (18).- Superficiarul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea 
legislatiei in vigoare cu privire la, P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor. 
          (19).- la expirarea termenului de superficie directă, superficiarul este obligat sa 
restituie in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul ce face obiectul contractului de 
superficie cu titlu oneros. 
          (20).- sa constituie in termen de 90 de zile de la incheierea contractului, cu titlu de 
garantie, o suma fixa reprezentand o cota parte ( 25 % ) din suma obligatiei de plata catre 
proprietar, stabilita de acesta si datorata drept plată pentru primul an de activitate conform 
legii.  

          (21)- garantia se va restitui dupa achitarea integrala a pretului superficiei  

          (22).-superficiarul este obligat sa realizeze obiectivul de activitate  in scopul caruia 
s-a realizat superficial  terenului şi a construcţiei edificată pe acesta. 
          (23).- achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local. 
          (24).- protejarea mijloacelor fixe existente în cadrul obiectivului. 
          (25).- să asigure desfăşurarea activităţilor şi a serviciilor la stadnardele de calitate 
prevăzute de normele legale. 
          (26).- să facă pe cheltuiala sa separarea la utilităţi (apă, gaze, energie electrică, 
energie termică) pe baza unor proiecte şi cu acordul proprietarului 
         (27). – după separarea la utilităţi, superficiarul are obligaţia de a suporta costul 
utilităţilor 



         (28). – superficiarul are obligaţia ca în termen de 1 (un) an de la primirea terenului 
să obţină autorizaţia de construire în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi 
să înceapă lucrările de construcţie a obiectivului. 
 

Obligatiile proprietarului 
           Art.8.- (1) Proprietarul este obligat sa nu il tulbure pe superficiar in  exercitiul 
drepturilor rezultate din prezentul contract de superficie directă cu titlu oneros. 

          (2) Proprietarul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de 
superficie directă cu titlu oneros in afara de cazurile prevazute expres de lege. 

          (3) Proprietarul este obligat sa notifice superficiarului aparitia oricaror imprejurari 
de natura sa aduca atingere drepturilor superficiarului in masura in care aceste situatii 
depind in tot sau in parte de vointa sa. 

         (4) Sa predea superficiarului bunul pe baza unui proces verbal de 
predare/primire.  

          

Cap.VIII. Incetarea contractului de superficie directă cu titlu oneros 
             Art.9 - (1) Prezentul contract de superficie directă cu titlu oneros inceteaza in 
urmatoarele  situatii: 

         a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, 
prelungirea acestuia, in conditiile legii; 

         b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea 
unilaterala de catre proprietar, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina 
superficiarului; 

         c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre superficiar, prin reziliere, 
cu plata unei despagubiri in sarcina superficiarului; 

         d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin reziliere, 
cu plata de despagubiri in sarcina proprietarului; 

         e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului ce face obiectul contractului 
de superficie directă cu titlu oneros sau in cazul imposibilitatii obiective a superficiarului de 
a-l exploata, prin  renuntare, fara plata unei despagubiri, superficiarul are obligatia de a 
notifica de îndata proprietarul despre disparitia bunului ori despre imposibilitatea de 
realizare a activitatii declarand renuntarea la superficie.  

         f) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin rascumpararea unei 
superficii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat 
superficia, la propunerea proprietarului; in acest caz se va intocmi o documentatie 
tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii.In aceasta situatie de 
incetare a superficiei nu se percep daune; 

          g) alte cauze de incetare a contractului de superficie directă cu titlu oneros, fara 
a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.  

          h) întârzierile mai mari de 6 luni la plata sumei faţă de termenul stabilit, 
se procedează la retragerea superficiei fără a fi necesară intervenţia 
instanţelor judecătoreşti – pact comisoriu în conformitate cu prevederile art. 
1553 din Codul civil.  

           i) prin renunţare în cazul în care,  din cauze obiective şi justificative, superficiarul 
nu poate realiza investiţia sau nu poate asigura exploatarea ei. 

          j) neachitarea garanţiei prevăzute la atr.7 pct.9 duce rezilierea de drept a 
contractului. 

          k) pentru nerealizarea celor prevăzute la art.7 alin.5 în mod expres. 



          l) conform art.7 din prezentul contract de superficie cu titlu oneros cu referire la 
obligaţiile superficiarului 

          m) în cazul în care superficiarul nu a obţinut autorizaţia de construire în condiţiile 
prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi nu a început lucrările de construcţie a 
obiectivului  în termeul de 1 (un) an de la primirea terenului, contractual încetează de 
drept. 

            (2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie directă cu titlu oneros 
bunurile ce au fost utilizate de superficiar in derularea superficiei vor fi repartizate   dupa 
cum urmeaza: 

                                                 conform art.1             
a) bunuri de retur ..................................................……………………………… 
      Bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini 
proprietarului la încetarea contractului de superficie cu titlu oneros.Sunt bunuri de retur 
bunurile care au făcut obiectul superficiei. 
                                                 conform art.1  
b) bunuri de preluare ...............................................……………………………… 
                                                 conform art.1 
c) bunuri proprii .................................................... ……………………………….. 
        Bunurile proprii sunt acelea care la încetarea contractului de superficie directă cu 
titlu oneros rămân în proprietatea superficiarului.Sunt bunuri proprii bunurile care au 
aparţinut superficiarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata superficiei. 

 
Cap.IX. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de  

mediu intre proprietar si superficiar. 

        
          Art.10. (1) Superficiarul are obligaţia de a respecta condiţiile de mediu  conform 
legislaţiei în vigoare în perimetrul şi incinta în care îşi desfăşoară activitatea în special cu 
referire la depozitarea reziduurilor menajere şi deversarea apelor uzate în reţeaua de 
canalizare . 
              (2) Proprietarul are obligaţia de a respecta condiţiile de mediu conform legislaţiei 
în vigoare şi răspunde de funcţionarea reţelei de canalizare în condiţii optime de la ieşirea 
acesteia din perimetrul obiectivului. 

 
Cap.X Raspunderea contractuală 

           Art.11. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in 
prezentul contract de superficie directă cu titlu oneros atrage raspunderea contractuala a 
partii in culpa. 

Cap.XI. Litigii 

              Art.12. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract 
de superficie directă cu titlu oneros sunt de competenta instantei de contencios 
administrativ conform Legii  215/2001. 

        (2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de 
superficie directă cu titlu oneros clauze compromisorii. 

Cap.XII. Alte clauze : 
                      Art.13. – Riscul pieirii fortuite este suportat de superficiar. 

                 - Schimbarea destinaţiei superficiei de către superficiar fără acordul 
proprietarului, dă dreptul proprietarului de a cere rezilierea de drept contractul de 
superficie cu titlu oneros. 

                 - Bunurile ce aparţin domeniului privat sunt supuse dizpoziţiilor de drept 
comun dacă legea nu prevede altfel. 



            Art.14- Orice modificare a prezentului contract de superficie directă se va face cu 
acordul părţilor prin act adiţional.     
            Art.15- Cesiunea integrală sau în parte a bunului ce face obiectul superficiei 
directe este interzisă.Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar 
în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare 
prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30 zile calendaristice înainte de 
superficiar.              
            Art.16 - Superficiarul nu poate renunţa la contractul de superficie directă cu titlu 
oneros timp de 5 ani de la data încheierii lui.În cazul în care va renunţa la contractul de 
superficie cu titlu oneros, este obligat la daune interese în suma de 1.000 lei. 
             

Cap.XIII. Definiţii 
                 Art.18.- (1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de superficie 
directă cu titlu oneros, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, fara 
relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila 
si absolut imprevizibila. 

            (2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus 
la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu 
intrunesc caracteristicile fortei majore. 

             (3)Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca si 
dovedeste in conditiile legii; aparitia cazurilor de forta majora trebuie comunicata in 
termen de 48 de ore de la aparitie, comunicarea urmind a fi insotita de documentele 
care atesta cazul de forta majora; in lipsa acestor documente constatatoare, partea care 
a invocat cazul de forta majora nu va fi exonerata de raspundere; in cazurile de forta 
majora invocate si dovedite ca atare, partile vor conveni la decalarea obligatiilor cu 
perioada afectata de forta majora. 

         Prezentul contract de superficie directă cu titlu oneros a fost incheiat in 3 
exemplare. 

           Proprietar,                                                                     Superficiar, 
        Oraşul  Victoria                                                        ___________________                    

             PRIMAR                                                                

   GHEORGHE  CRISTIAN 

 

 

 

        SECRETAR  GENERAL 

     Tocoaie Gabriela Lenuţa 

 

 

       Vizat pentru C.F.P                                                       

       Cîrţoroşan Cristina                                              

 

 

Vizat pentru oportunitate 

Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian 

 



                                                                                            
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                                   

                                                  Anexă nr.1 la contractul de superficie directă                                             

                                                                          

PROCES  -  VERBAL 

                  Încheiat astăzi_______________________ cu ocazia predării – primirii  
terenului în suprafaţă de__________mp proprietate privată situat în Or.Victoria 
Str_______________Nr______ înscris în CF_____________.Nr 
cad./nr.topo.______________________________             
Subsemnaţii__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

din partea Primăriei în calitate de proprietari al terenului  şi dl(d-
na)______________________în calitate de superficiar am procedat primul la predarea 
obiectivului şi a  terenului aferent iar secundul la primirea obiectivului şi a terenului 
aferent constatând următoarele : _______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

           Terenul ce face obiectul superficiei directe , face parte din domeniul privat al 
localităţii şi se transmite superficiarului în condiţiile prevăzute de art.129 alin.2 lit.”c”, 
alin.6 lit.”b”  din OUG 57/2019- Codul Administrativ, Legea 287/2009 – Codul Civil 
art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea 
imobiliara                    

      Alte precizări : - _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

             Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două) exemplare 
câte unul pentru fiecare parte. 

 

           AM  PREDAT                                                                   AM  PRIMIT 

             Proprietar                                                                      Superficiar 

      Or.Victoria – prin primar                                    

      GHEORGHE  CRISTIAN 

 

 

   Şef  birou ADPP                                                           

Consilier Nicolae Urian                                                    

 Consilier Neidoni Daniela 

  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


                                                                                          
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                                   

                                                    Anexa nr.2 – la contractul de superficie directă 
 

DECLARAŢIA  COMUNĂ  A  PROPRIETARULUI  ŞI  A SUPERFICIARULUI  
PRIVIND PROBLEMELE  DE  MEDIU 

 
       Protecţia condiţiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale PUZ-
ului.Superficia directă este condiţionată de respectarea condiţiilor legale de protecţie a 
mediului.Trebuie sa se respecte autorizaţiile emise de către Inspectoratul pentru Protecţia 
Mediului pentru  construcţiile ce urmează să se realizeze.Proprietarul declară că va acorda 
superficiaruluii tot sprijinul posibil, pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de mediu din 
partea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului Braşov. 

Superficiarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situaţia juridică a terenului 
ce face obiectul superficiei, cât şi toate problemele de mediu aferente acestui 
teren.Superficiarul declară că a fost informat de proprietar asupra posibilităţii modificării 
actualei legislaţii de protecţie a mediului din România, în procesul armonizării graduale a 
legislaţiei de protecţie a mediului din România cu cerinţele în domeniu ale Uniunii 
Europene. Aceste împrejurări pot oricând genera costuri suplimentare pentru investiţii, iar 
suportarea lor revine în sarcina superficiarului. 

Amplasarea construcţiilor şi funcţionarea unităţilor economice se va face cu aplicarea 
tuturor normativelor în vigoare privind protecţia factorilor de mediu. Nu se vor desfăşura în 
zonă activităţile economice susceptibile a polua aerul, apa şi solul. 

 Se vor respecta prevederile Regulamentelor naţionale referitoare la zgomotul 
produs de fabrici precum şi Regulamentele UE referitoare la protecţia muncitorilor de 
zgomot.Toate deşeurile şi produsele reziduale vor fi colectate şi depozitate într-o arie 
special amenajată în acest scop. Este recomandabil ca deşeurile să fie colectate pentru 
reciclare sau reutilizare, dacă este posibil şi fezabil.Deşeurile care nu pot fi reutilizate vor fi 
depozitate la o groapă de gunoi aprobată de autorităţile locale, respectând Regulile Uniunii 
Europene referitoare la deşeuri; 

Toate deşeurile chimice şi toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE referitoare la 
deşeurile toxice şi periculoase. Se vor păstra documente prin care se înregistrează tipul, 
cantitatea, data şi modul în care s-au eliminat deşeurile.Eliminarea deşeurilor se va face 
respectând cerinţele autorităţilor sanitare. 

Se vor respecta condiţiile stabilite în autorizaţia de mediu referitoare la emisiile 
atmosferice emisă de IPPBv, dacă va fi necesară o astfel de licenţă. Va trebui de asemenea 
să se respecte prevederile din documentele şi regulamentele naţionale referitoare la 
poluarea atmosferică. 

 
                 Proprietar                                                                   Superficiar 
                Or.Victoria                                                                   __________________ 
  Primar Gheorghe Cristian 
 

 

Data __________________               

  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


                                                                                             
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                                   

                                        

                                                     Anexa nr.3 – la contractul de superficie directă 

ANGAJAMENTELE  DE  INVESTIŢII  ASUMATE  DE  SUPERFICIAR 

 
       Subsemnatul / a   _____________________________________________ , în calitate 
de reprezentant, cu sediul social/ domiciliul situat la 
adresa____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________, declar că voi efectua următoarea investiţie: 
 
  - denumire si descriere  ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________ 
  
- valoare planificata:_______________________________________________________ 
 
 - termen de execuţie: 3 ani 
 - construcţiile vor respecta condiţiile impuse prin regulamentul urbanistic local. 
        La data realizarii integrale a investiţiei mai sus menţionate, mă angajez să remit 
proprietarului un CERTIFICAT întocmit de administratorul societăţii, prin care să se 
confirme exactitatea îndeplinirii angajamentului asumat prin Contractul de superficie 
directă. 

    Superficiar  
(Semnătură şi ştampilă S.C.) 

Data ___________________ 
 
 
 
 
 

  ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                             

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune 
Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi 

art.5 Cap.IV- preţul concesiunii. 
 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.2406/18.02.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la 
modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii. 
       Văzând prevederile: 
         OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.129 alin.2 lit. lit.”c”, alin.6 lit.”b” și.”c”, coroborate cu 
prevederile art.354 alin.1 și 2 și art.355; 
       Legea 287/2009 republicată – Codul Civil – art.551 pct.8, art.553, art.555 – 566 şi art.871-
873;  
      Contractul de concesiunw Nr.3692/24.04.2003’ 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 – Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.3692/24.03.2003 încheiat cu Ludwig Arthur-Klauss, cu privire la modificarea , art.1 Cap.II – 
obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii, având la bază documentaţia cadastrală de 
alipire nr.27700/18.11.2019, a celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului 
de admitere a documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.51/29.01.2020 
întocmit de Biroul Individual Notarial Tătar Iuliana, într-un singur lot de 624 mp înscris în CF 
100937 Victoria nr.cad/top.100937, teren situate în Or.Victoria str.Gării nr.8, conform Anexei nr.1 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.2.-  Contractul de concesiune nr.3693/24.04.2003 cu dl.Ludwig Arthur-Klauss încetează 
să producă efecte cu data încheierii actului adiţional la contractul de concesiune 
nr.3692/24.04.2003. 
           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 
 
 
 

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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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat  
 

A C T     D I Ţ I O N A L  nr.1 
La contractul de concesiune nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – 

obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii. 
 

            Părţile contractante – ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 
alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 
4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar GHEORGHE 
CRISTIAN – concedent  si  dl.Ludwig Arthur-Klauss, în calitate de concesionar prin acordul 
de voinţă, având la bază având la bază documentaţia cadastrală de alipire nr.27700/18.11.2019 , a 
celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de admitere a documentației 
cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.51/29.01.2020 întocmit de Biroul Individual 
Notarial Tătar Iuliana, într-un singur lot de 624 mp înscris în CF 100937 Victoria nr.cad/top.100937, 
teren situate în Or.Victoria str.Gării nr.8.a intervenit următorul act adiţional după cum urmează: 
             Art.1- Cap.II -  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
             Art.1 Obiectul contractului este cedarea şi preluarea în concesiune a terenului situat în 
str.Gării nr.8 Or.Victoria, având suprafaţa de 624 mp înscris în CF 100937 Victoria 
nr.cad/top.100937 având la bază având la bază documentaţia cadastrală de alipire 
nr.27700/18.11.2019  , a celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de 
admitere a documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.51/29.01.2020 
întocmit de Biroul Individual Notarial Tătar Iuliana, într-un singur lot de 624 mp. 
             Art.5- Cap.IV -  se modifică şi va avea următorul conţinut: 
              Art.5- Valoarea totală a concesiunii pentru terenul de înscris în CF 100937 Victoria 
nr.cad/top.100937, având la bază având la bază documentaţia cadastrală de alipire 
nr.27700/18.11.2019  , a celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de 
admitere a documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.51/29.01.2020 
întocmit de Biroul Individual Notarial Tătar Iuliana, într-un singur lot de 624 mp, este de 796,00 
euro.Pentru perioada 2003 – 2019 redevenţa a fost achitată integral în sumă de 512,00 euro.Ani 
rămaşi de plată pentru achitarea integrală a redevenţei – 9 ani, valoare rămasă de 
achitat 284,00 euro - redevenţa anuală fiind de 32,00 euro/an.  
            Contractul de concesiune nr.3693/24.04.2003 cu dl.Ludwig Arthur-Klauss încetează să 
producă efecte cu data încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr.3692/24.04.2003. 
            Celelalte articole prevăzute în contractul de concesiune nr.3692/24.04.2003 nu se modifică 
şi rămân în forma prevăzută în contract. 
            Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte și 
 înregistrat la Primăria Victoria sub  nr…………........../………....................2020. 
             CONCEDENT                              
       ORAŞUL  VICTORIA                                                                CONCESIONAR 
    Gheorghe Cristian – primar                                                 Ludwig Arthur-Klauss                           
                      
 

                                                                                                          

               Vizat pentru legalitate                                                                                  
               SECRETAR  GENERAL                                                         
             Tocoaie Gabriela Lenuţa 
 

 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                           Vizat pentru oportunitate                                                                                           
       Cîrțoroșan Cristina                                                   Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian    
 

 ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

Cu privire la aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024 la nivelul UAT Orașul Victoria. 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.2498/19.02.2020 al biroului ADPP cu privire la 
aprobarea modului de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 la nivelul 
UAT Orașul Victoria. 
       Văzând prevederile:         
          OUG 57/2019 – Codul Administrativ  art.129, art.154-158 și art.243;  OG nr. 
28/2008 privind registrul agricol art.1 alin.6 și 7 cu modificările şi completările aduse de: 
LEGEA nr.98 din 8 aprilie 2009, RECTIFICAREA nr. 98 din 8 aprilie 2009; LEGEA nr.187 din 
24 octombrie 2012, LEGEA nr. 54 din 10 aprilie 2017;  
         HG nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 
       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 modul de întocmire a registrului agricol pentru perioada 2020-
2024 la nivelul UAT Orașul Victoria, în format electronic. 
        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 
   

                                               

 
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea 

funciară pentru terenul în suprafaţă de 3441 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.2797/25.02.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă 
de 3441 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;  
         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 efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară 
pentru terenul în suprafaţă de 3.441 mp, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, destinat 
pentru prelungirea străzii Moldoveanul care va face legătura cu str.Victoriei.                                                                                                                                                                                                                         
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 

 CF LOT 1 

 

 NOU 3.441 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

ORASUL 
VICTORIA 

DOMENIU 

PRIVAT 

100366 LOT 2 
 

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

100051 2.412.062 Teren   
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

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

 
PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  

continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

 

  Primarul Or.Victoria 
          Având în vedere cererea de finanţare 1833/06.02.2020 a Parohiei Ortodoxe „Sfântul Ilie”, 
referatul referatul nr.2787/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 
 Văzând prevederile: 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.8 lit.”a”;  
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;   
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările 
ulterioare; 

 - HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre 
spirituale ale comunităţii";  

- Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
- HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și HCL 
nr.212/29.11.2018.  
         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 finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru 
continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie în perioada 15.02.2020 - 
30.12.2020, cu suma de ____________  lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe 
anul 2020 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor 
disponibile.   
          Art.2-Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020. 
         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  

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi Constantin şi 
Elena- pentru Reabilitare lăcaș de cult-modermizare instalație de încălzire în 

vederea creșterii performanței energetice. 
 

  Primarul Or.Victoria 
           Având în vedere  cererea de finanţare nr.1201/28.01.2020 a  Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi 
Constantin si Elena, referatul nr.2787/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al comisiei 
de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.  
 Văzând prevederile: 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.8 lit.”a”; 
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;   
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările 
ulterioare; 

 - HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre 
spirituale ale comunităţii";  

- Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
- HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 

          - HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și HCL nr.212/29.11.2018.  
          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 finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi 
Constantin si Elena- pentru Reabilitare lăcaș de cult-modermizare instalație de 
încălzire în vederea creșterii performanței energetice în perioada 31.01.2020 - 
30.12.2020, cu suma de _______________  lei, sumă ce se va suporta din bugetul local 
pe anul 2020 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor 
disponibile.     
         Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020. 

              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  

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru 

reabilitare lăcaş de cult - reparații astereală. 

 

 Primarul Or.Victoria 
          Având în vedere cererea de finanţare nr.1488/31.01.2020 a Parohiei Ortodoxe „Cuvioasa 
Parascheva”, referatul nr.2787/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.  
           Văzând prevederile: 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.8 lit.”a”;   
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările 
ulterioare; 

 - HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre 
spirituale ale comunităţii";  

- Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
- HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și HCL 
nr.212/29.11.2018.   
         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 finantarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva” 
pentru reabilitare  lăcaş de cult - reparații astereală în perioada 20.03.2020 - 
30.12.2020, cu suma de _____________  lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe 
anul 2020 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.     

         Art.2 - Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020. 
         Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
  

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru  

reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic și energetic. 

 

 Primarul Or.Victoria 
         Având în vedere cererea de finanţare nr.1909/07.02.2020, a Bisericii Creştine Baptiste 
“Sfânta Treime, referatul nr.2787/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.  
 Văzând prevederile: 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.8 lit.”a”; 
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată și completată prin OU 84/2008, OG 2/2008 
-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 

culturale, aprobată prin  Legea 245/2001;  
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute,cu modificările și completările ulterioare; 
 - HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările și modificările 
ulterioare; 

 - HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre 
spirituale ale comunităţii";  

- Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
- HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și HCL 
nr.212/29.11.2018. 
         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 finantarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” 
pentru reabilitare  lăcaş de cult  din punct de vedere termic și energetic, în 
perioada 01.02.2020-30.12.2020, cu suma de ______________  lei, sumă ce se va 
suporta din bugetul local pe anul 2020 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, 
în limita fondurilor disponibile. 
         Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020. 

              Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  
„Fii  Bun  de  Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie . 

 
 

 Primarul Or.Victoria  
          Având în vedere cererea adresa nr.1834/06.02.2020 a Parohiei Ortodoxe nr.1 
„Sfântul Prooroc Ilie, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
                    Văzând prevederile ; 

-     OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”d” și 
alin.8 lit.”a”; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 
HCL nr.212/29.11.2018.   
                  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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al 
acţiunii  „Fii  Bun  de  Crăciun”, alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul 
Prooroc Ilie”, în perioada 01.10.2020 - 30.12.2020, cu suma de ____________ lei, în 
limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2020. 
           Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare şi a 
raportului de evaluare a acţiunilor conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 
30.12.2020.  
            Art.3– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
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                                                                                             VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                      
  

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul 

Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XV- a,  alături de Parohia Ortodoxă 
nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

 
 
 
  Primarul Or.Victoria. 
           Având în vedere cererea adresa nr.1202/28.01.2020 a Parohiei nr.2- Sfintii  
Împaraţi Constantin si Elena, nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
 Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit. lit.”d” și 
alin.8 lit.”a”;  

-      Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicate, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 
HCL nr.212/29.11.2018. 
                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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de Parohia nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena la Festivalul 
Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XVII- a, în perioada 06.07.2020 - 
30.12.2020, cu suma de _____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul 
local pe anul 2020. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare şi a 
raportului de evaluare a acţiunilor conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 
30.12.2020.  
            Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul 

icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIV –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  
Împaraţi Constantin si Elena. 

 
 
 

 
  Primarul Or.Victoria. 
           Având în vedere cererea adresa nr.1203/28.01.2020 a Parohiei nr.2- Sfintii  
Împaraţi Constantin si Elena, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal 
nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru 
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru 
activităţii nonprofit de interes local. 
 Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”d” și 
alin.8 lit.”a”;  

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de Parohia nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena la acţiunea “Drumul 
icoanei pe sticlă” – Ediţia a XV –a, în perioada 01.10.2020 - 30.11.2020,  cu suma de 
_____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2020. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare şi a 
raportului de evaluare a acţiunilor conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 
30.12.2020.  
            Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  
- Festivalul artistic pentru elevi Evadart-Victoria, alături de Colegiul Tehnic 

”Dr.Alexandru Bărbat”. 
  

 
 

       Primarul Or.Victoria 
              Având în vedere cererea de finantare nr.2059/11.02.2020 a Colegiului Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 
al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
             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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” pentru desfăşurarea acţiunii - 
Festivalul artistic pentru elevi Evadart-Victoria,  în perioada 15.01.2020 - 
30.12.2020,  cu suma de _______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local 
pe anul 2020, în limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR  
CRISTIAN GHEORGHE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

Concurs județean Natura viața mea și a noastră, alături de Colegiul Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat”. 

  
 

       Primarul Or.Victoria 
              Având în vedere cererea de finantare nr.2060/11.02.2020 a Colegiului Tehnic 
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 

al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și ”d”; 
-      Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al 
acţiunii  Concurs județean Natura viața mea și a noastră, alături de Colegiul 
Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”, în perioada 01.01.2020 - 30.12.2020  cu suma de 
_______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita 
fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR  
CRISTIAN GHEORGHE 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

- „ Școala de Vară” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.   
 
   
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1987/10.02.2020 a Liceului 
Teoretic I.C Drăguşanu, referatul referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal 
nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru 
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru 
activităţii nonprofit de interes local. 
Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”;  

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „ Școala 
de Vară”  în perioada 15.06.2020 - 30.12.2020  cu suma de _____________ lei, sumă 
ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

- “Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
 
  
 

 Primarul Or.Victoria 
         Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1988/10.02.2020 a Liceului Teoretic 
I.C Drăguşanu, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018. 
             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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – “Noi prin 
strămoşii noştri”, în perioada 01.02.2020 - 30.12.2020,  cu suma de ……………….. lei, 
sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita fondurilor disponibile.        
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  
- Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect național” alături de 

Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
 
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1990/10.02.2020 a Liceului 
Teoretic I.C Drăguşanu, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal 
nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru 
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru 
activităţii nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”;  

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – Călătorie 
în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect național” în perioada 03.02.2020 - 
30.12.2020  cu suma de ______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local 
pe anul 2020, în limita fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

- “Învierea Domnului prin ochii copiilor” alături de Liceul Teoretic I.C 
Drăguşanu. 

 
   
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1989/10.02.2020 a Liceului 
Teoretic I.C Drăguşanu, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal 
nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru 
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru 
activităţii nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –“ 

Învierea Domnului prin ochii copiilor”  în perioada 01.02.2020 - 30.12.2020  cu suma 
de _____________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita 
fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

- “Munții – Educație la înălțime” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
 
   
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1986/10.02.2020 a Liceului 
Teoretic I.C Drăguşanu, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal 
nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru 
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru 
activităţii nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –“ Munții 
– Educație la înălțime”  în perioada 01.02.2020 - 30.12.2020  cu suma de 
_____________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita 
fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  
- Festivalul naţional de teatru ”Bona Fortuna” alături de Clubul Copiilor Victoria. 

 
   
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1861/06.02.2020 a Clubului 
Copiilor Victoria, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
             Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018. 
          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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Festivalul 
naţional de teatru ”Bona Fortuna” în perioada 01.01.2020 - 30.12.2020  cu suma de 
______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita 
fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  
- Concurs naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” alături 

de Clubul Copiilor Victoria. 
 
   
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1860/06.02.2020 a Clubului 
Copiilor Victoria, referatul nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al 
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare 
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii 
nonprofit de interes local. 
Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018. 
           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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
alături de  Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Concurs 
naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” în perioada 
01.01.2020 - 30.12.2020  cu suma de __________________ lei, sumă ce se va suporta 
din bugetul local pe anul 2020, în limita fondurilor disponibile.         
            Art.2.- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
            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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii 

cultural artistice  „ Victoria Jazz Festival”. 
 

 
 Primarul Or.Victoria  
         Având în vedere cererea d-lui Hoaja Victor nr.1962/10.02.2020, referatul 
nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare 
şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 
         Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”;  

-  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-       Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
         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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
al acţiunii cultural artistice  „Victoria Jazz Festival” în perioada 01.11.2020 - 
30.12.2020 cu suma de _____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul 
local pe anul 2020. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
           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   HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  

- Înregistrare Album Muzial, alături de Asociația Cetină de Brad. 
 
 
 Primarul Or.Victoria  
         Având în vedere cererea Asociației Cetină de Brad nr.1958/10.02.2020, referatul 
nr.2788/25.02.2020 şi procesul verbal nr.2765/25.02.2020 al comisiei comisiei de evaluare 
şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 
         Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și 
”d”; 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
         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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator 
al acţiunii cultural artistice alături de Asociația Cetină de Brad pentru 
”Înregistrare album muzical” în perioada 31.03.2020 - 30.12.2020 cu suma de 
_____________ lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2020. 
            Art.2- Justificarea cheltuielilor se va realiza numai pe bază de acte doveditoare 
conform legii şi decontarea cheltuielilor, nu mai târziu de 30.12.2020, cu excepţia achiziţiei 
de mijloace fixe şi obiecte de inventar care nu se decontează.    
           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   HOTĂRÂRE 

Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor 
dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria 

Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă 
   
 

     Primarul Or.Victoria 
             Având în vedere referatul nr.2788/25.02.2020 cu privire la organizarea de către 
Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului 
spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă. 
Văzând prevederile ; 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ  art.129 alin.1, alin.4 lit.”a”, alin.7 lit.”a” și ”d” 
și alin.8 lit.”a”;  

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată, 
-      Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe 2020;  
-      HCL nr.22/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria; 
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și 

HCL nr.212/29.11.2018.   
           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 organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor 
dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi 
Săbători de iarnă. 
        Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după  cum urmează: 
          Ziua Eroilor – cu suma de______________lei  
          Zilelor Or.Victoria – cu suma de_____________lei 
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan – cu suma de_____________lei   
          Săbătorile de iarnă – cu suma de _____________lei 
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pe anul 2020, în limita fondurilor 
disponibile în bugetul local.          
       Art.3.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatiilor, 
se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, nu mai târziu de 
30.12.2020.    
      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 încheierii unui act adiţional la contractul de administrare bunuri 
proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de 
Cultură Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 

Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile 
administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al contractului și art.22 Cap.13 –

Dispoziții finale. 
 

 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.2842/26.02.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
încheierii unui act adiţional la contractul de administrare bunuri proprietate publică 
Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la 
modificarea Cap.1- Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al 
art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al contractului și 
art.22 Cap.13 –Dispoziții finale.       
       Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 
alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 301,art.332 și art.333 
alin.4; 
       Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918;  
       Constituţia României art.136; 
       Contractul de administrare bunuri proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 –Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de administrare bunuri 
proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură 
Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 Cap.3-Obiectul 
contractului, pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.21-Cap.12 -
Temeiul legal al contractului și art.22 Cap.13 –Dispoziții finale, în condițiile prevăzute de OUG 
57/2019- Codul Administrativ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.-Cu data emiterii prezentei hotărârii, prevederile art.3 din HCL nr.176/26.11.2015, 
precum și prevederile art.2 din HCL nr.13/28.01.2016, 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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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 
 

A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.5  
 

La contractul de administrare bunuri proprietate publică 
Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură 

Or.Victoria cu privire la  modificarea Cap.1- Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 
Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile 
administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al contractului și art.22 Cap.13 –
Dispoziții finale, în condițiile prevăzute de OUG 57/2019- Codul Administrativ. 

 
   

           Părţile contractante – Orașul Victoria, persoană juridică de drept public conform 
art.96 alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or.Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, 
cod fiscal 4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019, prin Primar 
GHEORGHE  CRISTIAN, în calitate de Proprietar  –  si  Casa de Cultură Or.Victoria 

cu sediul în Or.VICTORIA  str.Victoriei  nr.1,  judeţul Braşov reprezentat legal prin HOAJA  
CORINA – Director, în calitate de Administrator, au convenit modificarea Cap.1- 
Preambul, art.1 Cap.2 –Părțile, art.3 Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 și 16 al art.9 
Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al 
contractului și art.22 Cap.13 –Dispoziții finale, în condițiile prevăzute de OUG 57/2019- 
Codul Administrativ după cum urmează: 
         Cap.1  PREAMBUL – forma inițială: 
         În realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor locale, a intervenit prezentul contract de 
comodat care este guvernat de prevederile  Legii nr. 215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale, art.36 alin.2 lit.”c”, art.119, art.120 alin.1 şi 2 art.122, art.123 alin.1 şi 
art.124, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 republicată anexa 3 lit.”h”, Legea 
287/2009 republicată – Codul Civil art.554, art.696, art.858 – 865 cu privire la proprietatea 
publică şi art.866 – 870 cu privire la dreptul de administrare al proprietăţii publice şi art.136 
din Constituţia României şi ale H.C.L. nr.63 din 31.03.2016 între: 
     Cap.1  PREAMBUL – forma modificată: 
         În realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor locale, a intervenit prezentul contract de 
administrare care este guvernat de prevederile  OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 
lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 
lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 301,art.332 și art.333 alin.4,  Legea 287/2009 -Codul 
Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-2157, Constituţia României art.136 şi ale 
H.C.L. nr.63 din 31.03.2016 între: 
 
       Cap.2 Art.1. PARTILE- forma inițială: 
          Oraşul Victoria , persoană juridică de drept public conform art.21 din Legea 
215/2001, cu sediul în Or.Victoria, Str.Stadionului Nr.14, Jud.Braşov, cod fiscal 4523207 
legal reprezentată în temeiul art.62 alin.1 din legea 215/2001 prin primar GHEORGHE  
CRISTIAN in calitate de – PROPRIETAR, –    
 
si  CASA de CULTURĂ cu sediul in Or.VICTORIA  str.1 Victoriei nr.1. Cod Fiscal 23676355, 
judeţul Braşov reprezentată legal prin HOAJĂ  CORINA - Director  in calitate de 
ADMINISTRATOR, 
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        Cap.2 Art.1. PARTILE- forma modificată: 
          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 – PROPRIETAR, –    
 
si  CASA de CULTURĂ cu sediul in Or.VICTORIA  str.1 Victoriei nr.1. Cod Fiscal 23676355, 
judeţul Braşov reprezentată legal prin HOAJĂ  CORINA - Director  in calitate de 
ADMINISTRATOR, 
 
     art.3 Cap.3-Obiectul contractului – forma inițială: 
    Art.3.- În condiţiile respectării dreptului de proprietate publică prevăzut la art.36 alin.2 
lit.”c”, art.119, art.120 alin.1 şi 2 art.122, art.123 alin.1 şi art.124, Legii 213/1998 
republicată, HG 548/1999 republicată anexa 3 lit.”h”, Legea 287/2009 republicată – Codul 
Civil art.554, art.696, art.858 – 865 cu privire la proprietatea publică şi art.866 – 870 cu 
privire la dreptul de administrare al proprietăţii publice şi art.136 din Constituţia României, 
bunurile vor fi administrate şi gospodărite într-un sistem unitar, în sensul exploatării lor 
conform destinaţiei. 
     art.3 Cap.3-Obiectul contractului – forma modificată: 
     Art.3.- În condiţiile respectării dreptului de proprietate publică prevăzut de OUG 
57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 alin 
.2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 301,art.332 și 
art.333 alin.4,  Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-
2157, Constituţia României art.136 şi ale H.C.L. nr.63 din 31.03.2016, bunurile vor fi 
administrate şi gospodărite într-un sistem unitar, în sensul exploatării lor conform 
destinaţiei. 
 
       pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului – forma 
inițială: 

        15.- administratorul are dreptul în condiţiile prevăzute de art.16 alin.1 şi 2 din Legea 

213/1998 republicată să poată închiria spaţiile disponibile, aplicând în acest sens tarifele 
stabilite de consiliul local pentru astfel de activităţii la solicitarea altor instituţii, persoane 
fizice sau juridice. 
       16.-administratorul are dreptul în condiţiile prevăzute de art.16 alin.1 şi 2 din Legea 
213/1998 republicată, are dreptul să încaseze din chirie o cota de 50%, iar diferenţa de 
50% se va vira la bugetul local al Or.Victoria. 
       pct.15 și 16 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului – 
forma modificată: 

        15.- administratorul are dreptul în condiţiile prevăzute de art.297 alin.1 lit. ”a”,  şi 

art.298-301 din OUG 57/2019 Codul Administrativ, să poată închiria spaţiile disponibile, 
aplicând în acest sens tarifele stabilite de consiliul local pentru astfel de activităţii la 
solicitarea altor instituţii, persoane fizice sau juridice. 
       16.- în aplicarea art.333 alin.4 din OUG 57/2019 Codul Administrativ, administratorul 
are obligația de va vira integral la bugetul local al Or.Victoria, chiria obținută din închirierea 
bunurilor date în administrare, altele decât cele care nu servesc pentru desfășurarea 
activitățiilor culturale în incinta Casei de Cultură. 
 
        art.21 - Cap.12 -Temeiul legal al contractului – forma inițială: 
        Art.21. Prezentul contract are următorul temei legal: 
        - Legea nr.215/2001 republicată a administraţiei publice locale, art.36 alin.2 lit.”c”, 
art.119, art.120 alin.1 şi 2 art.122, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 213/1998 republicată, 
HG 548/1999 republicată anexa 3 lit.”h”, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil art.554, 



art.696, art.858 – 865 cu privire la proprietatea publică şi art.866 – 870 cu privire la dreptul 
de administrare al proprietăţii publice şi art.136 din Constituţia României. 
        - Hotărârea Consiliului Local Victoria nr.63/31.03.2016,  privind constituirea dreptului 
de administrare asupra bunul imobil Casa de Cultură şi terenul aferent acesteia, proprietate 
publică a Or.Victoria. 
        art.21 - Cap.12 -Temeiul legal al contractului – forma modificată: 
        Art.21. Prezentul contract are următorul temei legal: 
        - OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, 
art.139 alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 
301,art.332 și art.333 alin.4; 
        -  Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-2157;  
        - Constituţia României art.136; 
        - Hotărârea Consiliului Local Victoria nr.63/31.03.2016,  privind constituirea dreptului 
de administrare asupra bunul imobil Casa de Cultură şi terenul aferent acesteia, proprietate 
publică a Or.Victoria. 
 
      Art.22 Cap.13 –Dispoziții finale – forma inițială: 
      Art.22.- Părţile declară că au cunoştinţă de faptul că bunurile date în folosinţă gratuită 
sunt de interes local şi aparţin domeniului public al Or.Victoria  şi este supus regimului 
juridic reglementat de Legea nr.215/2001 pivind administratia publica locala şi Legea 
213/1998 republicată privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.  
       Art.22 Cap.13 –Dispoziții finale – forma modificată: 
      Art.22.- Părţile declară că au cunoştinţă de faptul că bunurile date în folosinţă gratuită 
sunt de interes local şi aparţin domeniului public al Or.Victoria  şi sunt supuse 
regimului juridic reglementat de OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 
alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, 
art.298-299, art.300- 301,art.332 și art.333 alin.4.                                                 
 

        Celelalte prevederi ale contractul de administrare bunuri proprietate publică 
Nr.4664/48RC/04.04.2016, nu se modifică.  
       Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
  
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2020 
 
               PROPRIETAR                                                            ADMINISTRATOR 

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

 
        Vizat pentru C.F.P                                                         

              Cîrțoroșan Cristina                                                                                        
                                                                                       Vizat pentru oportunitate.                         
                                                                              Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian    
 
 



                                                                                                             

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia 

Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 
Cap.3-Obiectul contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile 
administratorului, art.8.1- Cap.8 –Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții 

finale. 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.2843/26.02.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul 
Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 
–Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile 
administratorului, art.8.1- Cap.8 –Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale.                 
       Văzând prevederile: 
       OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 
alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 301,art.332 și art.333 
alin.4; 
       Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865.  
       Constituţia României art.136; 
       Contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

 

            Art.1 –Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat 
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu 
privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului, 
pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –
Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale, , în condițiile prevăzute de OUG 57/2019- 
Codul Administrativ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.2.-Cu data emiterii prezentei hotărârii, prevederile art.3 din HCL nr.176/26.11.2015, 
precum și prevederile art.2 din HCL nr.13/28.01.2016, 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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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat 
 

A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.6  
La contractul de de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul 
Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- 

Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului, pct.6.13 și 
6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –

Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale. 
 
 

           Părţile contractante – Orașul Victoria, persoană juridică de drept public conform 
art.96 alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or.Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, 
cod fiscal 4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019, prin Primar 
GHEORGHE  CRISTIAN, în calitate de COMODANT  –  si Clubul Sportiv Chimia 
Or.Victoria cu sediul în Or.VICTORIA  str.Stadionului  nr.1-3  judeţul Braşov reprezentat 
legal prin SAMOILĂ CORINA - Director interimar în calitate de COMODATAR, au 
convenit la modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –Părțile, art.3.2 Cap.3-Obiectul 
contractului, pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului, 
art.8.1- Cap.8 –Sluționarea litigiilor  și art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale. 
           
          Cap.1- Preambul- forma inițială: 
          Cap.1  PREAMBUL 
         În realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor locale, a intervenit prezentul contract de 
comodat care este guvernat de prevederile Legii nr. 215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale, art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.“a”, art.123 alin.1 şi art.124 şi Legea 213/1998 
republicată şi ale H.C.L. nr.7 din 29.01.2015 şi HCL8/29.01.2015 între: 
         Cap.1- Preambul- forma modificată: 
         Cap.1  PREAMBUL 
         În realizarea atribuţiilor ce revin autorităţilor locale, a intervenit prezentul contract de 
comodat care este guvernat de prevederile  OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 
lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 
lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 301,art.332 și art.333 alin.4,  Legea 287/2009 -Codul 
Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-2157, Constituţia României art.136 şi ale 
H.C.L. nr.7 din 29.01.2015 şi HCL8/29.01.2015 între: 
 
      art.2.1 Cap.2 –Părțile- forma inițială: 

       2. 1. PARTILE 

          Oraşul Victoria , persoană juridică de drept public conform art.21 din Legea 
215/2001, prin Consiliul Local Victoria, cu sediul în localitatea Victoria, str. Stadionului 
nr.14, judeţul Brasov Cod unic de înregistrare 4523207, legal reprezentat în temeiul art.62 
alin.1 din Legea 215/2001 de domnul GHEORGHE  CRISTIAN în functia de Primar al 
Orasului Victoriain calitate de - COMODANT –   
        si “Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria” CIF 33971832 cu sediul în Or.VICTORIA  
str.Stadionului nr.1-3,  judeţul Braşov  
                                                       POPA  VASILE         
reprezentat legal prin ………………………………………………………  in calitate de COMODATAR 
       art.2.1 Cap.2 –Părțile- forma modificată: 

       2. 1. PARTILE 
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               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 - COMODANT –   
        si “Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria” CIF 33971832 cu sediul în Or.VICTORIA  
str.Stadionului nr.1-3,  judeţul Braşov  
                             SAMOILĂ CORINA – director interimar       
reprezentat legal prin ………………………………………………………  in calitate de COMODATAR 
 
         art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului – forma inițială: 
             3.2. În condiţiile respectării dreptului de proprietate publică prevăzut la art.36 
alin.5 lit.”a”, art.122 , art.126 din Legea 215/2001, art.11, art.12 alin.1 – 6 şi art.17 din 
Legea 213/1998 cu privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 
548/1999, Legea 69/2000 republicată , Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 - 865 şi art.136 
din Constituţia României, bunurile vor fi administrate şi gospodărite într-un sistem unitar, în 
sensul exploatării lor conform destinaţiei.  
        art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului – forma modificată: 
             3.2. În condiţiile respectării dreptului de proprietate publică prevăzut de OUG 
57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 alin 
.2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, art.298-299, art.300- 301,art.332 și 
art.333 alin.4,  Legea 287/2009 –Codul Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-
2157, Constituţia României art.136, bunurile vor fi administrate şi gospodărite într-un 
sistem unitar, în sensul exploatării lor conform destinaţiei.  
 
         Pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului –
forma inițială: 
         6.13. comodatarul are dreptul în condiţiile prevăzute de art.16 alin.1 şi 2 din Legea 
213/1998 republicată să poată închiria bunurile având acordul proprietarului – Consiliul 
Local Victoria, aplicând în acest sens tarifele stabilite de consiliul local pentru astfel de 
activităţii la solicitarea altor instituţii. 
       6.14. comodatarul are dreptul în condiţiile prevăzute de art.16 alin.1 şi 2 din Legea 
213/1998 republicată să poată închiria spaţiile excedentare aplicând în acest sens tarifele 
stabilite de consiliul local. 
        Pct.6.13 și 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile și  obligațiile administratorului –
forma modificată: 
         6.13. comodatarul are dreptul în condiţiile prevăzute de de art.297 alin.1 lit.”a”,  şi 
art.298-301 din OUG 57/2019 Codul Administrativ, să poată închiria spaţiile disponibile, 
aplicând în acest sens tarifele stabilite de consiliul local pentru astfel de activităţii la 
solicitarea altor instituţii, persoane fizice sau juridice. 
       6.14. comodatarul are dreptul în condiţiile prevăzute de art.297 alin.1 lit.”a”,  şi 
art.298-301 din OUG 57/2019 Codul Administrativ, să poată închiria spaţiile excedentare 
aplicând în acest sens tarifele stabilite de consiliul local.În aplicarea art.333 alin.4 din OUG 
57/2019 Codul Administrativ, comodatarul are obligația de va vira integral la bugetul local 
al Or.Victoria, chiria obținută din închirierea bunurilor date în administrare, altele decât cele 
care nu servesc pentru desfășurarea activitățiilor sportive în incinta Bazei Sportive, precum 
și a Sălii de Sport situață în str.Primăverii nr.1-3. 
 
        art.8.1- Cap.8 –Sluționarea litigiilor – forma inițială: 
        8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va soluţiona de 
către instanţele judecătoreşti competente de pe raza unităţii administrativ teritoriale parte 
în contract în condiţiile prevăzute de art.23 din Legea 213/1998 republicată privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia respectiv instanţa de contencios 
administrativ. 
        art.8.1- Cap.8 –Sluționarea litigiilor – forma modificată: 
        8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va soluţiona de 



către instanţele judecătoreşti competente de pe raza unităţii administrativ teritoriale parte 
în contract în condiţiile prevăzute de OUG 57/2019 – Codul Administrativ privind 
proprietatea publică si regimul juridic al acesteia respectiv instanţa de contencios 
administrativ. 
 
        art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale – forma inițială: 
        12.1. Părţile declară că au cunoştinţă de faptul că bunurile date în folosinţă gratuită 
sunt de interes local şi aparţin domeniului public al Or.Victoria şi este supus regimului 
juridic reglementat de Legea nr. 215/2001 pivind administratia publica locala şi Legea 
213/1998 republicată privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.  
        art.12.1 Cap.12 –Dispoziții finale – forma modificată: 
        12.1. Părţile declară că au cunoştinţă de faptul că bunurile date în folosinţă gratuită 
sunt de interes local şi aparţin domeniului public al Or.Victoria şi sunt supuse regimului 
juridic reglementat de de OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.108 lit.”a”, art.129 alin.2 
lit.”c”, alin.6 lit.”a”, art.139 alin .2 lit.”g”, art.284-287,art.290, art.297 lit.”a” și.”d”, art.298-
299, art.300- 301,art.332 și art.333 alin.4.  
 
  
          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare  
  
parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2020  
 
 
               COMODANT                                                                 COMODATAR 

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

 
 
 
 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                         

              Cîrțoroșan Cristina 
 

  
 
 
 
 
                Vizat pentru oportunitate.                         

  Şef birou ADPPconsilier Nicolae Urian  
 
 
 
 



                                                                                                             

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea mandatului special către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem 
Victoria și transferul competențelor în gestionarea serviciului de iluminat public în 

Orașul Victoria. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.3221/03.03.2020 al biroului ADPP cu privire la acordarea 
mandatului special către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria și transferul competențelor 
în gestionarea serviciului de iluminat public în Orașul Victoria. 
       Văzând prevederile: 
         OUG 57/2019-Codul Administrativ art.5 lit. “b” , “d” , “i” , art.89 alin.2, art.129 alin.2 lit. “d” , 
alin.7 lit. “n”  și “s”,art. 155 alin.5 lit. ”a” , art.580-596;  
          Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu precădere cele ale art.1 alin. (2) lit. “e” ,a rt.2 lit. “e”, art. 8 alin. 
(l),art.10 alin.5, art.22 și 28 alin.21; 
          Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, 
cu precădere cele ale art.16 alin. (2);  
         Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public; 
         Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;  
         Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie 
Comunală nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public; 
       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 – Consiliul Local Victori, acordă  în temeiul art.2 lit.“e” și art.10 alin.5 din Legea 
51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, mandatul special către Asociaţia 
Intercomunitară Eco Sistem Victoria și transferul competențelor în gestionarea serviciului de 
iluminat public în Orașul Victoria. 
           Art.2. – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
 

Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat la data de 
31.12.2019 al activitatilor finanțate integral din venituri proprii desfășurate direct de 

către U.AT Orașul Victoria 
 
 
 

Primarul Or.Victoria 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 3496/06.03.2020019 al 
biroul buget, financiar contabil, privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a sumei 
de 846 lei reprezentând excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii la 
31.12.2019 desfășurate direct de executivul Consiliului Local Victoria. 
          Văzând prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele metodologice elaborate 
de MFP din data de 13.12.2019 privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019. 
 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
          În temeiul art.139 alin.3 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

 

 

       Art. 1 – Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 846 lei reprezentând 

excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii la 31.12.2019 desfășurate 
direct de către U.A.T Orașul Victoria. 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

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

Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 
 
 

Primarul Or.Victoria 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.3512/06.03.2020 al biroul buget, 
financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente 
personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de 
muncă.          
          Văzând adresele:  

- nr. 591/34472/06.03.2020 înaintată de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu privire la 
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a 
cadrelor didactice; 

- nr. 461/3382/06.03.2020 înaintată de  Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria, cu privire la 
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a 
cadrelor didactice; 
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor 
didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 
din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul 
educației, cercetării, tineretului şi sportului. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 2.805 lei, reprezentând cheltuieli de transport 

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

- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 1.467 lei pentru luna ianuarie 
2020; 

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.338 lei pentru luna ianuarie 
2020; 
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile  mai sus 
menționate, cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria 
prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de învățământ. 

 

                                                           PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGE 
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PROIECT  DE  HOTARARE 

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” 

 

Primarul or. Victoria;  
Având în vedere referatul nr.3694/10.03.2020 întocmit de către  compartimentul resurse 

umane  privind aprobarea calendarului de desfasurare a concursului de recrutare pentru ocuparea 
postului  contractual de conducere -  director Club Sportiv Chimia Oras Victoria, a conditiilor 
specifice de participare la concurs,  salarizarii,  planului de management,  modelului cadru de 
contract de management precum si durata acestuia. 

In conformitate cu : 
- prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, HG. 884/2001 pentru 

aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000; 
          - potrivit art.129 alin (2), lit.a, alin. (7) lit.f din OU 57/2019 privind Codul Administrativ.  

- HCL nr.7/din 29.01.2015 – Cu privire la înființarea CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ 
VICTORIA, modificată prin  HCL  nr.84/27.10.2016 – 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.1 din data de 12.02.2020 cu privire la propunerea Consiliului de Administrație 
a CS Chimia de ocupare a postului de director CS Chimia oraș Victoria. 
 - Dispoziția nr.328/27.06.2019 Cu privire la  numirea directorului interimar și îndeplinirea 
calității de ordonator terțar de credite  la Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria.  
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
          În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

 
          Art.1. Se aprobă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual 
de conducere - director Club Sportiv Chimia Oraș Victoria. 

Art.2. Se aprobă calendarul de desfășurare a  concursului de recrutare și  condițiile de 
participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere - director 
Club Sportiv Chimia Oraș Victoria, conform anexei 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.3.  Se aprobă  modelul Contractul de Management, Obiectivele și Indicatorii de 
performanță, pe o perioadă de ______ ani,  conform anexei 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotarâre. Numirea se va face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de 
management. 

Art.4.  Se aprobă  modelul planului de management pentru perioada 2020 -2024 conform 
anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primarul Orasului Victoria,  
prin aparatul propriu  de specialitate si Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria. 
 

PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
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                                                                     Anexa nr. 1 la  HCL nr…………………………. 

 

 

 

 

 

 

Calendar concurs de recrutare pentru ocuparea postului   contractual de conducere  

director Club Sportiv Chimia Oras Victoria :  

 

 

 

 

         Concursul consta in trei etape succesive , toate fiind eliminatorii si anume :  

 Selectia dosarelor : 18.05.2020 

 Data organizarii concursului proba scrisa : 25.05.2020  

 Data organizarii interviului  , prezentarea proiectului de management : 27.05.2020 

(in cazul existentei contestatiilor data poate fi modifcata  ) 

 Data afisarii si publicarii 30.04.2020  

Data pana la care se depun dosarele de inscriere la concurs :30.04.2020-15.05.2020.la 

sediul Primariei Oras Victoria ,Str Stadionului nr. 14 , ora 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Anexa nr. 2 la Hcl nr……………………… 



 

 

 

 

 

Conditii de participare la concursul de recrutare: 

 

 

 

 Conditii generale  : conform art. 3 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 

vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice 
    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, 

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de 

unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte 

condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra 

umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură 

cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 

corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

 Conditii specifice : 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta 

- vechime  in specialitatea  studiilor necesare exercitarii functiei contractuale de 

conducere  –minimum  5 ani  

- depunerea unui proiect de management care sa cuprinda o proiectie fundamentala a 

bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria in perioada 

2020-2024, strategii, programe , proiecte masuri concrete, cuantificabile ce vor fi avute 

in vedere pe perioada de executare a contractului de management    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           
                                    

Nr……../………….                                  
      

 
CONTRACT DE MANAGEMENT 

 

 

Art. 1. - Părţile contractante 

1. ORASUL  Victoria, , cu sediul în localitatea Or. Victoria, str. Stadionului nr. 14, 

judeţul Brașov, cod fiscal .4523207, reprezentată  în temeiul art.154, alin.(6) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ prin dl. Cristian 

Gheorghe, în calitate de primar 

şi 

2.  Domnul/doamna____________________,  domiciliat/ă în localitatea 

_____________ str. ___________, nr. ________, judeţul ____________, posesor a/al 

buletinului cărţii de identitate seria ._____ nr. _________, eliberată de .SPCLEP 

Victoria la data de ____________, CNP .______________, în calitate de director al al 

CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA 

au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze: 

Art. 2. - Obiectul contractului 

2.1. Organizarea, conducerea şi administrarea CLUBULUI SPORTIV CHIMIA 

ORAȘ VICTORIA, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi 

băneşti ale acestuia, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate. 

2.2. Directorul, va acţiona pe baza obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, care 

fac obiectul anexei la prezentul contract de management. 

Art. 3. - Durata contractului 

Prezentul contract de management se încheie pe o perioadă de ____ an, începând cu 

data de __________, până la data de ________, pentru exercitarea mandatului de 

director al CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA. 

Art. 4. - Drepturile şi obligaţiile directorului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA 

ORAȘ VICTORIA  

            A. Directorul are următoarele drepturi: 

           a) Să fie remunerat în conformitate cu reglementările legale stabilite pentru 

instituţiile bugetare, respectiv: 

        

         Drepturile salariale sunt stabilite conform prevederilor Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Secțiunea  III, Nomenclatorul și 

ierarhia funcțiilor publice din administrația punlică locală, subcapitolul 2B. Alte 

unitati bugetare de subordine centrala si locala , precum si din compartimentele de 

 ROMANIA 
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contabilitate, financiar, aprovizionaree, investitii,  lit. a) functii de conducere, pct 3 – 

director,  respectiv suma de 4013 lei 

          Remuneraţia lunară a directorului se poate diminua raportat la realizarea 

obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin prezentul contract de 

management.   

 

b) Să beneficieze de concediu de odihnă potrivit reglementărilor legale aplicabile 

instituţiilor bugetare; 

c) Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

d) Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) Dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

f) Dreptul la formare profesională; 

g) Să deconteze, cu documente justificative, cheltuielile de cazare, diurnă, transport şi 

alte cheltuieli efectuate cu prilejul deplasărilor în interes de serviciu, în ţară şi în 

străinătate, în conformitate cu normativele stabilite prin reglementările legale în 

vigoare; deplasările în străinătate pot fi efectuate cu aprobarea ordonatorului principal 

de credite în subordinea sau în coordonarea căruia funcţionează.  

h) Să beneficieze de drepturile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de cele 

privind asigurările sociale de stat; 

i) Să beneficieze de drept de informare nelimitată asupra activităţii CLUBULUI 

SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA pe care îl conduce, având acces la toate 

documentele privind activitatea specifică, economico-financiară etc. a acestuia, 

potrivit normelor legale în vigoare. 

 

B. Directorul are următoarele obligaţii: 

a) Să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii 

patrimoniului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA; 

b) Să realizeze planul de management şi să urmărească execuţia obiectivelor şi a 

indicatorilor de performanţă prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management; 

c) Să elaboreze şi să aplice politici şi strategii specifice în măsură să asigure 

desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a 

CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA; 

d) Să selecteze, să angajeze/să numească, să promoveze, să sancţioneze şi să 

concedieze/elibereze personalul, cu respectarea dispoziţiilor legale; 

e) Aprobă regulamentul de ordine interioară a clubului și asigură respectarea acestuia 

de către întreg personalul;  

f) Reprezintă personal, sau prin delegat, clubul în relațiile cu organismele sportive 

interne și/sau internaționale, cu celelalte instituții publice și private, organe 

jurisdicționale, organizații sau agenți economici, precum și cu persoane fizice și 

juridice române șau străine; 

g) Elaborează programe de dezvoltare  pe termen mediu și scurt al clubului în 

concordanță cu strategia națională și locală de dezvoltare a activității sportive; 

h) Negociază și semnează contractele și alte acte juridice de angajare a clubului; 

i) Coordonează și controlează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor pe ramura de 

sport din cadrul clubului, precum și a antrenorilor, în vederea realizării scopului și 

obiectului de activitate ale clubului; 



j) În calitate de ordonator terțial de credite îndeplineștetoate atribuțiile ce revin, 

conform dispozițiilor legale în vigoare și răspunde, potrivit legii, de : 

- realizarea veniturilor; 

- să angajeze şi să utilizeze fondurile în limita creditelor bugetare aprobate, pe baza 

bunei gestiuni financiare; 

- să atragă resurse financiare în afara celor alocate de la bugetul local; 

- integritatea bunurilor încredințate clubului; 

- organizarea și ținerea la zi a contabilității; 

- prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile asupra execuției bugetului; 

k) Stabilește și deleagă atribuții pe trepte ierarhice și funcții având în vedere 

regulamentul de organizare și funcționare propriu și structura organizatorică; 

l) Organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine și 

urmărește măsurile pe care le dispune; 

m) Aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului; 

n) Analizează periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor 

stabilite și realizate de sportivii legitimați la club; 

o) Aprobă calendarul intern și internațional al clubului și urmarește derularea acestuia; 

p) Urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competiții; 

q) Participă la principalele competiții interne și internaționale ale clubului; 

r) Stabilește pentru fiecare antrenor, prin fișa postului, numărul de grupe de sportivi 

pe nivele valorice; 

s) Asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de 

date ale clubului, respectiv: 

- acte notmative în vigoare privind activitatea sportivă; 

- regulamentul de organizare și funcționare popriu; 

- regulamentul de ordine interioară 

- statutele și regulamentele federațiilor naționale la care clubul este afiliat 

- programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale clubului; 

- evidența sportivilor legitimați și clasificați pe ramuri de sport 

- rezultatele obținte de sportivi în competițiile interne și internaționale. 

t) Dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair play și pentru combaterea și 

prevenirea violenței și dopajului în activitatea clubului; 

u) Alte atribuţii date în competenţa sa de actele normative în vigoare şi de prezentul 

contract de management; 

v. Îndeplinește și atribuțiile președintelui secției de fotbal. 

Art. 5. - Drepturile şi obligaţiile părţilor 

A. Angajatorul are următoarele drepturi: 

a) Să pretindă directorului îndeplinirea obiectivelor, programelor, indicatorilor şi a 

celorlalte obligaţii asumate prin semnarea prezentului contract de management; 

b) Să solicite directorului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA 

prezentarea de rapoarte privind stadiul realizării planului de management, a 

proiectelor şi programelor instituţiei, a situaţiei economico-financiare şi a altor 

documente referitoare la activitatea acesteia; 

c) Să modifice indicatorii economico-financiari prevăzuţi în bugetele anuale, precum 

şi indicatorii din planul de management, în cazuri temeinic justificate;  



d) Să analizeze periodic modul de îndeplinire a obligaţiilor pe care şi le-a asumat 

directorul CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA prin contract şi să 

adopte măsuri de recompensare sau sancţionare conform legii. 

B. Angajatorul are următoarele obligaţii: 

a) Să asigure fondurile necesare în limitele aprobate prin legile anuale bugetare; 

b) Să asigure condiţiile pentru ca directorul CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ 

VICTORIA să primească toate drepturile stabilite de reglementările legale; 

c) Să asigure îndrumare metodologică necesară. 

Art. 6. - Planul de management, obiectivele şi indicatorii 

(1) Atribuţiile şi obligaţiile directorului  sunt stabilite prin prezentul contract de 

management, avându-se în vedere un plan de management pentru asigurarea 

îndeplinirii atribuţiilor instituţionale. 

(2) Directorul este obligat să elaboreze planul de management , care face parte 

integrantă din prezentul contract de management. 

(3) Directorul realizează planul de management stabilit, urmărind execuţia 

obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă cuprinşi în anexa la prezentul contract de 

management. 

Art. 7. - Răspunderea părţilor 

(1) Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

stabilite în prezentul contract de management părţile răspund potrivit reglementărilor 

legale. 

(2) Răspunderea directorului este angajată şi pentru nerespectarea ordinelor şi a altor 

dispoziţii emise de ordonatorul principal de credite. 

(3) Directorul răspunde pentru daunele produse CLUBULUI SPORTIV CHIMIA 

ORAȘ VICTORIA prin orice act al său contrar intereselor clubului, prin acte de 

gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor bănești, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 8. - Modificarea contractului 

(1) Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act 

adiţional, cu acordul ambelor părţi. 

(2) Părţile vor adapta contractul corespunzător reglementărilor legale intervenite 

ulterior încheierii contractului care îi sunt aplicabile. 

Art. 9. - Încetarea contractului 

(1) Prezentul contract încetează: 

a) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părție nu au renegocierea 

prelungirea lui; 

b) La iniţiativa ordonatorului principal de credite, în cazul evaluării directorului ca 

necorespunzător; 

c) Prin revocarea din funcţie a directorului de către ordonatorul principal de credite 

pentru neîndeplinirea şi îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de 

lege şi de prezentul contract de management, cu notificarea prealabilă scrisă cu 

minimum 15 zile înainte de aplicarea măsurii; 

d) Pin renunţarea de către directorul la prezentul contract de management, cu 

notificarea prealabilă scrisă cu minimum 15 zile înainte de data renunţării; 

e) Prin acordul părţilor; 

f) Atariția unei situații de incompatibilitate prezăvută de lege; 

g) Prin desfiinţarea sau reorganizarea CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ 

VICTORIA; 



h) În alte situaţii prevăzute expres de lege. 

(2) Revocarea directorului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA se 

realizează prin act administrativ al ordonatorului principal de credite şi produce efecte 

de la data luării la cunoştinţă. 
 

Art. 10. - Litigii 

Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea 

clauzelor prezentului contract de management se soluţionează pe cale amiabilă sau 

arbitrală. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă 

litigiile vor fi soluționate conform prevederilor care reglementează contenciosul 

administrativ. 

Art. 11. - Dispoziţii finale 

a) orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării prezentului 

contract impune încheierea unui act adițional la contract între părțile contractante, 

conform dispoziților legale. 

b) Prezentul contract împreună cu anexa sa, care face parte integrantă din 

cuprinsul său, prezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

Prezentul contract de management  a fost încheiat cu respectarea prevederilor HG. nr. 

527/2009 a  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, astăzi 

______________ şi redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare 

parte. 

 

 ORAȘUL VICTORIA                          CLUBUL SPORTIV CHIMIA  

                   PRIMAR,                                                 ORAȘ VICTORIA 

                                                                                            DIRECTOR 

      CRISTIAN GHEORGHE                                       

                    

 

 

 

                      SECRETAR, 

  TOCOAIE GABRIELA LENUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa  LA CONTRACTUL DE MANAGEMENT PRIVIND OBIECTIVE ȘI 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ  

 

 

 Scopul: Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de 

selecție, pregătire și competiție, care să asigure autodepășirea continuă, prin 

participarea la competiții și turnee sportive interne și internaționale. 

 Obiective generale: 

1. Susținerea, încurajarea promovării și dezvoltării sportului pentru toți și a 

sportului de performanță în Or. Victoria; 

2. Elaborarea de politici și strategii de dezvoltare și promovare a activităților 

sportive, susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor; 

3. Atragerea fondurilor bănești și din alte surse decât bugetul local; 

4. Coordonarea și monitorizarea activităților sportive pe plan local 

5. Perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și participare 

competițională; 

6. Preocupare pentru întreținerea, folosirea și dezvoltarea bazei materiale a 

activităților sportive; 

7. Gestionarea optimă a resurselor financiare alocate; 

8. Realizarea unui cadru organizat necesar instituirii unui sistem 

competițional permanent și stabil, pe bază de calendar intern; 

9. Valorificarea economică a activităților sportive și creșterea rolului 

managementului sportiv; 

10.  Să promoveze spiritul de fair-play prin introducerea de noi acțiuni 

consecvente cu publicul și simpatizanți pentru a combate orice încercare de 

discriminare, de violență, menținerea disciplinei publice și să intreprindă măsuri 

necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului.  

11. Să selecteze din oraș și comunele limitrofe tineri apți a fi integrați în 

sectiile clubului; 

   12. Promoveaza imaginea Or. Victoria si a Consiliului Local al Or. Victoria 

prin inscriptionarea vizibila  pe echipamentele de concurs, a insemnelor  acestora, 

respectiv pe toate materialele promoţionale aferente actiunilor sportive şi 

evenimentele media; 

Obiective specifice: 

1. clasarea echipei de fotbal la finele campionatului ...............pe unul din 

locurile 1-5; 

   2. participarea  la competitii nationale  și internationale organizate de 

federatiile de specialitate, competitii la care să se obțină rezultate valoroase si medalii 

atat la seniori cat si la juniori .  

3. asigurarea în cadrul competiţiilor sportive a asistenţei medicale, după caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

 
 

Indicatori de eficiente 

         1. costuri totale anuale prognozate:    

         2. număr acțiuni sportive :  

         3. număr de participante : 

         4.  cost mediu acţiune sportiva :  

         5.  cost mediu/participant:  

 

Indicatori fizici:  

1. număr de acţiuni sportive:  

2. numărul de competiții:  

3. număr de sportivi:  

4. numărul de cupe/diplome/medalii:  

 

Indicatori de rezultat:  

 1. număr de sportivi implicați:  

 2. numărul de cupe/diplome/medalii : 

 3. număr de spectatori /an calendaristic:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  

 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 
  

Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea al 

aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  
Având în vedere referatul de specialitate nr.3553/09.03.2020 întocmit de  compartimentul 

resurse umane  și salarizare cu privire la  aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționarea 
al aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu completările și modificările ulterioare; 
- OU 57/2019 privind Codul Administrativ 

          - Ordinului nr. 600/2018 -privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice 

- HCL nr.168/31.10.2019 – cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului orașului Victoria, modificată prin HCL.nr.17/30.01.2020. 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
          În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  
 
 

   Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționarea al aparatului de specialitate 
al primarului orașului Victoria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primarul Orasului Victoria,  
prin aparatul propriu  de specialitate.  
 
 

PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  

                                                                                           

 

                                    

                                                                                    VIZAT  PTR  LEGALITATE 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
ORAŞUL   VICTORIA 

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

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

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei SIMINDREANU 

MARIANA 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.3491/10.03.2020 întocmită de  Biroul 

Asistenţă Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență doamnei 

SIMINDREANU MARIA. 

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

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

aprobarea programului de măsuri  pe anul 2020 pentru prevenirea şi combaterea 

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

venitul minim garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea 

marginalizării sociale. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

  

                   Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin 

hotărârea consiliului local cu privire la aprobarea  programului de măsuri pentru 

prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2020,  în sumă de 500 lei 

pentru doamna Simindreanu Maria, domiciliată în Or.Victoria str.Muncii, nr.1,  ap.4A, 

jud. Brașov. 

             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 
 
 
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului DĂRĂBANĂ 

CONSTANTIN OVIDIU 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.3495/10.03.2020 întocmită de  Biroul 

Asistenţă Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență domnului Dărăbană 

Constantin Ovidiu. 

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

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

aprobarea programului de măsuri  pe anul 2020 pentru prevenirea şi combaterea 

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

venitul minim garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea 

marginalizării sociale. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

  

                   Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin 

hotărârea consiliului local cu privire la aprobarea  programului de măsuri pentru 

prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru domnul Dărăbană Constantin Ovidiu, domiciliată în Or.Victoria str.Viitorului, 

bl.26, sc.A, ap.3, jud. Brașov. 

             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 
 
 
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Hampu Alin Mihai 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.2806/11.03.2020 întocmită de  Biroul 

Asistenţă Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență domnului Hampu Alin 

Mihai. 

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

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

aprobarea programului de măsuri  pe anul 2020 pentru prevenirea şi combaterea 

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

venitul minim garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea 

marginalizării sociale. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

  

                   Art.1  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă în condiţiile stabilite prin 

hotărârea consiliului local cu privire la aprobarea  programului de măsuri pentru 

prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2020,  în sumă de _______ lei 

pentru domnul Hampu Alin Mihai, domiciliată în Or.Victoria str.Primăverii, bl.2, 

sc.C, ap.38, jud. Brașov. 

             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 
 
 
 
 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

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

Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

constituit la nivelul orașului Victoria 

 
Primarul or. Victoria;  

           Având în vedere expunerea de motive a primarului nr.3814/11.03.2020 și referatul de 

specialitate,  înregistrat sub nr. 3815/11.03.2020întocmit de Serviciul Voluntariat pentru Situații de 

Urgență, cu privire la necesitatea reorganizării serviciului, în subordinea Consiliului Local Victoria; 

 Văzând prevederile: 

- art. 129, alin. (7), art.156, alin.(1),  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
-  art. 13, lit.b și d din Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Art. 24, lit.f din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență; 
- O.M.A.I. nr. 163 din 2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 
- Art. 10, lit.b, art.15, alin.(2) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, 

încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență; 
- H.G.R. nr. 642/2005 pentru aprobarea „Criteriilor de clasificare a unităților administrativ- 

teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în 

funcție de tipurile de riscuri specifice”; 
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 

Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

  
            Art. 1. Se aproba reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la 

nivelul orașului Victoria, aflat in subordinea Consiliului Local, in serviciu de tip V1, in vederea 

obtinerii avizului de infiintare și a avizului pentru sectorul de competenta.  

Art. 2. Se aproba Organigrama Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la 

nivelul orașului Victoria, conform anexei 1 la prezenta hotarare.  

 Art. 3. Se aproba Regulamentul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta constituit la 

nivelul orașului Victoria, conform anexei 2 la prezenta hotarare.  

Art. 4. Se aproba modelul Contractului de voluntariat, conform anexei 3 la prezenta hotarare.  

Art. 5. Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 6. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte hotarari emise sau 

adoptate de autoritatile administratiei publice locale ale orașului Victoria.  

          Art.7 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de investiții ”P.T 

Excuție străzi și aleei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea 

Cârțan,str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”  

 
           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 
    -  referatul nr.3633/12.03.2020 biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”P.T Excuție străzi și aleei 

pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan,str. Octavian 

Paler și str. Grigore Moisil”  şi avizul nr.1/3470/06.03.2020 al comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului şi urbanism. 
          Având în vedere : 

  - art.129 alin.(1) și (2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din  Ordonanta de urgenta 

nr.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;  

                  -  H.G 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. 
          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 tehnică a obiectivului de investiție ”P.T Excuție 

străzi și aleei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan,str. 

Octavian Paler și str. Grigore Moisil”. 

         Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect tehnic 

pentru obiectivul de investiții ”P.T Excuție străzi și aleei pietonale cartier locuințe 

str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan,str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil””, 

conform anexei 1. 
          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a  obiectivului de investiții ”P.T 

Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului”, cod SMIS 

115941  

 
           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând : 
    -  referatul nr.3835/12.03.2020 biroului tehnic cu privire la aprobarea 

documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”P.T Amenajare parc zona de 

locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului”, cod SMIS 115941 şi avizul 

nr.2/3471/06.03.2020 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
          Având în vedere : 

  - art.129 alin.(1) și (2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din  Ordonanta de urgenta 

nr.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;  

                  -  H.G 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. 
          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 tehnică a obiectivului de investiție ”P.T Amenajare 

parc zona de locuințe str. Pieții și str. Aleea Bujorului”, cod SMIS 115941. 

         Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect tehnic 

pentru obiectivul de investiții ”P.T Amenajare parc zona de locuințe str. Pieții și str. 

Aleea Bujorului”, cod SMIS 115941”, conform anexei 1. 

          Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării obiectelor de inventar 

şi a mijloacelor fixe. 

 

 

           Primarul Or.Victoria 

           Având în vedere referatul nr.4158/18.03.2020 al biroului buget financiar 

contabil, cu privire la scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor aflate în patrimoniul 

UAT  Orașul Victoria.              

             Văzând prevederile: 

- art.129 , alin.(2), lit.b) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- art. 28 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art.8 din  Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele 

normale de funcționare a mijloacelor fixe modificată cu H.G nr. 1496/2008; 

- procesele verbale nr. 19828/31.12.2019 și nr.1464/31.01.2020  privind 

propunerile comisiei de inventariere. 

             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 scoaterea din funcţiune şi casarea  mijloacelor fixe, 

amortizate integral aflate în patrimoniul UAT Victoria, conform anexelor 1-3 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2 – Se aprobă scoaterea din funcţiune şi  casarea obiectelor de inventar 

aflate în patrimoniul UAT Victoria, conform anexelor 1-16 ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate, va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

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 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

Luând în considerare referatul nr. 4399 /24.03.2020 întocmit de secretarul 

general al orașului 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  și aprobarea unei proceduri în vederea desfășurării ședințelor 

consiliului local Victoria pe perioada instituirii stării de criză. 

     Văzând prevederile: 

-  Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

- art. 134, art.137-139 din Ordonanța de urgență a  57/2019- Codul 

Administrativ;  

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 

6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

Coronavirus;  

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 

7/2020 privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind 

gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

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

și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  

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

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

 

 

            Art.1 – Se aprobă completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local 

Victoria, jud. Brașov, după cum urmează: 

        Art. 24, alin.(4)- forma inițială: 

(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin 

excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată. 

 

        Art. 24, alin.(4)- forma completată: 



(4) În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor comunei, a oraşului ori în alte situaţii stabilite de regulamentul 

de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa 

extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată. 

În situații excepționale constatate de către autoritățile abilitate, precum 

epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism și alte 

situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul  desfășurării ședințelor 

consiliului local, ședințele  consiliului  local sau ale comisiilor de specialitate se 

desfășoară prin mijloace electronice în baza unei proceduri aprobate cu celeritate prin 

hotărâre a consiliului local cu majoritate simplă. 

Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general al orașului în 

procesul verbal al ședinței. 

 

Art. 2-În contextul stabilit de art.1 din prezenta hotărâre se aprobă Procedura  

de desfășurare a ședințelor consiliului local în perioada instituirii stării de urgentă, 

conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează  primarul 

orașului, secretarul general al orașului Victoria și consiliul local al orașului. 
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Procedura  de desfășurare a ședințelor consiliului local în  

perioada instituirii stării de urgentă. 

 
             

           Considerente generale: 

 În contextul actual, limitarea și diminuarea răspândirii coronavirusului SAARS-

COV2, reprezintă o urgență de sănătate publică pentru cetățeni, pentru autoritățile 

administratiei publice centrale și locale, precum și necesitatea prevenirii răspândirii 

infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus. 

  Prin Decretul Președintelul României nr. 195 din data de 16.03.2020, publicat 

în Monitorul Oficial al României , Partea I, a fost instituită, pe o perioadă de 30 de 

zile, pe întreg teritoriu  României, stare de urgență. 

În conformitate cu art. 50 din actul normativ menționat, pe durata stării de 

urgenţă, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor lua măsuri pentru 

organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între 

persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

 

Luând în considerare cele de mai sus, pentru buna desfășurare a ședințelor 

consiliului local și a  comisiilor de specialitate ale acestora, față de procedura 

desfășurării ședințelor consiliului local reglementată de OUG nr.57/2019 și cuprinsă  

în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Victoria, aprobat 

prin HCL NR. 163/31.10.2019, se impune o modalitate alternativă de desfășurare a 

acestora, astfel: 

 

 

Cap.I – Funcționarea consiliului local 

 

Art.1– Convocarea ședințelor consiliului local. 

 

(1) Pe perioada menținerii stării de urgență consilierii locali sunt convocați, prin 

mijloace electronice, prin grija secretarului general al orașului Victoria, excepție fac 

consilierii care nu dispun de  primirea materialelor prin mijloace electronice, a căror 

convocare se face telefonic și cu trimiterea mterialului necesar pe suport de hârtie.  

(2) Termenele pentru convocare în ședina ordinară se mențin conform 

regulamentului de organizare și funcționare a consilului local. 

(3)  În caz de forță majoră sau de maximă urgență, pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor orașului, convocarea se va face în ședință extraordinară de îndată. 

 

 

Art.2 – Ordinea de zi 

 

(1) Proiectul ordini de zi se redactează de către secretarul general al orașului, 

ca anexă la dispoziția  de convocare emisă de către primar.  



(2) Proiectul ordini de zi împreună cu proiectele înscrise în acesta și 

documentația aferentă, se aduce la cunoștința consilierilor locali prin mijloace 

electonice, respectiv e-mail. 

(3) Președinții comisiilor de specialitate vor primi intreg materialul și  pe 

suport de hârtie, în funcție de evoluția situației existente se poate hotărî trimiterea 

materialelor exclusiv prin mijloace electronice. 

(4) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri către președinții comisiilor 

de specialitate se vor transmite și formularele rapoartelor și a avizelor, în format 

Word,  comunicându-se si data la care acestea urmează să fie returnate, pentru a fi 

înaintate celorlale comisii. 

 

 

Art.3 - Cvorumul ședințelor consiliului local 

 

(1) Prin derogare de la art. 137, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind codul de 

procedură administrativă și art.27 din Regulamenul de organizare și funcționare a 

consiliului local Victoria - ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența 

majorității consilierilor locali în funcție, prezența consilierilor locali se constată prin 

orice mijloace electronice de comunicare considerate necesare (telefonic, sistem 

videoconferintă, e-mail, fără a ne limita la acestea).  

(2)Pe perioada stării de urgență formularul de pontaj  se va intocmi și semna de 

către președinții comisiilor de specialitate și se va transmite secretarul general al 

orașului, prin mijloace electronice sau pe suport de hărtie, după caz. 

 

 Art.4 -  Desfășurarea ședințelor consiliului local 

(1)   Prin derogare de la art. 138 din OUG nr.57/2019 privind codul de 

procedură administrativă și art.28, alin.(1) din Regulamenul de organizare și 

funcționare a consiliului local Victoria, în perioada menținerii stări de urgență nu se 

poate asigura posibilitatea cetățenilor de a asista la ședințele consiliului local sau de a 

le urmări pe internet. 

(2) În vederea asigurării în oarecare măsură a caracterului public al 

ședințelor consiliului local se va asigura accesul celor interesați, în condițiile legii, la 

proiectele consiliului local și procesele verbale ale ședințelor, prin consultarea 

acestora pe pagina de internet a instituției. 

Art.5 - Adoptarea hotărârea consiliului local 

(1)  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 se va face prin vot electronic, după următoarea 

procedură: 

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

va primi un formular de vot care va cuprinde proiectele de hotărâri. Pentru exprimarea  

opțiuni se vor folosi cuvintele da și nu. 

b) La data stabilită pentru organizarea ședinței,  după comunicarea 

rezultatului amendamentelor și propunerilor făcute, respectiv între orele 18-20 se va 

proceda la exprimarea opțiuni pe  buletinele de vot. 



c)  Buletinele de vot completate se vor transmite în intervalul 18 -20, 

electronic, după caz, sau depuse la sediul primăriei, cel târziu a doua zi, iar 

secretarului general al orașului le va centraliza. 

d) În situația posibilității organizării sedintelor consiliului local  prin sistem 

videoconferință, opțiunea de vot va fi exprimată și oral astfel, președintele de 

ședință/secretarul general va face apel nominal iar consilierul apelat va exprima 

opțiunea. 

e) Rezultatul votului va fi consemnat de către secretarul general al orașului 

în procesul verbal al ședinței. 

 

Art. 6 – Formularea amendamentelor 

(1)  Consilierii locali  pot formula amendamente și propuneri după 

următoarea procedură: 

a) În cadrul ședințelor  comisiilor de specialitate se vor face amendamente 

și propuneri care se vor transmite secretarului general înaintea datei stabilite pentru 

ședinta consiliului, acesta va proceda la transmiterea amendamentelor și propunerilor 

tuturor comisiilor. 

b) La data stabilită pentru sedintă, până la ora 12, propunerile și 

amendamentele se vor vota in ordinea transmisă, prin mijloacele electronice, pe 

grupul de WhatsApp, telefon sau in cadrul videoconferintei, după caz. 

c) Amendamentele și propunerile care intrunesc numărul necesar de voturi 

vor fi aduse la cunoștința tuturor consilierilor, până la ora 18,  pentru a putea fi luate 

în considerare la completarea buletinelor de vot.  

 

Art.7 – Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local 

 

(1)     Hotărârile consiliului local, adoptate se semnează de președintele de 

ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de secretarul general al orașului. 

(2) Președintele ales la ultima ședință a consiliului local va fi menținut pe  

întreaga perioada a decretării stării de urgentă. 

 

Art. 8 – Funcționarea comisiilor de specialitate 

(1)  Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul 

majorității simple a membrilor prezenți, prin derogare de la art. 31  din Regulamenul 

de organizare și funcționare a consiliului local Victoria, în vederea minimalizării 

contactului direct dintre persoane, președintii comisiilor de specialitate pot conveni ca 

dezbaterea proiectele în comisii să se efectueze și prin mijloace electronice .  

 

          Temei legal 

          -Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

          -Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;  

          -Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 7/2020 

privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind 

gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 
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JUDEȚUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL ORASUL VICTORIA 

 

 

 

 

BULETIN  DE  VOT 

 

 

Conform art.139, alin.(5), lit.”c”  din Ordonanța de urgentă nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, votul se poate exprima prin mijoace electronice. 

 

 

PRIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

 înscrise pe ordinea de zi a ședintei ordinare din _________ 

 
  Dl/D-na consilier _________________________________ 
 

NR.  
 

TITULATURA  Da Nu 

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Anexa B 

 

 

 

JUDEȚUL BRASOV 

CONSILIUL LOCAL ORASUL VICTORIA 

 

 

 

 

 

 

AMENDAMENT 

 

 

 

la proiectul de hotărâre nr._________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


