
 

     
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a  

Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020 

 

         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 extraordinare, convocată de îndată, a 

Consiliului Local Victoria, județul Brașov din data de 10.04.2020, convocată de îndată, 

conform dispoziției primarului nr. 164/09.04.2020,după cum urmează: 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 privind amanarea termenelor de plata a taxei de 

salubrizare si veniturilor constituite din contracte de 

inchiriere, concesiune, superficie, vanzari de bunuri 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la  aprobarea  trecerii imobilului teren în 

suprafață de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  

nr.cad.100912 din domeniului public al Județului 

Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în 

domeniul public al UAT Victoria și administrarea 

Consiliului Local Victoria. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Pentru modificarea și completarea art.7 din Programul 

de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea 

marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat prin HCL 

nr. 29/27.02.2020 -Cu privire la  aprobarea  

programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  

combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 

 

PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE 
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PROIECT   DE   HOTARARE  

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 

         Primarul Or.Victoria. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr.5030/09.04.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului local al  orașului  Victoria  pe anul 2020. 

- Raportul nr.5029/09.04.2020 întocmit de Biroul Impozite și Taxe locale cu privire la  
rectificarea  bugetului local al  orașului  Victoria  pe anul 2020. 

Văzând prevederile: 
- art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ 

și  Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- art.33, alin.(3), lit.b din Legea nr. 276/2006 privind finanţele publice locale; 
- Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; 
- Hotărârea Consiliului Județean nr. 123/24.03.2020 cu privire la repartizarea de sume din 

cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. 
- Referatul nr.4984/07.04.2020 privind necesitatea cuprinderii de sume în  bugetul local al 

orașului Victoria, la capitolul ”asistență socială”. 
- Referatul nr. 5006/08.04.2020 întocmit de compartimentul SVSU,  cu privire la necesitatea  

cuprinderii de sume în  bugetul local al orașului Victoria, pentru achiziție materiale dezinfectante. 
- Hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență nr. 4/02.04.2020, constituită la nivel local. 

 În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 

 H OT Ă R Ă Ş T E :  

 
 

       Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe  anul 
2020, conform anexei I la partea de venituri,  influente plus 82,36  mii lei, valoare totală rectificată 
22.989,77 mii lei, conform anexei II la partea de cheltuieli, influente plus 82,36  mii lei, valoare totală 
rectificată 25.931,07 mii lei, 

 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   HOTARARE  
privind amanarea termenelor de plata a taxei de salubrizare si veniturilor constituite din contracte 

de inchiriere, concesiune, superficie, vanzari de bunuri 

         
         Primarul Or.Victoria. 
          Având în vedere: 

Raportul nr.4760/01.04.2020 întocmit de Biroul Impozite și Taxe Locale, cu privire la. 
amanarea termenelor de plata a taxei de salubrizare si veniturilor constituite din contracte de 
inchiriere, concesiune, superficie, vanzari de bunuri 
          Văzând prevederile: 
- Art.454, lit.g  si art.484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
- Prevederile decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei,  
- Prevederile Ordonantei de urgenta 29/18.03.2020 privind unele masuri economice si 
fiscal bugetare, 
- Art. 19 din HCL 58/29.03.2018 privind aprobarea regulamentului de instituire si 
administrare a taxei speciale de salubrizare a Orasului Victoria, referitor la faptul ca taxa 
speciala de salubrizare se datoreaza lunar cu termene de plata pana la data de 20 a lunii 
urmatoare, 
- Conform art.VII alin.1 și 4 din Ordonanta de urgenta 29/18.03.2020 nu se calculează şi 
nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, 
aprobat prin Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare pentru veniturile din: 
închirieri de bunuri, locuințe din fondul locativ de stat, locuinte din domeniul privat, spații cu 
altă destinație decât locuință, concesiunii, superficii, vânzări de bunuri cu plata în rate.Măsurile 
fiscale prevăzute  încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă. 
 În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 

 H OT Ă R Ă Ş T E :  

 
 

             Art.1. Se aprobă amanarii la plata a taxei de salubrizare datorata pentru lunile 
februarie,  martie si aprilie pana la data de 20 iunie 2020, fara perceperea majorarilor de 
intarziere, 
             Art.2. Cu titlu de excepție, începând cu luna martie 2020, pentru obligațiile fiscale 
provenite din închirieri de bunuri, locuințe din fondul locativ de stat, locuinte din domeniul 
privat, spații cu altă destinație decât locuință, concesiunii, superficii, vânzări de bunuri cu plata 
în rate, nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere conform Codului de procedură 
fiscală, aprobat prin Legea nr.207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Măsurile 
fiscale prevăzute  încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă. 

 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  aprobarea  trecerii imobilului teren în suprafață de 404 mp înscris în CF 

100912 Victoria  nr.cad.100912 din domeniului public al Județului Brașov și administrarea 
Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului 

Local Victoria. 

 
         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere referatul nr.3894/12.03.2020 al biroului ADPP cu privire la - aprobarea  aprobă trecerii 

imobilului teren în suprafață de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  nr.cad.100912 din domeniului public al 
Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al UAT Victoria și administrarea 

Consiliului Local Victoria, expunerea de motive nr.3896/12.03.2020 și nota de fundamentare nr.3897/12.03.2020. 
        Văzând prevederile:  

        OUG 57/2019 – Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”. art.286-293, art.294 alin.1-3 și alin.5-7, art.295-296 
       Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 - 865; 

        Legea 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
       HCL nr.151/12.09.2019 - Cu privire la solicitarea trecerii  imobilului teren în suprafață de 404 mp înscris în CF 

100912 Victoria  nr.cad.100912 din domeniului public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean 
Brașov, în domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, pentru derularea obiectivului 

de investiție construcție garaje primărie; 

      HCJ nr.384/26.09.2019, modificată prin HCJ nr.6/23.01.2020 – privind aprobarea trecerii din proprietatea 
publică și administrarea al Județului Brașov în proprietatea public și administrarea Orașului Victoria a imobilului 

înscris în CF 100912 Victoria nr.cad.100912;                          
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, republicată,  

        În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

              Art.1. Se aprobă trecerea imobilului teren în suprafață de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  
nr.cad.100912 din domeniului public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în 
domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria,  după cum urmează: 

               

Nr. 

Crt. 

Codul de 
Clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul dobândirii sau, 

după caz, al dării în 

folosinţă  

Valoarea 

de 

Inventar 

Situaţia juridică 
actuală 

1  

Teren 404 mp 

CF 100919 

nr.cad.100912 

Orașul Victoria 
 

2020 13.332 lei 
Orașul Victoria-
domeniul public 

        Art.2.- Predarea- primirea terenului se va face pe bază de proces verbal care se va încheia în 
termen de maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotarâri. 
          Art.3.- Lista cu inventarul domeniului public al Orașului Victoria, aprobată la anexa nr.9 a HG 
nr.972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Braşov, se va modifica în mod corespunzător. 
        Art.4.-Operațiunile de carte funciară prevăzute de Legea 7/1996 și Ordinul 700/2014 în sensul 
înscrierii în CF 100912 nr.cad.10912 a dreptului de proprietate publică a Orașului Victoria aspra terenului 
de 404 mp, cad în sarcina Orașului Victoria. 
          Art.5.- 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 
Pentru modificarea și completarea art.7 din Programul de măsuri  pentru  

prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat prin HCL nr. 

29/27.02.2020 -Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea 

şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 
 

 

 

           Primarul Or.Victoria,  

          Având referatul nr. 4983/07.04.2020 al biroului asistenţă socială pentru modificarea 

și completarea art.7 din Programul de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea 

marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat prin HCL nr. 29/27.02.2020 -Cu privire la  

aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  

sociale în anul 2020. 

          Luând în considerare prevederile: 

- art. 24 din Legea nr. 116/2002 actualizată, privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale;  

            - art. 48, art.51 și art.52 din H.G.R. 1149/2002 actualizată, pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002; 

             În conformitate cu prevederile:  

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

Administrativ;  

             -HCL nr. 29/27.02.2020 -Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  

prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  

 

         Articol unic. Se aprobă modificarea și completarea art.7 din Programul de măsuri  

pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat prin HCL 

nr. 29/27.02.2020 - Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  

combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, după cum urmează: 

 

 Art.7 forma inițială     

          Art.7 Acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei 

persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială 

pentru achiziționarea unor alimente de bază cu ocazia sărbătorilor legale.   

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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         Art.7 forma modificată:   

         Art.7 Acordarea unor beneficii sub formă de tichete sociale în valoare de 50 lei 

pentru achiziționarea unor alimente de bază, sau a unor pachete alimentare în valoare de 

50 lei/persoanelor/famililor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială 

pentru achiziționarea unor alimente de bază. 

 Ajutorul prevăzut la art.7 se acordă pe baza listelor intocmite de către biroul 

asistență socială, a documentelor justificative după caz, pensionarilor și persoanelor cu 

venituri mai mici de 1000 lei/lună, cu aprobarea Primarului or. Victoria. 

 

Celelalte articole cuprinse în Programul de măsuri  pentru  prevenirea şi  

combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat prin HCL nr. 29/27.02.2020 - Cu 

privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea 

marginalizării  sociale în anul 2020 nu se modifică. 

              
 

 

                                                                     PRIMAR  

CRISTIAN  GHEORGHE 
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