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

Consiliului Local Victoria din data de 24.09.2020 

 
 
 

         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 24.09.2020, convocată conform dispoziției primarului nr. 

421/17.09.2020, după cum urmează: 

 
NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări și interpelări 

 
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 24.09.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 27.08.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 
Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat  Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Orașul 

Victoria și Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, cu privire  

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

Cap.4- durata contractului. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără 

licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 mp, situată 

în str.Oltului nr.42A cu destinaţia ―extindere construcție magazin‖ la 

cererea proprietarului. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără 

licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 348 mp, 

situată în str.George Coșbuc cu destinaţia ―extindere construcție‖ la 

cererea proprietarului. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la  aprobarea  întocmirii documentației cadastrale de 

dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 511 mp și a 

unui raport de evaluare a terenului de 511 mp de către un 

evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea prețului de 

vânzare prin licitaţie publică a terenului de 511 mp, situat în 

str.Tineretului nr.1 Or.Victoria. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 



8 Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adițional la contractul 

de superficie directă cu titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019  

cu privire la modificarea Cap.I- părțile contractante, art.1 alin.1 – 

Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit și a art.7 

alin.4 lit. ‖a‖ Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile 

superficiarului. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Burdulea 

Maria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015  încheiat între 

Or.Victoria şi Liceul Teoretic ―I.C Drăguşanu‖, având ca obiect 

darea în folosinţă gratuită a bunului din domeniul privat, 

microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia ―Transport 

Şcolar‖, privind modificarea art.4.1  Cap.4 – Durata contractului. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public 

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

precum și majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea 

lucrărilor executate. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din  HCL nr. 

118/30.07.2020 privind aprobarea organigramei și  a statului de 

funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or. 

Victoria.  

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 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 

14 Diverse: 

1. Plângerea formulată de către d-na Timoftă Alina 

și dl. Timoftă Bogdan, cu domiciliul în str. 

Chimiștilor, nr.5, înregistrată cu nr. 

11651/01.09.2020, privind problemele pe care le 

întâmpină legat de inundația locuințe, datorită 

canalizării orașului. 

2. Raportul de activitate al SAM –servicii medicale 

SRL, pentru anul 2019 și sem.I al anului 2020. 

 

 

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 27.08.2020 

 
 
 
 

         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 27.08.2020, conform anexei. 

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

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

general al orașului Victoria. 

 

 
 

 

PRIMAR 
                                                  CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                                PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 27.08.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră 

vom începe ședința  ordinară de astăzi, din totalul de 15 consilieri sunt prezenti un nr. de 

12 consilieri, avem două cereri pentru concediu si un consilier urmează să sosească.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.364/20.08.2020 iar anunțul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

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

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

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

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

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

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

un folos material pentru sine sau pentru: 

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

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

unei obligaţii; 

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

la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 

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

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

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

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

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

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

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

şedinţei. 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

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

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

funcționare a consiliului local vă rog sa faceti propuneri pentru președintele lunii august. 

 D-na Bratu Cristina – o propun pe doamna Gabăr Alexandrina. 
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Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 12 pentru, niciunul împotrivă, 

nicio abținere.  

D-na secretar Tocoaie Gabriela - doamna Gabăr Alexandrina este invitat să preia 

conducerea ședinței. 
 

D-na. consilier Gabăr Alexandrina –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

Având în vedere că s-a transmis un proiecte de hotărâre pentru a fi introdus pe ordinea de 

zi a ședinței , cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE 

ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» și a cheltuielilor 

legate de proiect și adresa d-nei Motoc Adina privind solicitarea de închiriere a centralei 

termice din str. Primăverii 8/A – înregistrată cu nr. 10041/30.07.2020 , supun la vot 

introducerea acestora pe ordinea de zi.    

D-na secretar Tocoaie Gabriela- iar proiectul de hotărâre privind numirea 

membrilor în consiliu de administratie si CE al unităților de învățământ va trebui să 

sufere o modificare deoarece printr-o adresă sosită ulterior Colegiul Tehnic ne solicită 

numirea a dou membri în consiliul de administrație. 

Dl. consilier Lup Alexandru – acest proiect după părerea mea va trebui să-l 

amânăm deoarece componența consiliului se va modifica după alegeri si tot va trebui 

alese alte persoane, ce sens are pentru o singură lună. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – le incurcăm activitatea deoarece la 1 

septembrie incep activitățile scolilor, iar până la validarea noului consiliu se va ajunge la 

jumătatea lunii octombrie. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – eu propun să prelungim mandatul membrilor 

care au fost, să se facă aceleași propuneri,. 

Dl. consilier Lup Alexandru – a doua problemă legată de adresa pentru 

inchirierea centralei, să hotărâm acum îmi pare forțată treaba să lasăm noua legislatură să 

hotărască ce se doreste. 

Dl. consilier Stanea Daniel – există următoarea problemă, dacă o inchiriem există 

prima opțiune de cumpărare conform legii, scoasă la licitație pot să vină mai mulți, deci 

trebuie să ne gândim bine. Au fost scoase toate la licitație, să nu se întâmple la fel ca și la 

apartamentele care sunt in chirie. 

D-na secretar Tocoaie Gabriel – si inchirierea se face tot prin licitatie publică, nu 

este aceeasi procedură ca și la locuințele din fondul locativ unde vânzarea se face direct 

către chiriaș. Dacă sunteți de acord adresa se poate discuta la secțiunea diverse. 

Se supune la vot și se votează cu 12 pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina - supun la vot ordinea de zi cu modificarea 

făcută   și se votează cu 12 pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

 

Trecem la prima sectiune a ordinii de zi :Întrebări și interpelări. 

 

 

D-na consilier Badea Costică – în urma unui articol din ziar am văzut că o 

anumită doamnă binevoitoare iubește animalele, eu aș propune doamnei viceprimar, să-i 

ușurăm pe ultima 100 de metri activitatea să formăm o comisie care să prindă câinii și 

care să-i ducă acestei doamne, am avea economie la buget și doamna fiind iubitoare de 

căini și pisici are condiții să-i ingrijească. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – mie mi se pare că este o răutate din partea dvs.  

abordarea in acest sens. Si eu am citit acel articol, am fost foarte mirată, nu am știut 

despre ce este vorba, foarte bine că face acest lucru dar asta nu înseamnă că trebuie să 

aducem hingherii să-i ducă toți câinii. 



 Aceasta este o persoana fizică, face un gest uman, asta nu înseamnă că trebuie să 

ne rezolve nouă problema. 

D-na consilier Badea Costică – nu este o răutate este o reorientare si se poate face 

economie la buget. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina - și eu as dori să nu mai fie niciun câine că 

suntem denigrati de la primar la consilieri. 

D-na consilier Badea Costică – a doua problemă cu noxele din oraș, am inteles că 

a fost fum și miros de substanțe chimice și nu știm dacă Virometul are autorizație de 

funcționare, pentru autorizatia de mediu se chinuie de 3 ani și nu reusesc. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – stiți că avem des actiuni de ecarisaj, chiar și 

azi de dimineață, dar s-a observat că ar fi apărut și căini noi, pe lângă asta am avut 

parteneriatul pentru sterilizare, cred că am avut interes pentru această problemă si nu ne-

am comportat iresponsabil. In ce priveste articolul cred că este campanie electorală. 

In zona pietii a fost un depozit de deșeuri pe care l-am curățat 90% , dar au venit 

ploile și nu am reusit să terminăm, nu știu dacă întâmplător sau nu a luat foc, a fost 

anunțată garda de cei de la USR, am fost amendați și așa s-a ajutat orașul din bugetul 

local. 

Legat de autorizația Virometului, știți că s-a reluat partea de epurare, s-a ajuns la 

un acord comercial între cele două și au autorizație de funcționare până in anul 2021, iar 

partea de mediu este problema Gărzii de mediu și au fost controlați. 

Dl. consilier Stanea Daniel – vreau să vin și eu cu o completare față de ce a spus 

dl. Costică Badea , subiectul animalelor este delicat s-a dezbătut aproape la fiecare 

ședință. Legat de articol, l-am văzut am rămas surprins la fel ca și alții, problema a fost că 

nu tot acel interviu a fost al dânsei, a fost pregătit pentru campania electorală pe cine o 

susține dumneaei, pentru că s-a greșit numele localității de 2 ori la rând, s-a incercat 

denigrarea noastră ca autoritate locală în sensul că nu putem gestiona problema câinilor, 

atât am avut de completat, a fost pur electoral. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina- doresc să vă întreb dacă aveți cunoștință de o 

discuție in mediul online despre discutia cu amplasarea panourilor electorale, au fost 

acuzații care nu fac cinste instituției. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Bastea astazi a dat răspuns că 

necunoașterea legii nu -ți dă dreptul să târăști instituția in noroi. Legea precizează că poți 

amplasa bannere pe stâlpi cu acordul proprietarului, nu a fost tendențios, dacă mergeți 

prin oraș veți vedea că nimeni nu are bannere pe stâlpii de la ecectrica pentru că nu s-a 

putut obține acordul acestora. 

Daca a venit și i s-a explicat cu text de lege procedura nu ințeleg de ce sunt asemenea 

discuții in mediul online. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – d-na susține că a completat împreună cu dl. 

Bastea hârtiile și apoi a spus că s-au cerut alte lamuriri. 

Dl. consilier Stanea Daniel – partea de zonă verde de la șina ferată spre oras, 

aprox.2 m cine trebuie să-i curețe ? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – CFR-ul are o limită de siguranță de 15 m, este 

in obligația lor să curețe zona de lângă calea ferată,  au și adresă făcută. Noi am curățat 

cât am putut. 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – dacă nu mai sunt întrebări trecem la punctul 

doi – Proiecte de hotărâri. 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 27.08.2020 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

 

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

13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.128  .   

 

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

a Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

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

Local nr.  129 

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la desemnarea pentru anul școlar 2020/2021 a 

reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai Consiliul de 

administrație și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – se supune amendamentul formulat cu privire la 

rămânerea acelor membri din hotărârea veche, respectiv : 

 

Coleul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria  

Membrii în Consiliul de administrație: 

1.Badea Costică 

2.Saftiuc Adriana 

 

Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

1.Dobrilă Ioan 

 

Liceul Teoretic “I.C.Dragusanu” Victoria 

Membrii în Consiliul de administrație – 

1.Stanea Daniel 

2.Miclea Ioan 

 

Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității— 

1.Nițu Monica 

 

Clubul Copiilor Victoria 
Membru în Consiliul de administrație – 

1.Smădu Octavian 

 

Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității— 

1.Gabăr Alexandrina 

 

         Si se votează cu 13 voturi pentru, nicio abținere. 



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

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

Local nr.  130 

 

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la plata cheltuielilor reprezentând  transportului 

local rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-

a, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învățământul preuniversitar 

acreditat, care au domiciliul în orașul Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

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

Local nr. 131  

 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul 

Ilie‖ pentru  continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Lup Alexandru- propun suma de 15.000 lei pentru bisericile nr.1, 

nr.2 și nr.3 iar pentru Biserica Creştină Baptistă ―Sfânta Treime‖ suma de 5.000 lei. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – dar cererea pentru această biserică a fost de 

10.000 lei, de atât are nevoie. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu am făcut doar o propunere am inteles că in 

buget este cuprinsă suma de 50.000 lei. 

D-na secretar – pentru fiecare proiect se vor formula propuneri, deci pentru acest 

proiect avem propunerea de 15.000 lei, dacă mai sunt și alte propuneri? 

D-na consilier Saftiuc Adriana – eu propun 10.000 lei. 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 12 voturi pentru, o abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerea 

făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr. 132  

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - 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. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Propuneri: suma de 15.000 lei 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 13 voturi pentru, o abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu propunerea 

făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr.133   

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa 

Parascheva‖pentru reabilitare lăcaş de cult - reparații astereală. 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Propuneri: suma de 15.000 lei 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 13 voturi pentru, nicio abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu propunerea 

făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr.134   

 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste ―Sfânta 

Treime‖ pentru  reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic și energetic. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Propuneri: suma de 5.000 lei 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 12 voturi pentru, o abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu propunerea 

făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr.135   

 

Proiect de Hotărâre nr.9  - Cu privire la  aprobarea  vânzării unui nr.de 1 apartament 

din fondul locativ de stat, situat în str.Muncii nr.1/3  către titularul contractului de 

închiriere. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

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

Local nr. 136  

 

Proiect de Hotărâre nr.10  - Cu privire la  aprobarea  modificării art.1 din HCL 

nr.89/29.08.2013  cu privire la aprobarea locaţiilor pentru amplasarea unor containere 

speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

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

Local nr. 137  

 

Proiect de Hotărâre nr.11  - Cu privire la aprobarea Raportului de Analiză de Situații 

întocmit în urma activitățiilor derulate în cadrul Proiectului ‖ România crește cu tine – 

Educația timpurie, o investiție în viitor‖ 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Stanea Daniel – care este diferenta intre acest propiect și cel cu cresa? 



D-na viceprimar Brati Cristina – in urma situației de analiză din cadrul proiectului‖ 

România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor‖ s-a identificat nevoiea 

de înființarea unei creșe și s-a demarat proiectul pentru inființarea acesteia. 

 

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

12 voturi pentru, unul împotrivă (dl. consilier Stînea Timotei-Valentin), nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 138  

 

Proiect de Hotărâre nr.12  - Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

fondului locativ de stat din Or.Victoria -și domeniul  privat. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

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

Local nr.  139 

 

Proiect de Hotărâre nr.1 3 - Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» 

și a cheltuielilor legate de proiect 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

D-na viceprimar Brati Cristina- Încă o data fac precizarea că aprobăm valoarea totală a 

proiectului care este identică cu valoarea aprobată la aprobarea indicatorilor tehnici. 

 

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

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

Local nr.  140 

 

                                                 III. –DIVERSE 

 

          1. Adresa Asociației Save a Life-Salvează o viață, înregistrată cu nr. 

9946/28.07.2020, prin care solicită cumpărarea sau inchirierea unui teren în afara 

orașului în vederea amenajării unui adăpost privat pentru animale fără stăpân.  

 Dl. consilier Lup Alexandru – părerea mea ar fi să nu fim de acord, acest lucru ne 

aduce un avantaj din punctul de vedere al poluării, ati văzut la televizor cum arată 

adăposturile pentru câini, a fost o emisiune acum recent despre ce se intâmplă cu câinii. 

 Dl. consilier Badea Costică- am o propunere să-i oferiți la parcul industrial. 

Dl. consilier Stanea Daniel – d-na viceprimar spuneți ceva ca sunteți membru 

fondator. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- da așa este, asociația a venit si a făcut campania 

de sterilizare, eu susțin o inițiativă de acest gen, dar eu reprezint un vot și trebuie să mă și 

abțin având în vedere că sunt membru. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – supunem la vot propunerea privind parcul 

industrial și se votează cu 6 voturi pentru și 7 voturi împotrivă. 

Dl. consilier Badea Costică – propunerea mea este să rămână în atenția 

executivului urmând ca după organizarea alegerilor locale din 27.09.2020 să fie discutată. 

Această propunere este agreată. 

 

2. Adresa d-nei Motoc Adina privind solicitarea de închiriere a centralei termice din str. 

Primăverii 8/A – înregistrată cu nr. 10041/30.07.2020. 



 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – au un atelier de mobilă, eu sunt de acord. 

Dl. consilier Badea Costică - să rămână în atenția executivului urmând ca după 

organizarea alegerilor locale din 27.09.2020 să fie discutată 

Această propunere este agreată. 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina –ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința 

închisă. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL, 

   GABĂR ALEXANDRINA                   CIOCA GABRIELA LENUȚA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       

             
 

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

Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

 
 
 
 

         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 07.09.2020, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

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

  



                                                                       
 

 

 
                                                                PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 07.09.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

începe ședința  extraordinară de astăzi, din totalul de 15 consilieri sunt prezenti un nr. de 

10 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. 

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.396/02.09.2020 iar 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

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

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

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

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

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

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

un folos material pentru sine sau pentru: 

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

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

unei obligaţii; 

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

la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 

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

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

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

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

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

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

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

şedinţei. 

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

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

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

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

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

modificările şi completările ulterioare. 

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

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

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

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

funcționare a consiliului local vă rog sa faceti propuneri pentru președintele lunii 

septembrie. 

 Dl. consilier Lup Alexandru – îl propun pe domnul Smădu Octavian. 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 10 pentru, niciunul împotrivă, 

nicio abținere.  

D-na secretar Cioca Gabriela – domnul consilier Smădu Octavian este invitat să 

preia ședința. 

Dl. consilier Smădu Octavian - Buna ziua,  pe ordinea de zi a ședinței 

extraordinare de astăzi avem 3 proiecte de hotărâri și începem cu supunerea la vot a 

proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi. 

 

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

10 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.141.   

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al 

Oraşului Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Smădu Octavian- dacă sunt discuții? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pe lângă propunerea de buget pe care o aveți și 

prin care ați observat că majoritatea sumelor merg spre învățământ, pentru asigurarea 

materialelor necesare pentru igienă și protecție, am identificat și posibilitatea accesării de 

fonduri pentru achiziționarea tabletelor pentru copii. 

Este un ghid în consultare și am analizat posibilitatea de a asigura și noi tablete 

tuturor copiilor de la școală și în ghid este precizat că dacă facem achiziția sau demarăm 

procedura de achiziție, înainte de a fi finalizat ghidul se pot accesa aceste sume. Și atunci 

am renunțat pe partea de funcționare la alte cheltuieli și doresc să formulez un 

amendament să fiți de acord să suplimentăm la capitolul învățământ pe lângă cei 195 mii 

lei cât au fost alocați să fiți de acord sa mai alocăm suma de 884 mii lei pentru achiziție 

obiecte de inventar – tablete: 

-învățământ primar 292 mii lei 

- învățământ secundar inferior(gimnaziu) – 238 mii lei 

- învățământ secundar superior (liceu) -243 mii lei 

- învățământ profesional -111 mii lei. 

Având în vedere că este o achiziție și se decontează din fonduri europene, ca să nu 

existe riscul să facem greșeli, fiind vorba de un ghid în consultare și o procedură nouă, 

doresc să mai propun încă un amendament să prindem și consultanță pentru achiziția 

tabletelor pentru că este o sumă mare pe care o alocăm și să nu riscăm să facem greșeli, 

în valoare de 30 mii lei. 

Al treilea amendament este legat de reabilitare trotuare, din primăvară au venit 

cetățeni de pe str. Chimiștilor bl. 26 și au solicitat să le reabilităm și lor trotuarele, le-am 

spus să facă solicitare în scris să putem cuprinde la fundamentarea bugetului și pentru că 



nu au adus solicitarea zona aceea nu a fost cuprinsă. Acum când au început lucrări de 

reabilitare au venit și au spus că nu ne-am ținut de cuvânt, mi am luat angajamentul că 

voi veni în fața dvs. și voi face această propunere, pentru aceasta propun ca să 

suplimentăm cu suma de 10.800 lei. 

Dl. consilier Stanea Daniel – Și str. Victoriei nr.22 ați cuprins-o? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – ați putea spune o sumă? Ce este Victoriei 22? 

Dl. consilier Stanea Daniel – accesul la ghena de gunoi, un trotuar. 

D-na viceprimar Bratu Cristina –Dacă vreți să facem amendament ne trebuie o 

valoare,  nu ați venit să spuneți ce sumă ar fi necesară. 

Dl. consilier Stanea Daniel – s-a mai ridicat această problemă încă de anul trecut. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dar ne trebuie o estimare, eu cred că acolo este 

o problemă, trebuie să treci strada și cum pui trotuarul să treci strada, acest lucru s-a mai 

discutat. Acolo este un proiect de modernizare a străzii Moldoveanu, dar pentru că 

această lucrare are o estimare de un milion lei, evaluarea a fost făcută acum 3 ani pe 

PNDL, care nu s-a mai putut accesa iar din bugetul local nu avem această sumă și pentru 

acest lucru s-a amânat. 

Dl. consilier Stanea Daniel- nu sunt costuri mari, erau plăcile de beton  depozitate 

la Tăruș în curte, mai sunt? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt, dar problema este că nu poti trece strada, 

s-a mai discutat acest lucru. 

Dl. consilier Lup Alexandru – as dori să văd dacă am înțeles bine: 

-deci în primul rând tablete, mărim suma pentru achiziția de tablete, în principiu am fi de 

acord, apoi ați spus ca să decontăm aceste tablete ne trebuie consultanță și ati spus 30 mii 

lei, aveți contract? Mi se pare o sumă mare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – nu avem contract, pentru că la ora aceasta este 

un ghid care este in consultare, sunt proceduri și am incercat să ne lămurim cum să putem 

deconta banii,  am sunat la mai multe firme de consultanță să ne îndrume pentru că noi nu 

am avut proiect și nu știm exact ce va trebui să facem. 

Dl. consilier Lup Alexandru – am înțeles nu doriți să vă asumați riscul, dar 30 

mii lei mi se pare o sumă mare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – firmele practică tarife de 5-10% din valoarea 

proiectelor. 

Dl. consilier Lup Alexandru –al treilea amendament era pentru majorarea sumei 

la reabilitare trotuare, aceasta nu o mai înțeleg de ce nu ați făcut-o până acum? Banii de 

unde i-ati luat? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru că nu am avut solicitări decât verbale, 

banii sunt din economii la alte lucrări și funcționare. Vă rog să luați act de faptul că 

sumele pentru consultantă sunt eligibile și se pot recupera. 

D-na secretar Cioca Gabriela – dacă nu mai sunt discuții supunem la vot 

amendamentele: 

Amendamentul nr.1 se votează cu 10 voturi pentru; 

Amendamentul nr.2, se votează cu 9 voturi pentru, unul impotrivă; 

Amendamentul nr.3 se votează cu cu 10 voturi pentru 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentele formulate și se adoptă  cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.142.   

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea  trecerii  integrale a 

apartamentelor nr.2 și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, 



situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și 

administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 

administrarea Consiliului Județean Brașov.            

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Smădu Octavian – ma gândesc dacă  de la suprafata de 815 mp de 

pe Salcâmilor și 600 mp pe Stadionului le ajung, dacă trecem în administrarea celor de la 

Brasov, să ne dea și ei ceva, poziția este centrală, eu nu știu ce gânduri o fi având ei. 

Dl. consilier Lup Alexandru – întrebarea este pertinentă, este suficientă suprafața 

care o putem oferi. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – este suficient deoarece așa cum știu și 

persoanele care fac parte din consiliul de administrație, ei nu mai aveau nici numărul de 

elevi cu care să funcționeze ca persoană juridică, au declarat mai mulți copii și știți ce 

scandal a fost acolo. 

Dl. consilier Lup Alexandru – acest aspect trebuie scos în evidență. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dacă nu dăm spațiul nu au unde să fie mutați și 

riscăm să fie nevoiți să se mute la Făgăraș și cum să fie transportați copii, mai mult sunt 

puse in pericol locurile de muncă ale acelor oameni. 

Pe altă parte în spațiul de pe Salcâmilor este aprobat proiectul pentru creșă, in 

valoare de 4 mii lei din fonduri europene, nu putem pune in pericol acel proiect. 

Dl. consilier Smădu Octavian – pe copii aceeia nu-i poate muta nimeni. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – avem hotărâre a consiliului prin care ați 

aprobat că acolo se face o cresă. 

Dl. consilier Smădu Octavian – cu bani aceea faceți o creșă nouă din temelie, 

deci nu mai spargeți pereții. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – din bani prevăzuți în proiect ne dă voie 10% 

să facem amenajări la infrastructură, din restul banilor vom obține bani pentru salarii, 

funcționare si calificări, nu sunt bani să accesezi să construiești. Am venit în consiliu și 

am prezentat proiectul, l-ati aprobat, astăzi ziceți să renunțăm la acel proiect?  

Dl. consilier Smădu Octavian – de ce atâta grabă? 

D-na viceprimar Bratu Cristina - Sunt termene cei de la minister ne-au chemat 

să semnăm contractul, noi am stabilit acel spațiu. 

Dl. consilier Lup Alexandru – să spunem și concluziile, după părerea mea ar 

trebui să aprobăm pentru că e păcat să pierdem creșa, iar pe de altă parte avem 

posibilitatea dacă este suficient spațiu, dacă este așa cum se va vedea in practică, să ne 

punem problema de a dezvolta acel spațiu. 

Dl. consilier Miclea Ioan – mai ales că ei au luat cealaltă parte a clădirii ca să o 

renoveze iar clădirea acum nu este utilizată, noi am fost cei care au dat clădirea 

consiliului județean pentru reabilitare iar acum venim și spunem că nu mai dorim? 

Dl. consilier Smădu Octavian – avem dreptul să discutăm, se va face același 

lucru si la etajul 1 și 2? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – creșa se va face pentru un număr de 70 de 

copii în 2 ani. 

Dl. consilier Smădu Octavian- acest lucru presupune locuri de muncă,, părinții 

merg la servici și copilul va fi la creșă. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt părinți care au venit la primărie că au 

copii de 3 ani și nu-i primesc la grădiniță că nu mai sunt locuri. 

Dl. consilier Lup Alexandru – pentru fonduri europene trebuie să te pliezi pe 

regula lor, altfel nu esti eligibil. 



Dl. consilier Miclea Ioan – cei de la scoala sunt de acord cu mutarea? 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – solicitarea scolii este de acum 5 ani, ei au tot 

solicitat spațiul de pe str. Stadionului. 

Dl. consilier Smădu Octavian – eu cred că si noi am putea solicita in schimb 

apartamente pentru copii cu situații dificile care fac școală în Brașov. 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să formulez un amendament, respectiv in cădirea 

respectivă să nu se schimbe destinația, să rămână cu destinație de Centru Școlar pentru 

Educație Incluzivă. 

Dl. consilier Smădu Octavian – se supune la vot amendamentul și se votează cu 

10 voturi pentru nicio abținere, niciunul împotrivă. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul formulat și se adoptă  cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr.143.   

 

Ordinea de zi fiind epuizată declar ședința închisă. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

   SMĂDU OCTAVIAN                             CIOCA GABRIELA LENUȚA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de comodat  

nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Orașul Victoria și Serviciul de Ambulanță 
Județean Brașov, cu privire  la modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a 

art.4.1- Cap.4- durata contractului. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.11181/24.08.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
încheierea unui act adiţional la contractul de comodat  nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire  la 
modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- Cap.4- durata contractului. 
      Văzând prevederile:  
      OU 57/2019 – codul administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, și alin.6 lit.”b” ;   
      OUG 55/2019 – Codul Administrativ art art.108 lit.”d”,  art.129 alin.2 lit. lit.”c”, alin.5 
lit.”b”, coroborate cu prevederile art.354 alin.1 și 2 și art.355;  
      Legea 287/2009 republicată – Codul Civil – art.551 pct.9, art.553, art.555 – 566 şi 
art.874-875; 
      Contractul de comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011; 
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

              Art.1.-Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractual de comodat  
nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire  la modificarea art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul și a 
art.4.1- Cap.4- durata contractului, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.     
          Art.2.-Până la amenajarea corespunzătoarea a spațiului în suprafaţă de 29,97 mp 
situat la parterul imobilului Policlinica Or.Victoria, str.Policlinicii nr.14, înscris CF 100031-C1-U1 
Victoria, Serviciul de Ambulanță Județean Brașov poate utiliza vechiul spațiu în suprafaţă de 
38,90 mp înscris în CF 100031-C1-U8 Victoria pentru o perioadă de 6 luni, urmând ca la 
sfârșitul acestei perioade să predea spațiul în stare în stare bună de funcționare în baza unui 
proces verbal de predare primire.               
          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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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat  
 

A C T     A D I Ţ I O N A L  nr.1 
La contractual de comodat  Nr.1877/11RC/02.03.2011 cu privire  la modificarea 

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

            Părţile contractante – ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform 
art.96 alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, 
cod fiscal 4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar 
GHEORGHE CRISTIAN în calitate de comodant  –  si Serviciul de Ambulanță 
Județean Brașov, în calitate de comodatar, având la bază contractul de comodat 
Nr.1877/11RC/2.03.2011, a intervenit următorul act adiţional după cum urmează: 
 
 
        art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul – forma inițială 

          art.3.1 În urma acordului de voinţa intervenit între părţi, proprietarul “Bunurilor” aflate 
în domeniul privat al Or.Victoria, dă în folosinţă gratuită bunurile din domeniul privat - spaţiul 
în suprafaţă de 38,90 mp situat la etajul I, în incinta obiectivului Policlinica Or.Victoria, 
str.Policlinicii nr.14, înscris CF 100031-C1-U8 conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din 
prezentul contract către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Braşov  cu destinaţia de sediul 
al substaţiei de ambulanţă Victoria. 
 
         art.3.1 Cap.3 –obiectul contractul – forma modificată 
        art.3.1 se modifică în sensul schimării locație inițiale de la etaj( spațiul de 38,90 mp CF 
100031-C1-U8) cu cel de la parter de 29,97  mp CF 100031-C1-U1 

          art.3.1 În urma acordului de voinţa intervenit între părţi, proprietarul “Bunurilor” aflate 
în domeniul privat al Or.Victoria, dă în folosinţă gratuită bunurile din domeniul privat - spaţiul 
în suprafaţă de 29,97 mp situat la parterul imobilului Policlinica Or.Victoria, str.Policlinicii nr.14, 
înscris CF 100031-C1-U1 conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezentul contract 
către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Braşov  cu destinaţia de sediul al substaţiei de 
ambulanţă Victoria. 
 
             art.4.1- Cap.4- durata contractului – forma initială  

                                                                                                                           10    
          4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de _____________________ ani,  
                                      02 . 03. 2011                              02 . 03 . 2021           
începând cu data de__________________ până la ___________________dar poate fi revocat 
de către proprietar în mod unilateral dacă acesta consideră că obligaţiile asumate prin 
prezentul contract nu au fost îndeplinite sau au fost îndeplinite în mod defectuos. 
 
            art.4.1- Cap.4- durata contractului – forma modificată  

     art.4.1 se modifică în sensul prelungirii termenului pentru care a fost încheiat contractul                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                        10    
          4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de _____________________ ani,  
                                      02 . 03. 2021                         02 . 03 . 2031           
începând cu data de__________________ până la ___________________dar poate fi revocat 
de către proprietar în mod unilateral dacă acesta consideră că obligaţiile asumate prin 
prezentul contract nu au fost îndeplinite sau au fost îndeplinite în mod defectuos. 
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            Celelalte articole prevăzute în contractul de comodat Nr.1877/11RC/02.03.2011  nu se 
modifică şi rămân în forma prevăzută în contract. 
 
 
            Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare 
                                                                         
 parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub  nr…………........../………....................2020. 
 
 
 
         COMODANT                              
     ORAŞUL  VICTORIA                                                         COMODATAR 
  Gheorghe Cristian – primar                        Serviciul de Ambulanță Județean Brașov 
                                                                                David Zsigmond Levente 
 

 

 

 

 

                                                                                                        

           Vizat pentru legalitate                                                                                  
           SECRETAR  GENERAL                                                        
          Cioca Gabriela Lenuţa 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la  constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 

plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 mp, situată în str.Oltului nr.42A cu destinaţia 
“extindere construcție magazin” la cererea proprietarului. 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.11330/26.08.2020 al biroului ADPP cu privire la constituirea unui 
drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 
mp, situată în str.Oltului nr.42A cu destinaţia “extindere construcție magazin” la cererea proprietarului.  

      Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”,  
       Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele 
de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 
lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi 
art.137;  Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 
şi 48, 
      Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
      Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului 
de superficie coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată; 

      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, art.1777 – 1823 din Legea 
287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 31 
mp, teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Oltului nr.42A, destinaţia 
“extindere construcție magazin”  la cererea proprietarului Crazy Son SRL  , pe o perioadă de 49 de ani. 
        Art.2.- Aprobarea efectuării lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de dezmembrare 
şi primă înscriere pentru terenul de 31 mp din suprafaţa totală de 2.408.623 mp din CF 100051 nr.cad 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, conform Legii 7/1996 – privind cadastrul si publicitatea 
imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara după cum urmează: 
 

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

A- SITUAŢIA INIŢIALĂ                                    ANEXA Nr. 13 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
mobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

  
CF 

100051 

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

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

 
100051 

 
2.408.623 

TEREN 
INTRAVILAN 
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ORAŞUL   VICTORIA 
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B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 

 
LOT 1 

 

 
---------- 

 
NOU 

 
31 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 100051 

 
LOT 2 

 

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

 
100051 

 
2.408.592  

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

        Art.3.-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.4.- Contractul de superficie directă de teren se va încheia numai după obţinerea extrasului de 
carte funciară pentru terenul de 31 mp în baza documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă 
înscriere. 
         Art.5.- 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.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei asupra terenului de 31 mp situat în str.Oltului nr.42A, este de 7 euro/mp conform  
pct.8 din Anexa nr.2 la HCL nr.178/28.11.2019. 

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

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

A=ZONA_____”C”____=________7_______euro/mp_________=______7______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______7 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,014________euro/mp  
RETEA APA___7____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,035______euro/mp 
RETEA CANAL____7_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,035_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____7____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,035_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____7______euro/mp x ________________0,5___%_____=____0,035_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____7______euro/mp x __0,5___%________________=______0,035_______euro/mp  
     
                       P = 7+ 0,014 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 +0,035 = 7,175  
                                                                                                                           
  TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______7,175____euro/mp 
           VALOAREA TERENULUI = 7,175 euro/mp x 31 mp= 224,42 euro – rotunjit 225 euro 
            
       Art.7.- Preţul superficiei directe se va achita integral în termen de 10 zile de la data semnării 
contractului. 
       Art.8.- 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.9.- 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.10.- (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.11.- 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.12.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă autentică 
a contractului de  superficiei.             
       Art.13.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

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

“extindere construcție” la cererea proprietarului. 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.11712/02.09.2020 al biroului ADPP cu privire la constituirea unui 
drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 348 
mp, situată în str.George Coșbuc cu destinaţia “extindere construcție” la cererea proprietarului.  

      Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”,  
       Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele 
de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 
lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi 
art.137;   
      Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 
48, 
      Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823; 
      Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului 
de superficie coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată; 
      Legea 50/1991 republicată art.15 alin.1 lit.”e”, 
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

            Art.1.- Se aprobă constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 
287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru  suprafaţa  de 348 
mp, teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.George Coșbuc, destinaţia 
“extindere construcție”  la cererea proprietarului Hapa Viorel, pe o perioadă de 49 de ani. 
          Art.2.- Aprobarea efectuării lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de dezmembrare 
şi primă înscriere pentru terenul de 348 mp din suprafaţa totală de 2.408.081 mp din CF 100051 nr.cad 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, conform Legii 7/1996 – privind cadastrul si publicitatea 
imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara după cum urmează: 
 

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

A- SITUAŢIA INIŢIALĂ                                    ANEXA Nr. 13 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
mobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

  
CF 

100051 

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

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

 
100051 

 
2.408.081 

TEREN 
INTRAVILAN 
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B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 

 
LOT 1 

 

 
---------- 

 
NOU 

 
348 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

Oraşul 
Victoria 

domeniul 
privat 

 
CF 100051 

 
LOT 2 

 

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

 
100051 

 
2.407.733 

TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 

        Art.3.-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.4.- Contractul de superficie directă de teren se va încheia numai după obţinerea extrasului de 
carte funciară pentru terenul de 348 mp în baza documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă 
înscriere. 
         Art.5.- 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.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie publică cu 
plata superficiei asupra terenului de 348 mp situat în str.George Coșbuc, este de 5 euro/mp conform  
pct.9 din Anexa nr.1 la HCL nr.178/28.11.2019. 

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

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

A=ZONA_____”C”____=________5_______euro/mp_________=______5______euro/mp 
D=DRUMURI IN ZONA – există -  
D=______5 ______euro/mp x ___0,2______%_______=______0,01________euro/mp  
RETEA APA___5____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,025______euro/mp 
RETEA CANAL____5_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,025_____euro/mp 
G=GAZE NATURALE - există 
G=____5____euro/mp x__0,5__%__________________=_______0,025_______euro/mp 
T=TERMOFICARE- nu există 
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp 
Tf=TELEFONIE - există 
Tf=____5______euro/mp x ________________0,5___%_____=____0,025_____euro/mp 
E=ELECTRICITATE- există 
E=____5______euro/mp x __0,5___%________________=______0,025_______euro/mp  
     
                       P = 5+ 0,01 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 = 7,175  
                                                                                                                           
  TOTAL  PRET  UNITAR "P"=_______5,135____euro/mp 
           VALOAREA TERENULUI = 5,135 euro/mp x 348 mp= 1.786,98 euro – rotunjit  1.787 
euro  
        Art.7.- Preţul superficiei directe se va achita integral în termen de 10 zile de la data semnării 
contractului. 

       Art.8.- 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.9.- 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.10.- (1) Rezilierea  contractului de superficie directă va putea interveni  prin declaraţia de 
reziliere ( notată în CF) pentru neîndeplinirea 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.11.- 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.12.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în formă autentică 
a contractului de  superficiei.  
        Art.13.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 PRIMAR 

CRISTIAN GHEORGHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la  aprobarea  întocmirii documentației cadastrale de dezmembrare şi 
primă înscriere pentru terenul de 511 mp și a unui raport de evaluare a terenului 
de 511 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea prețului de 
vânzare prin licitaţie publică a terenului de 511 mp, situat în str.Tineretului nr.1 

Or.Victoria. 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.11333/26.08.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  
aprobarea  întocmirii documentației cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere pentru 
terenul de 511 mp și a unui raport de evaluare a terenului de 511 mp de către un evaluator 
autorizat ANEVAR pentru stabilirea prețului de vânzare prin licitaţie publică a terenului de 511 
mp, situat în str.Tineretului nr.1 Or.Victoria. 
      Văzând prevederile:  
      OUG57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 
alin.2 și art.364;  
         Legii 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757;  
         Legea 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară republicată;  
         Legii 50/1991 republicată; 
         Legea 350/2001 republicată art.25, 26 şi 27; 
         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 întocmirea documentatiei cadastrale de dezmembrare şi primă 
înscriere pentru terenul de 511 mp din suprafaţa de 240 Ha  şi 8.592 mp (2.408.592 mp) – CF 
100051 Victoria, conform Legii 7/1996 – privind cadastrul si publicitatea imobiliară şi Ordinul 
nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara cu suportarea cheltuielilor de către solicitant, după cum urmează: 
 
                                                                                                                                 ANEXA Nr. 13 

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

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

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 

 
2.408.592 

TEREN 
INTRAVILAN 
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B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

 
CF 

 
LOT 1 

 

  
NOU 

 
511 

TEREN 
INTRAVILAN 

altele 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

 
100051 

 
LOT 2 

 

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

 
100051 

 
2.408.081 

Teren   
INTRAVILAN 

altele 

 

      Art.2.-Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare a terenului de 511 mp de către un 
evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea prețului de vânzare. 
      Art.3.- Documentația cadastrală de dezmembrare şi primă înscriere în cartea funciară 
pentru terenul de 18.521 mp, raportul de evaluare a terenului de 511 mp privind prețului de 
vânzare și documentația de licitație se vor supune aprobării consiliului local. 
     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 adițional la contractul de superficie 
directă cu titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019  cu privire la modificarea 

Cap.I- părțile contractante, art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de superficie 
cu titlu gratuit și a art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile 

superficiarului. 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.11400/27.08.2020 al biroului ADPP cu privire la încheierea 
unui act adițional la contractul de superficie directă cu titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019  
cu privire la modificarea Cap.I- părțile contractante, art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului 
de superficie cu titlu gratuit și a art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile 
superficiarului.  
      Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019 Codul Administrativ  art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, art.354 – 364; 
        Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823;     
        Legea nr 489/2006.privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor art.8.alin.1; 
        Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind 
întabularea dreptului de superficie; 
       Contractul de superficie directă cu titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019;   
       Contractul de superficie directă cu titlu gratuit încheiat în formă autentică sub 
nr.177/18.02.2020 la Biroul Individual Notarial Comanici Daniel-Petru; 
       Adresa nr.11221/24.08.2020 a Cultului Creștin Penticostal-Biserica lui Dumnezeu 
Apostolică din România cu sediul în Or.Victoria, str.Viitorului, nr.22/21 prin reprezentant 
diacon Danie Sorin; 
       Adresa nr.13/11220/24.08.2020 aBisericii Penticostale Betel cu sediul în mun.Făgăraș 
str.Parcului nr.22 prin reprezentant Mureșan Victor; 
      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 adițional la contractul de superficie directă cu 
titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019  cu privire la modificarea Cap.I- părțile contractante, 
art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit și a art.7 alin.4 lit. ”a” 
Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile superficiarului, conform anexei ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.     
          Art.2.-Contractul de superficie directă cu titlu gratuit încheiat în formă autentică sub 
nr.177/18.02.2020 la Biroul Individual Notarial Comanici Daniel-Petru se va modifica/rectifica 
la Cap.I- părțile contractante, art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu 
gratuit și a art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile superficiarului, în mod 
corespunzător de către notarul public Comanici Daniel-Petru prin act notarial, având la bază 
hotărărea Consiliului Local Victoria și actul adițional la contractul de superficie directă cu titlu 
gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019.Modificarea/rectificarea contractul de superficie directă cu 
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titlu gratuit încheiat în formă autentică sub nr.177/18.02.2020 la Biroul Individual Notarial 
Comanici Daniel-Petru, se va face pe cheltuiala Bisericii Penticostale Betel cu sediul în 
Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22,  judeţul Braşov.   
         Art.3.- Rectificarea celor înscrise în CF 100720 Victoria nr.cad.100720 la C.Partea 
III.Sarcini C1- în sensul radierii dreptului de superficie pe o durată de 46 de ani începând cu 
data de 01.01.2020 și până la data de 01.01.2066 înscris în favoarea Cultului Creştin 
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria-filiala Or.Victoria CIF 42162369 
și înscrierea dreptului de superficie pe o durată de 46 de ani în favoarea Bisericii Penticostale 
Betel cu sediul în Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22, judeţul Braşov CIF 10578967 se va face 
având la bază hotărărea Consiliului Local Victoria și actul adițional la contractul de superficie 
directă cu titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019 pe cheltuiala  Bisericii Penticostale Betel cu 
sediul în Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22,  judeţul Braşov. 
          Art.4.-Orașul Victoria CIF 4523207 rămâne încontinuare proprietarul terenului de 1.000 
mp înscris în CF 100720 nr.cad.100720.  
          Art.5.-Cheltuielile cu modificarea/rectificarea la Cap.I- părțile contractante, art.1 alin.1 
– Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit și a art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- 
Obligațiile părților – obligațiile superficiarului, în mod corespunzător de către notarul public 
Comanici Daniel-Petru prin act notarial precum și onorariul notarului public și taxele ANCPI cad 
în sarcina Bisericii Penticostale Betel cu sediul în Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22, judeţul 
Braşov.   
          Art.6.-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.1 

 
La contractual  contractul de superficie directă cu titlu gratuit 

nr.19545/216RC/23.12.2019  cu privire la modificarea Cap.I- părțile contractante, 
art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit și a art.7 

alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile superficiarului. 
 
 
 
 

            Părţile contractante – ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public 
conform art.96 alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul 
Brasov, cod fiscal 4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin 
Primar GHEORGHE CRISTIAN în calitate de proprietar  –  si Biserica Penticostală 
Betel cu sediul în Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22,  judeţul Braşov CIF 10578967 cu 
autorizația de funcționare nr.121/01.03.2010 eliberată de Cultul Creștin Penticostal-Biserica lui 
dumnezeu Apostolică din România, reprezentată legal prin pastor MUREȘAN  VICTOR –  în 
calitate de superficiar, având la bază contractul de superficie directă cu titlu gratuit 
nr.19545/216RC/23.12.2019, a intervenit următorul act adiţional după cum urmează: 

1.- CAP.I. Părţile contractante – forma inițială: 
                                 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  Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din 
Or.Victoria cu sediul in Oraşul Victoria,  str.Viitorului, nr.22/21,  judeţul Braşov reprezentate 
legal prin DANIE  SORIN – Pastor al Bisericii Penticostale în calitate de superficiar, în temeiul 
OUG 57/2019 Codul Administrativ și HCL  nr.191 din 19.12.2019, s-a încheiat prezentul 
contract de superficie directă cu titlu gratuit . 
 
         CAP.I. Părţile contractante – forma modificată                       

           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, reprezentată legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019, 
prin Primar GHEORGHE  CRISTIAN în calitate de proprietar, pe de o parte,   
   și 
      Biserica Penticostală Betel cu sediul în Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22,  judeţul 
Braşov CIF 10578967 cu autorizația de funcționare nr.121/01.03.2010 eliberată de 
Cultul Creștin Penticostal-Biserica lui dumnezeu Apostolică din România, 
reprezentată legal prin pastor MUREȘAN  VICTOR –  în calitate de superficiar, în temeiul 
OUG 57/2019 Codul Administrativ și HCL  nr…….. din ……………2020, s-a încheiat 
prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit. 
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       art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit- forma inițială: 
          Art.1.-(1) Obiectul contractului de superficie directă cu titlu gratuit îl constituie terenul 
de 1000 mp înscris în CF 100720 Victoria nr.cad.100720 ce aparţine domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria situat în str.Badea Cârțan nr.2, pentru construcția unui lăcaş de cult către 
Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Adresa  CF  Valoare de inventar Situaţia 
juridică euro lei 

1 Teren  
1.000 mp 

Str. Badea Cârţan 
nr.2 

CF 100720  
nr.cad.100720 

 1.000,00 4.503,90  Or.Victoria 
domeniul 

privat 

 

       art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit- forma 
modificată: 
          Art.1.-(1) Obiectul contractului de superficie directă cu titlu gratuit îl constituie terenul 
de 1000 mp înscris în CF 100720 Victoria nr.cad.100720 ce aparţine domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria situat în str.Badea Cârțan nr.2, pentru construcția unui lăcaş de cult 
Biserica Penticostală Betel cu sediul în Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22,  judeţul 
Braşov CIF 10578967. 
 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Adresa  CF  Valoare de inventar Situaţia 
juridică euro lei 

1 Teren  
1.000 mp 

Str. Badea Cârţan 
nr.2 

CF 100720  
nr.cad.100720 

 1.000,00 4.503,90  Or.Victoria 
domeniul 

privat 

  
       art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile superficiarului – forma inițială: 

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

      (4) Superficiarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii  : 

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele  tehnice) 
    - construcția unui lăcaş de cult al Filialei Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria    

 
       art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – obligațiile superficiarului – 
forma inițială: 

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

      (4) Superficiarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii  : 

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele  tehnice) 
         - construcția unui lăcaş de cult al Biserica Penticostală Betel cu sediul în 
Mun.Făgăraș, str.Parcului, nr.22,  judeţul Braşov CIF 10578967.   

 
            Celelalte articole prevăzute în contractul de superficie directă cu titlu gratuit 
nr.19545/216RC/23.12.2019 nu se modifică şi rămân în forma prevăzută în contract. 
 
 

 
 
 
 



 
 
            Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare 
                                                                         
 parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub  nr…………........../………....................2020. 
 
 

 
 
 
 
         PROPRIETAR                             
     ORAŞUL  VICTORIA                                                          SUPERFICIAR 
  Gheorghe Cristian – primar                                       Biserica Penticostală Betel 
                                                                                           Mureșan Victor 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

           Vizat pentru legalitate                                                                                  
           SECRETAR  GENERAL                                                        
          Cioca Gabriela Lenuţa 
 

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

 



                                                                                                             

 

 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Burdulea Maria 

 

 

 

Primarul or. Victoria;  

          Având în vedere ancheta socială nr.11956/07.09.2020 întocmită de  Biroul 

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

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

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

aprobarea programului de măsuri  pe anul 2020 pentru prevenirea şi combaterea 

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

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

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

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

marginalizării sociale. 

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

Codul Administrativ;  

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

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE :  

  

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

hotărârea consiliului local cu privire la aprobarea  programului de măsuri pentru 

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

pentru doamnei Burtdulea Maria, domiciliată în Or.Victoria str.Viitorului, bl.26,sc.C, 

et.4, ap.60, 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 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                             

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 
nr.12587/144RC/03.11.2015  încheiat între Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C 

Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a bunului din domeniul 
privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport Şcolar”, privind 

modificarea art.4.1  Cap.4 – Durata contractului. 
 
 

 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.11924/07.09.2020 al biroului ADPP cu privire la  aprobarea  
încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015  încheiat 
între Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă gratuită 
a bunului din domeniul privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport 
Şcolar”, privind modificarea art.4.1  Cap.4 – Durata contractului.  
        Văzând prevederile: 
       OU 57/2019- Codul Administrativ”, art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a”; 
       Legea 287/2009 -Codul Civil art.2144, art.2146 şi art.2148 – 2157;   
       Contractul de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015; 
        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.12587/144RC/03.11.2015  încheiat între Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”, 
având ca obiect darea în folosinţă gratuită a bunului din domeniul privat, microbuz marca 
OPEL MOVANO cu destinaţia “Transport Şcolar”, privind modificarea art.4.1  Cap.4 – Durata 
contractului, conform anexei ce fac e parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                       VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                         
 
 
 
 

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     A D I Ţ I O N A L   nr.3 
 

La contractul de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015 încheiat între Or.Victoria şi 
Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă gratuită a 

bunului din domeniul privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu destinaţia 
“Transport Şcolar”, privind modificarea art.4.1 Cap.4 – Durata contractului.  

 
 
 
     

           Părţile contractante – 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  Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu” cu sediul in 
Or.Victoria  str.1 Decembrie  nr.8  judeţul Braşov, reprezentat legal prin DEZSI  MARIOARA-
VIORICA - Director  în calitate de COMODATAR, au convenit la modificarea art.4.1 Cap.4 – 
Durata contractului după cum urmează: 
 
 

Cap.4. DURATA  CONTRACTULUI – forma inițială 
                                                                   5 ani 

          4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de _____________________ ani,  
                                 03 . 11 .2015                         03 . 11 . 2020       
începând cu data de__________________ până la ___________________dar poate fi revocat 
de către proprietar în mod unilateral dacă acesta consideră că obligaţiile asumate prin 
prezentul contract nu au fost îndeplinite sau au fost îndeplinite în mod defectuos. 
 
 

Cap.4. DURATA  CONTRACTULUI – forma modificată 
 

        Art.4.1 se modifică în sensul prelungirii termenului cu o perioadă de 5 ani de la 
03.11.2020 – 03.11.2025 si va avea următorul cuprins. 

                                                                    5 ani 
          4.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de _____________________ ani,  
                                 03 . 11 .2020                         03 . 11 . 2025       
începând cu data de__________________ până la ___________________dar poate fi revocat 
de către proprietar în mod unilateral dacă acesta consideră că obligaţiile asumate prin 
prezentul contract nu au fost îndeplinite sau au fost îndeplinite în mod defectuos.  
              

 
 

               Celelalte articole prevăzute în contractul de superficie directă cu titlu gratuit 
nr.12587/144RC/03.11.2015 nu se modifică şi rămân în forma prevăzută în contract. 
 
        
 
 

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


 
 
 
 
          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                                      Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu 
                   PRIMAR                                                                        Director  
        GHEORGHE  CRISTIAN                                       DEZSI MARIOARA-VIORICA         
 
       
 
 
 
 
 
   
           Vizat pentru legalitate                                                     Contabil                        
                 SECRETAR                                                           Angela Neagu 
         Cioca Gabriela Lenuţa 
 

 
 
 
 
 
 
 
           Vizat pentru C.F.P                                                                                               

        Şef birou financiar Cîrțoroșan Cristina                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Vizat pentru oportunitate.                         

 Şef birou ADPP  consilier Nicolae Urian   
 
 
 
 



                                                                                                             

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 
bunuri rezultate în urma lucrărilor executate, precum și majorarea valorii unor 

bunuri existente cu valoarea lucrărilor executate. 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.12004/08.09.2020 al biroului ADPP cu privire la  
completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu bunuri rezultate în urma 
lucrărilor executate, precum și majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor 
executate. 
        Văzând prevederile: 
       Constituţia României art.136, 
        Carta europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
art.2,3,4,5 și 6; 
         OUG 57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 - 296, 
         Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
        Legea 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 
        Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870,  
        Legea 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 
        Legea 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
        HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor; 
        HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;   
         HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al Orașului 
Victoria; 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

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

PRIMAR 
CRISTIAN GHEORGHE  

 

 

                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                         
 

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


 
 

ANEXĂ la HCL nr._________/_________________2020 
 
       Completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu bunuri rezultate în 
urma lucrărilor executate, precum și majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea 
lucrărilor executate. 
 

Completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria 

Nr.  

Crt. 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea bunului 

Elemente de 

identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz,  

al dării în 

folosinţă  

Valoarea de 

Inventar 

Situaţia juridică 

Actuală 

1 

 

1.3.7.2 
Trotuar pavele str. 

Victoriei S=142,57 mp 

Orașul Victoria 

Str.Victoriei 
2020 46.261,27 

Proces verbal 

recepție 

nr.22002/2018 

2 

 

1.3.7.3 
Parcare betonată 

ambulanță S=62,56 mp 

Orașul Victoria 

Str.Băii nr.2 
2020 12.101,91 

Proces verbal 

recepție 

nr.19565/2018 

3 

 

1.1.2 
Copertină metalică 

ambulanță S=56 mp 

Orașul Victoria 

Str.Băii nr.2 
2020 14.996,76 

Proces verbal 

recepție 

nr.17001/2018 

4 

 

1.3.7.2 

Parcare str.Libertății 

nr.4-6 - construcție din 

asfalt S=132,30 mp 

Orașul Victoria 

Str.Libertății nr.4-

6  

2020 27.454,53 

Proces verbal 

recepție 

nr.9871/2018 

5 

 

1.3.7.2 

Trotuar str.Viitorului 

nr.3-construcție din asfalt 

S=168,80 mp 

Orașul Victoria 

Str.Viitorului  
2020 46.743,04 

Proces verbal 

recepție 

nr.8597/2018 

6 

 

1.3.7.2 

Parcare str.George 

Coșbuc - construcție din 

asfalt S=2.564 mp 

Orașul Victoria 

Str.George 

Coșbuc  

2020 287.153,04 

Proces verbal 

recepție 

nr.7532/2018 

7 

 

1.3.7.2 

Trotuar  str.Primăverii 

construcție din asfalt 

S=938,01 mp  

Orașul Victoria 

Str.Primăverii 
2020 140.220,82 

Proces verbal 

recepție 

nr.27648/2017 

8 

 

1.3.7.2 

Trotuar  și parcare 

str.Ghioceilor construcție 

din asfalt S=296,60 mp  

Orașul Victoria 

Str.Ghioceilor 
2020 88.373,91 

Proces verbal 

recepție 

nr.17710/2017 

9 

 

1.8.15 

Rețea apă și hidranți 

stradali – partea sudică a 

OrVictoria 

Orașul Victoria 2020 39.939,28 

Proces verbal 

recepție 

nr.29459/2017 

10 

 

1.3.7.2 

Parcare str.Stadionului 

nr.12- construcție din 

asfalt S=401 mp  

Orașul Victoria 

Str.Stadionului 

nr.12 

2020 95.496,97 

Proces verbal 

recepție 

nr.26965/2017 

11 

 

1.1.2 

Amenajare arhitecturală 

zonă piața mixtă – 

construcție metalică 

Orașul Victoria 

Str.Albota nr.1 
2020 218.080,79 

Proces verbal 

recepție 

nr.28017/2017 

12 

 

1.3.7.2 

Parcare str.1 Decembrie 

1918 - lateral- 

construcție din asfalt 

S=104,17 mp  

Orașul Victoria 

Str.1 Decembrie 

1918 – lateral 

stradă 

2020 53.312,88 

Proces verbal 

recepție 

nr.11210/2017 și 

nr.8924/200 

13 

 

1.3.7.2 

Parcare str.1 Decembrie 

1918 nr.17 și Lidl- 

construcție din asfalt 

S=325 mp  

Orașul Victoria 

Str.1 Decembrie 

1918 – lateral 

stradă 

2020 25.917,80 

Proces verbal 

recepție 

nr.11210/2017 și 

nr.8924/200 

14 

 

1.8.7 Rețea canalizare zona 

Lidl – str.George Coșbuc 

Orașul Victoria 

zona Lidl – 

str.George 

Coșbuc 

2020 61.725,23 

Proces verbal 

recepție 

nr.22001/2018 

 

 
 

 

 
 

 



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

 

Nr. 

Crt. 

Codul de 

Clasifica

re 

Denumirea 

bunului 

Diferență 

teren 

 

 

 

Elemente 

de  

identificare 

Anul 

dobândiri 

și /sau, 

după caz, 

al dării în 

folosinţă 

Valoarea 

de 

Inventar 

inițială 

Valoarea cu 

care se 

majorează 

 

Valoarea 

totală 

 

Situaţia 

juridică 

Actuală 

110 

1.1.5.1 

Piața mixtă 
- 

 

Orașul 

Victoria  

str.Albota 

nr.1 

1960 118.873,47 171,200,00 290.073,47 

Proces verbal 

recepție 

nr.28017/201

8 

664 

1.8.7 Conductă 

pentru canal 

Ø200  

 L 300 m 

 

- 

 

 

Orașul 

Victoria  

str.Viitorul

ui 

1953 3.469,82 19.557,23 23.027,05 

Proces verbal 

recepție 

nr.17891/201

9 

460 

1.3.7.2 

Parcare 

Str.Oltului 

nr.27-29 

 

- 

 

 

Orașul 

Victoria  

str.Oltului 

nr.27-29 

1982 2.856,07 80.503,47 83.359,54 

Proces verbal 

recepție 

nr.10810/201

7 și 

nr.8371/2020 

461  

Teren 98 mp 

aferent 

Parcare 

Str.Oltului 

nr.27-29 

351,37 

mp 

 

Or.Victoria 

Str.Oltul 

ui nr.27-29 

1982 639,81 2.558,93 3.198,74 

Proces verbal 

recepție 

nr.10810/201

7 și 

nr.8371/2020 

434 

1.3.7.2 

Parcare 

str.Moldove

anu nr.1 

- 

Or.Victoria 

str.Moldov

eanu nr.1 

CF 100836 

2010 15.500,77 66.696,65 82.197,42 

Proces verbal 

recepție 

nr.11209/201

7 și 

nr.8777/2020 

435 

 Teren 180 

mp aferent 

Parcare 

Str.Moldove

anu, nr.1 

249,37 

mp 

Or.Victoria

,Str.Moldo

veanu CF 

100836 

2010 

 
1.175,17 1.816,08 2.991,25 

Proces verbal 

recepție 

nr.11209/201

7 și 

nr.8777/2020 

256 

1.3.7.2 

Str.Mircea 

Eliade 
- 

Or.Victoria

,  CF 

100210 

nr.cad. 

100210  

L=190m, 

l=7 m, 

S=10148 

mp 

2013 85.937,82 122.467,42 208.405,24 

Proces verbal 

recepție 

nr.8371/2020 

și 

nr.8939/2017 

103 

1.6.4 

Extindere 

clădire 

primărie 

- 

Or.Victoria

, 

Str.Stadion

ului, nr.14, 

construcţie 

din beton 

şi 

cărămidă, 

S+P+1, 

intrare 

principală 

şi laterală, 

C.F. 

100065 , 

nr. topo 

88/1/2/1 

1994 848.801,34 25.313,75 874.115,09 

Proces verbal 

recepție 

nr.29755/201

7 

     
        
 



                                                                                            
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din  HCL nr. 118/30.07.2020 privind 

aprobarea organigramei și  a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  

Or. Victoria.  
 

            Primarul Or.Victoria. 
Având în vedere raportul de specialitate nr. 12089/10.09.2020 al biroului buget 

financiar contabil – compartiment resurse umeane si salarizare cu privire la modificarea 
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Or.Victoria, ca urmare a numirii 
directorului executiv al Direcției de asistență socială. 
           Văzând prevederile: 

- OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c”, art.409 art.518, 
alin.(1) și (2);           

- Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
- HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 

ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
- HCL nr. 118/30.07.2020 privind aprobarea organigramei și  a statului de Funcţii al 

aparatului propriu de specialitate al primarului  Or. Victoria;  
- Dispoziția nr. 374/28.08.2020 cu privire la numirea doamnei Flencana Ramona în 

funcția publică de conducere de director executiv al Direcției de Asistență Socială; 
- Adresa 263131/2020 privind recomandările transmise de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici București; 
         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 modificarea anexei II cuprinsă la art.1 din  HCL nr. 118/30.07.2020 
privind aprobarea organigramei și  a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al 
primarului  Or. Victoria, ca urmare a numirii doamnei Flencana Ramona în funcția publică de 
conducere de director executiv al Direcției de Asistență Socială. 

Art.2.  Anexa II cuprinsă la art.1 din  HCL nr. 118/30.07.2020 privind aprobarea 
organigramei și  a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului  Or. 
Victoria, se înlocuiește cu Anexa II la prezenta hotărâre și va face parte integrantă din 
aceasta. 

Art.3. Celelalte articole din HCL nr. 118/30.07.2020 privind aprobarea organigramei și  
a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate al primarului  Or. Victoria rămân în 
forma prevăzută în hotărâre. 
          Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
       

PRIMAR 

CRISTIAN  GHEORGHE 

 
 

                                                                                                   VIZAT  PTR. LEGALITATE 
 

 

 

 

               

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  Or.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 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.12484/16.09.2020 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.2095/14.09.2020, înaintate de Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” și  
nr.2211/15.09.2020, nr. 2212/15.09.2020 înaintate de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu 
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a 
cadrelor didactice, pentru lunile mai-august 2020; 
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile 
nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, 
tineretului şi sportului. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
 

 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 1.625 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 

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

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 464 lei pentru lunile iulie-august 
2020; 

- către Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria – suma de 1161 lei pentru lunile mai-august 
2020; 
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția  mai sus menționată, 
cu încadrarea în bugetul  aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria prin 
aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de învățământ. 

 
 
 

                                                           PRIMAR  
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