
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 23.07.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data 30.07.2020 ora 19.00. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 
 

 

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 30.07.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

318 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului 

Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.3158/01.04.2003 cu privire  la modificarea , 

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

concesiunii. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 

31.12.2020, mai mici de 20 lei. 
Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

279 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului 

Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

8 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

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

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire la stabilirea unui spațiu de locuit în condițiile 

prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice.  

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou 

înființate ca urmare a  modificării organigramei și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului 

Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 
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12 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Cu privire la modificarea și completarea listei cu inventarul 

domeniului public al Or.Victoria  aprobată prin HCL 

47/24.08.1999. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta cu Cabinet 

de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării unei acțiuni și 

reprezentării în justiție. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de pana la 50% 

pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice si scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri 

datorate de concesionari, locatari,  daca in perioada pentru care s-

a instituit starea de urgenta au fost obligati potrivit legii sa-si 

intrerupa total sau partial activitatea economica. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 

Orasului Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

17 Privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile 

și terenurile neîngrijite situate în intravilanul  Orasului Victoria 

 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

18 Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare și 

funcționare al Direcției de asistență socială, fără personalitate 

juridică, a Orașului Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 Diverse : 

  -Informare situație cheltuieli efectuate pentru măsurile ce s-au 

impus in vederea prevenirii și limităriii epidemiei cu COVID, in 

perioada starii de urgentă si a starii de asediu.  

 - Informare cu privire la adresa nr.5224/15.04.2020 a SC Pollux 

Impex SRL cu privire la terenul de 4400 mp solicitat de către 

aceasta în regim de ssuperficie, teren situat înn str.Aleea Uzinei. 

-Raportul nr.9273/14,07.2020 al biroului asistență socială. 

 

 

 

 

 

 

Secretar general,  
TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 

 

 
 
 

 
 

 



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

 

 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _30.07.2020_ 

 
I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI: 

III DIVERSE 
 

 

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 30.07.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

318 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului 

Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.3158/01.04.2003 cu privire  la modificarea , 

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

concesiunii. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 

31.12.2020, mai mici de 20 lei. 
Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

279 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului 

Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

8 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

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

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire la stabilirea unui spațiu de locuit în condițiile 

prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice.  

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou 

înființate ca urmare a  modificării organigramei și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului 

Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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13 Cu privire la modificarea și completarea listei cu inventarul 

domeniului public al Or.Victoria  aprobată prin HCL 

47/24.08.1999. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta cu Cabinet 

de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării unei acțiuni și 

reprezentării în justiție. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de pana la 50% 

pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice si scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri 

datorate de concesionari, locatari,  daca in perioada pentru care s-

a instituit starea de urgenta au fost obligati potrivit legii sa-si 

intrerupa total sau partial activitatea economica. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 

Orasului Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

17 Privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile 

și terenurile neîngrijite situate în intravilanul  Orasului Victoria 

 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

18 Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare și 

funcționare al Direcției de asistență socială, fără personalitate 

juridică, a Orașului Victoria 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 Diverse : 

  -Informare situație cheltuieli efectuate pentru măsurile ce s-au 

impus in vederea prevenirii și limităriii epidemiei cu COVID, in 

perioada starii de urgentă si a starii de asediu.  

 - Informare cu privire la adresa nr.5224/15.04.2020 a SC Pollux 

Impex SRL cu privire la terenul de 4400 mp solicitat de către 

aceasta în regim de ssuperficie, teren situat înn str.Aleea Uzinei. 

-Raportul nr.9273/14,07.2020 al biroului asistență socială. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 
TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 

 


