
 

     

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 02.11.2020 

 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanţa de urgenţă 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 şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria, judeţul Braşov din data de 02.11.2020, convocată conform dispoziţiei 

primarului nr. 491/29.10.2020, după cum urmează: 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Alegerea preşedintelui de şedinţă al lunii noiembrie  

2 Depunerea Jurământului consilierilor supleanţi validaţi prin 

Încheierea pronunţată în data de 28.10.2020 de către Judecătoria 

Făgăraş 

 

3 Proiect de hotărâre - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a 

şedinţei extraordinare, a Consiliului Local Victoria din data de 

02.11.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

4 Proiect de hotărâre - pentru completarea art.28, alin.(2) din HCL 

nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. 

Braşov, cu modificările şi completările ulterioare 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

5 Proiect de hotărâre -  Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 24.09.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

6 Proiect de hotărâre - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 19.10.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

7 Proiect de hotărâre - Privind alegerea viceprimarului oraşului 

Victoria, jud. Braşov 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

8 Proiect de hotărâre - Privind constituirea comisiilor de 

specialitate care vor funcţiona în cadrul Consiliului Local 

Victoria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

9 Proiect de hotărâre - Cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 

2020/2021 a reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului 

Victoria ca membri ai Consiliul de administraţie şi ai Comisiei 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din Victoria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

 

PRIMAR 
                                                BERTEA CAMELIA ELENA  
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
pentru completarea art.28, alin.(2) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
 
         Primarul Or.Victoria:  

        Luând în considerare referatul nr. 14786/30.10.2020 întocmit de secretarul general al oraşului 

pentru completarea art.28, alin.(2) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

     Văzând prevederile: 

- Văzând prevederile art. 129, alin.2, lit.(a) şi art. 138, lit.(c) din  OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

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

al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov; 

- HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea art.24, alin.(4) din HCL nr. 

163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 

Victoria, jud. Braşov; 

- HCL nr. 77/19.05.2020  cu privire la modificarea art.2, din HCL nr. 42/26.03.2020  cu 

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

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov; 

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

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

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

Art.1 Se aprobă completarea art.28 din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, 

jud. Braşov, cu completările şi modificările ulterioare, prin adăugarea lit.d-j, cu 

următorul continut: 

d) În timpul şedinţelor publice ale Consiliului Local Victoria este permisă 

înregistrarea audio-video, de către persoana autorizată de primarul oraşului Victoria, a 

dezbaterilor şi a votului exprimat de către membrii consiliului, cu excepţia votul secret 

când nu se va filma de aproape sau în cazul discuţiilor legate de situaţii ale persoanelor 

sau solicitări ale acestora, care necesită o anumită protecţie a datelor prezentate, după 

caz, la anunţul preşedintelui de şedinţă nu se va filma.  

e) Şedinţele publice ale Consiliului Local Victoria vor fi înregistrate de persoana 

autorizată de primarul oraşului Victoria, iar înregistrările vor fi transmise live; 

f) Preşedintele va anunţa la începutul dezbaterilor că şedinţa este înregistrată sub 

rigorile legii; 

g) Este interzisă înregistrarea video/audio a şedinţelor Consiliului Local, atât de 

către membrii consiliului Local, cât şi de invitaţi şi de oricare participant, cu aparate 

individuale, fără acordul Preşedintelui de şedinţă; 
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i) În cazul editării şi/sau alterării înregistrărilor audio/video, întreaga 

responsabilitate civilă şi sau/penală revine celor care au modificat şi/sau distribuit 

materialele editate; 

j) Membrii Consiliului local, invitaţii, precum şi oricare participant la şedinţele 

publice cunosc faptul că activitatea din timpul şedinţelor publice a consiliului local pot 

fi înregistrate audio-video şi prin prezenţa lor în sală de şedinţe sunt de acord cu apariţia 

în înregistrările audio-video efectuate în timpul şedinţei. Autoritatea executivă va 

întocmii o informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care va fi 

publicată pe site-ul Primăriei Victoria. 

Art.2 –Celelalte prevederi ale HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov, 

cu completările şi modificările aduse prin HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la 

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

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. Braşov 

şi HCL nr. 77/19.05.2020  cu privire la modificarea art.2, din HCL nr. 42/26.03.2020  

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

aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, 

jud. Braşov, rămân neschimbate 

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

oraşului, secretarul general al oraşului Victoria şi consiliul local al oraşului. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 24.09.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanţa de urgenţă 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 şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria, judeţul Braşov din data de 24.09.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afişării procesului verbal al şedinţei 

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

general al oraşului Victoria. 

 

 
 

 

PRIMAR 

                                                  BERTEA CAMELIA ELENA  
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                                                                PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 24.09.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

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

vom începe şedinţa  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.  

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.421/17.09.2020 iar anunţul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

Conform art.228 din Ordonanţa de urgenţă 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. 
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D-na secretar Tocoaie Gabriela – conform regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local preşedintele lunii septembrie este d-na consilier Saftiuc 

Adriana. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - doamna Saftiuc Adriana este invitat să preia 

conducerea şedinţei. 
 

D-na. consilier Saftiuc Adriana –  Buna ziua ! Declarăm şedinţa deschisă. 

Având în vedere că s-a transmis  proiectul de hotărâre - cu privire la aprobarea 

procesului verbal al sedintei extraordinare din 21.09.2020, pentru a fi introdus pe 

ordinea de zi a şedinţei ,vom supune la vot mai întâi această suplimentare. 

Se supune la vot şi se votează cu 11 pentru, unul împotrivă, nicio abţinere. 

D-na consilier Saftiuc Adriana - supun la vot ordinea de zi cu modificarea 

făcută   şi se votează cu 12 pentru, unul împotrivă, nicio abţinere. 

D-na consilier Saftiuc Adriana- se trece la punctul I al ordinii de zi întrebări şi 

interpelări. 

Dacă nu sunt, vom trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri. 

 

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

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 24.09.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.146  .   

 

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

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 27.08.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.147  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.148  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional 

la contractul de comodat  Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Oraşul Victoria şi 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Braşov, cu privire  la modificarea art.3.1 Cap.3 –

obiectul contractul şi a art.4.1- Cap.4- durata contractului. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 



Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.149  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.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 construcţie magazin” la cererea 

proprietarului. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.150  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.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 Coşbuc cu destinaţia “extindere construcţie” la cererea 

proprietarului. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.151  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la  aprobarea  întocmirii documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 511 mp şi a unui raport 

de evaluare a terenului de 511 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru 

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

str.Tineretului nr.1 Or.Victoria. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.152  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la 

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

modificarea Cap.I- părţile contractante, art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului de 

superficie cu titlu gratuit şi a art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligaţiile părţilor – 

obligaţiile superficiarului. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.153  .   

 



Proiect de Hotărâre nr.9  - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Burdulea Maria. 

 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – consider că nu este  momentul să acordăm 

ajutoare deoarece pot fi catalogate ca propagandă electorală şi mai ales că nu este o 

situaţie de urgenţă propun amânarea proiectului. 

Dl. consilier Stanea Daniel- eu nu consider aşa, uitaţi-vă că nu are venituri, are 

ajutor social doar. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- s-a făcut o propunere care trebuie notată, dvs. 

faceţi altă propunere care se supune la vot, aceasta este procedura. 

Dl. consilier Stanea Daniel – propun un ajutor de 1000 lei. 

D-na secretar Cioca Gabriela – dacă nu mai sunt alte amendamente sau 

propuneri, supunem la vot prima propunere. 

Se votează cu 7 voturi pentru, 4 abţineri şi 1 împotrivă. 

Având în vedere că nu s-a întrunit un număr de 8 voturi, vom trece la cea de a 

doua propunere. 

Dl. consilier Miclea Ioan – consider că trebuie o majoritate simplă. 

D-na secretar Cioca Gabriela – având în vedere că este vorba de o sumă de bani 

se poate lega de buget. 

Dl. primar Cristian Gheorghe - şi eu susţin ceea ce spune doamna secretar, 

trebuie să fie 8 voturi. 

D-na secretar Cioca Gabriela- supunem la vot a doua propunere: 

Se votează cu 3 voturi pentru, 7 abţineri şi 2 împotrivă. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – având în vedere că nici a doua propunere nu 

întruneşte numărul necesar de voturi, proiectul se respinge. 

  

Proiect de Hotărâre nr.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 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.154  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.11  - Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului 

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

majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor executate. 

 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.155  .   



 

Proiect de Hotărâre nr.12  - Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din  

HCL nr. 118/30.07.2020 privind aprobarea organigramei şi  a statului de funcţii al 

aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or. Victoria.  

 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.156  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. 

Bărbat” Victoria şi Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” 

 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.157  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.14 - Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.158  .   

 

Diverse: 

 

1. Plângerea formulată de către d-na Timoftă Alina şi dl. Timoftă Bogdan, cu 

domiciliul în str. Chimiştilor, nr.5, înregistrată cu nr. 11651/01.09.2020, privind 

problemele pe care le întâmpină legat de inundaţia locuinţe, datorită canalizării oraşului. 

Dl. consilier Badea Costică – domnul primar ce solutie ne dă. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – concluzia mea este următoarea, datorită ploilor din 

primăvară,  care au creeat multe probleme in toate localităţiile din ţară, la acel moment 

nu am stiut că şi canalizarea şcolii  generale este racordată la canalizarea de pluviale a 

oraşului. S-a făcut şi o prospecţie a canalizării cu camera, s-a constatat că este un dop 

care optura scurgerea apelor şi s-a intervenit. Problema este rezolvată partial pentru că 

oameni cer altă canalizare, le-am explicat că atunci când s-au construit casele pe str. 

Chimiştilor aveau un teren de 250 mp. Prin ordin al prefectului le-a mai fost acordată o 

suprafată de teren şi acum canalizarea trece prin curtile lor. Pentru a putea interveni este 

nevoie de acordul fiecărui proprietar. 

Având în vedere diferenta de teren, fată de drum, singura solutie viabilă este 

schimbarea dimensiunii tuburilor de canalizare, dar repet că acest lucru se poate realiza 

cu acordul lor. 

 



      2.Raportul de activitate al SAM –servicii medicale SRL, pentru anul 2019 şi sem.I 

al anului 2020. 

Dl. consilier Badea Costică – Am participat la consiliul de administraţie al 

spitalului şi cea mai mare problemă este că se face presiune pe conducerea spitalului 

pentru cresterea salarilor având în vedere că la structurile de stat salariile sunt mai mari. 

Şi se caută soluţii pentru a se face economie pentru incălzirea spitalului deoarece 

costurile sunt foarte mari. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – pe această zonă am dorit să vin şi eu cu o 

plângere, nu ştiu ce ardeau zilele astea dar degaja un miros foarte urât. 

Dl. consilier Badea Costică – ard cărbune şi cărbunele degajă mirosul. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- eu doresc să vă aduc mulţumiri pentru fiecare în 

parte, pentru activitatea depusă în aceşti 4 ani, consider că am avut o colaborare care a 

fost în sprijinul cetăţenilor, cu proiecte aplicate pentru comunitate. Vă multumesc! 

D-na consilier Saftiuc Adrian – urez succes tuturor candidaţilor şi putere de 

muncă. 

Având în vedere epuizarea ordinii de zi se declara şedinţa închisă. 

 

 

 

 

 

 

               PREŞEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL, 

SAFTIUC ADRIANA-IOANA                 CIOCA GABRIELA-LENUŢA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       

             

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 19.10.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanţa de urgenţă 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 şedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria, judeţul Braşov din data de 19.10.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afişării procesului verbal al şedinţei 

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

general al oraşului Victoria. 

 

 
 

 

PRIMAR 

                                                  BERTEA CAMELIA ELENA  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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                                                                PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 19.10.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

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

9 consilieri, ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară. 

Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.465/19.10.2020 iar 

anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

Conform art.228 din Ordonanţa de urgenţă 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 
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D-na secretar Cioca Gabriela – având în vedere regulamentul consiliului local 

vă rog sa faceti propuneri pentru preşedintele acestei şedinţe. 

 Dl. consilier Miclea Ioan – o propun pe doamna Cristina Bratu. 

Se supune la vot propunerea făcută şi se votează cu 9 pentru, niciunul împotrivă, 

nicio abţinere.  

D-na secretar Cioca Gabriela – doamna Cristina Bratu este invitată să preia 

şedinţa. 

D-na viceprimar Cristina Bratu - Buna ziua,  în primul rând vă mulţumesc că 

ati dat curs invitaţiei pentru şedinţa de astăzi, urgenţa a apărut datorită termenelor scurte 

pentru proiectul «REABILITAREA CORPURILOR ŞCOLII GENERALE 

APARŢINÂND LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUŞANU VICTORIA» respectiv 28.10, 

până la această dată trebuie să transmitem documentele şi prezentarea Deciziei Curtii de 

Conturi consiliului local, în termen de 10 zile.  

 

Si 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 şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 19.10.2020 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.159.   

 

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

CORPURILOR ŞCOLII GENERALE APARŢINÂND LICEU TEORETIC I.C. 

DRĂGUŞANU VICTORIA» şi a cheltuielilor legate de proiect.  

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- Se aprobă proiectul «REABILITAREA 

CORPURILOR ŞCOLII GENERALE APARŢINÂND LICEU TEORETIC I.C. 

DRĂGUŞANU VICTORIA» în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, propritatea de investiţii 10.1, nr. 

apelului de proiecte POR/317/10/1. 

           - valoarea totală a proiectului «REABILITAREA CORPURILOR ŞCOLII 

GENERALE APARŢINÂND LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUŞANU VICTORIA», în 

cuantum de 8.714.810,25 lei (inclusiv TVA) din care valoarea total eligibilă este de 

8.714.810,25 lei şi valoarea totală neeligibilă de 0 lei. 

            - contribuţia proprie în proiect a UAT Orasul Victoria,  reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 174.296,20 lei, reprezentând cofinanţarea 

proiectului «REABILITAREA CORPURILOR ŞCOLII GENERALE APARŢINÂND 

LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUŞANU VICTORIA». 

            - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului «REABILITAREA CORPURILOR ŞCOLII GENERALE APARŢINÂND 

LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUŞANU VICTORIA», pentru implementarea 

proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local. 



           - Se vor asigurarea toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condiţiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

           

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.160.   

 

3. Decizia nr.26/30.09.2020- emisa de Camera de conturi in urma dessfăşurării 

activităţii de audit financiar. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – după cum vedeti în principal controlul a ieşit 

bine, au fost 4 măsuri lăsate, dintre care pe control intern managerial câteva 

neconcordanţe, apoi pe încheierea unor contracte cu obiect dezmembrare de teren, care 

în opinia Curtii de conturi trebuiau încheiate cu persoana fizică autorizate, apoi 

urmărirea unor autorizaţii care au ajuns la final şi nu au fost urmărite şi recuperarea 

sumelor reprezentand tichete de vacantă acordate personalului cu timp partial. 

D-na secretar Cioca Gabriela – tot la capitolul tichete de vacantă s-a dispus 

recuperarea sumelor pentru 5 funcţionari publici, printre care sunt şi eu datorită faptului 

că in luna in care s-au acordat tichetele valoarea acestora cumulat cu salariul au depăşit 

veniturile viceprimarului. 

Deşi valoare tichetelor împărtită la 12 luni nu depăşeşte venitul viceprimarului, 

pe motivul că nu este specificat in lege acest lucru au lăsat măsura respectivă, care va fi 

contestată. 

 S-a luat la cunoştinţă. 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- se constată încheierea şedinţei. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                        SECRETAR GENERAL 

           BRATU CRISTINA                                                     CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
                   Privind alegerea viceprimarului oraşului Victoria, jud. Braşov 

 

 

          Primarul Or.Victoria:  

Având în vedere propunerile făcute şi rezultatul voturilor exprimate pentru 

alegerea viceprimarului Oraşului Victoria, 

În temeiul prevederilor art.152 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57 

/2019- Codul Administrativ şi Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului 

Local al Oraşului Victoria. 

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

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Articol unic. Doamna/domnul consilier  __________________ se alege 

în funcţia de viceprimar al Oraşului Victoria, jud. Braşov. 
 

 
PRIMAR 

                                                  BERTEA CAMELIA ELENA  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              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 
Privind constituirea comisiilor de specialitate care vor funcţiona în cadrul 

Consiliului Local Victoria 

 

          Primarul Or.Victoria:  

Având în vedere referatul nr.14677/29.10.2020 întocmit de secretarul general al 

oraşului Victoria cu privire la constituirea comisiilor de specialitate ce vor funcţiona în 

cadrul Consiliului Local Victoria. 

În temeiul prevederilor art.124 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57 

/2019- Codul Administrativ şi Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului 

Local al Oraşului Victoria. 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Articol 1. Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Oraşului Victoria un 

număr de 5 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, conform anexei I care face 

parte integrantă din prezenta hotărare. 

Articol 2.   Atribuţile  comisiilor  de  specialitate  ale  consiliului  local  Victoria 

sunt prevăzute la anexa 2, la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Articol 3.  Consiliul local  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 
PRIMAR 

                                                  BERTEA CAMELIA ELENA  
 

 

 

 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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ANEXĂ 1 LA  HCL nr.____/________.2020 

 

 

COMISIA  Nr.1 – URBANISM   AMENAJAREA  TERITORIULUI ŞI  

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

                                                                          - preşedinte 

1. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

                                                                           - secretar 

2. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

                                                                          - membru 

3. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

 

COMISIA  Nr.2 – JURIDICĂ  DE  DIŞCIPLINĂ  PENTRU  DREPTURILE  

OMULUI  PROBLEME  ALE  MINORITĂŢILOR  RELAŢII CU  CETĂŢENII 

                                                                                                -  preşedinte 

1.Dl/dna.consilier............................................................................................... 

                                                                                       - secretar 

2. Dl/dna.consilier............................................................................................. 

                                                                                        - membru 

3. Dl/dna.consilier............................................................................................. 

 

COMISIA  Nr.3 – PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT  CULTURĂ  CULTE  SĂNĂTATE  

FAMILIE  PROTECŢIE  COPII, RELAŢII  EXTERNE 

                                                                                        - preşedinte 

1. Dl/dna.consilier................................................................................................ 

                                                                                         - secretar         

2. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

                                                                                         - membru 

3. Dl/dna.consilier.................................................................................................. 

 

COMISIA  Nr.4 – PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI  ECOLOGIE  SPORT  

TURISM 

                                                                                           - preşedinte 

1. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

                                                                                           - secretar 

2. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

                                                                                            - membru 

3. Dl/dna.consilier.................................................................................................. 

 

COMISIA  Nr.5 – PENTRU  ACTIVITĂŢI  ECONOMICO – FINANCIARE  

MUNCĂ  ŞI  PROTECŢIE  SOCIALĂ 

                                                                                             - preşedinte 

1. Dl/dna.consilier.................................................................................................. 

                                                                                             - secretar 

2. Dl/dna.consilier................................................................................................. 

                                                                                              - membru 

3. Dl/dna.consilier............................................................................................... 

 

 

 

 



 

                                                                            ANEXA 2  la HCL ______/_________ 

 

 

ATRIBUŢILE  COMISIILOR  DE  SPECIALITATE  ALE  CONSILIULUI  

LOCAL  VICTORIA 

 

 

COMISIA Nr. 1. - Comisia de urbanism, administrarea teritoriului si 

administratie publica are urmatoarele atributii:  

 a) propune pentru aprobare si participa la realizarea programelor de organizare si 

dezvoltare urbanistica a localitatii, precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea 

traditiilor locale si a prevederilor legale, urmareste realizarea lucrarilor publice,  

b) avizeaza proiectele de hotarare privind vanzarile, concesionarile si expertizele 

tehnice; 

c) urmareste realizarea Planului Urbanistic General si realizarea Planurilor Urbanistice 

de Zona  si de Detaliu;  

d) avizeaza realizarea de noi zone de agrement.  

e) avizeaza proiectele de hotarari care privesc modificarea patrimoniului consiliului 

local;  

f) avizeaza strategia de modernizare a retelei comerciale;  

g) inainteaza propuneri pentru infiintarea si gestionarea serviciilor publice si analizeaza 

functio-narea lor  

h) solicita rapoarte periodice de la Politia orasului si a altor forte angajate in asigurarea 

ordinii publice;   

i) urmareste activitatea comerciala, concurenta loiala si incurajeaza libera initiativa in 

conditiile legii; 

j) avizeaza si propune organizarea de targuri si piete; 

k) alte atributii stabilite prin hotarari ale Consiliului Local sau prevazute de lege, care 

pot cadea sub incidenta sa. 

  

COMISIA Nr. 2. -juridica, de disciplina, pentru drepturile omului, probleme ale 

minorita-tilor si relatii cu cetatenii are urmatoarele atributii:  

 a) vegheaza asupra respectarii legalitatii, a drepturilor si a libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor;  

b) vegheaza asupra respectarii conditiilor de fond, forma si legale in ceea ce priveste 

elaborarea si avizarea proiectelor de hotarari care vor fi supuse votului Consiliului 

Local; 

c) supune dezbaterii consiliului sesizarile in legatura cu eventualele incalcari ale 

cadrului legal de catre autoritatile publice locale; 

d) avizeaza, potrivit cadrului legal specific,ansamblul de masuri pentru intarirea ordinii 

publicce;  

COMISIA Nr. 3. - invatamant, cultura, culte, sanatate, familie si protectiea 

copilului, cu urmatoarele atributii:  

 a) ia in dezbatere ,concluzioneaza si face propuneri in legatura cu problematica sociala, 

activitatile privind invatamantul local, cultura, cultele, sanatatea, familia si protectia 

copilului; 

b)asigura conditiile desfasurarii activitatii sanitare antiepidemice pe raza orasului, 

precum si alte activitati prevazute de OUG nr. 95/2006;  



c) colaboreaza cu institutiile culturale si de invatamant din oras, supravegheaza 

activitatea acestora si se implica in asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice, 

culturale, artistice; 

d) colaboreaza cu toate organizatiile non-profit care isi desfasoara activitatea pe raza 

orasului precum si cu alte organizatii asemanatoare din tara si strainatate; 

e) propune stabilirea legaturilor de colaborare, cooperare si infratire cu alte localitati din 

strainatate,ca forma de integrare in viata europeana si insusirea experientelor pozitive; 

f) urmareste realizarile de arhitectura si arta pe teritoriul orasului si avizeaza realizarea 

de monumente;  

g) propune conferirea titlului de Cetatean de Onoare al orasului VICTORIA sau 

acordarea unor nume de cetateni ai orasului sau a unor persoane fizice romane si straine, 

cu merite deosebite, unor institutii sau locatii importante pentru viata orasului;  

h) alte atributii stabilite prin Hotarari ale Consiliului Local sau prevazute de cadrul legal 

specific; 

 

COMISIA Nr. 4. - protectia mediului, ecologie, sport, turism, are urmatoarele 

atributii: 

 a) cerceteaza modalitatile de imbunatatire a conditiilor mediului ambiant, apeland la 

institutiile de specialitate;  

b) participa la elaborarea strategiei de salubrizare a orasului, de dezvoltare a retelelor 

edilitar gospodaresti precum si de reamenajare a parcurilor si a spatiilor verzi, repararea 

si intretinerea strazilor, trotuarelor si parcarilor;  

c) inainteaza propuneri cu privire la exploatarea bazelor sportive existente, la crearea 

altor noi posibilitati de agrement si de turism si, ia masuri, pentru crearea conditiilor 

necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor; 

e) sprijina realizarea cadrului organizatoric pentru desfasurarea unor activitati educative 

si distractive ale tineretului;  

f) se preocupa de reactualizarea si mentinerea colaborarilor pe linia protejarii mediului, 

in colaborare cu asociatii romanesti si din alte tari; 

g) alte atributii prevazute de hotarari ale consiliului local sau de cadrul legal de profil . 

 

COMISIA Nr. 5. - activitati economico-financiare, munca si protectie sociala, are 

următoarele atribuţii:     

a) avizeaza bugetul local, analizeaza formarea, administrarea, intrebuintarea si 

executarea acestuia ;  

b) avizeaza sistemul de impozite si taxe locale;  

c) analizeaza virarile de credite, modul de utilizare al rezervei bugetare, imprumuturile, 

contul de incheiere al exercitiului bugetar;  

d) analizeaza activitatea financiara a unitatilor de interes local;  

e) propune pentru aprobare, studii, prognoze orientative si diagrame de dezvoltare 

economico-sociale potrivit limitelor conferite de bugetul local; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

                             

                                    
 

 

 

                                                            PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 2020/2021 a reprezentanţilor 

Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliul de administraţie şi ai 

Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat din Victoria 
 

 

 
 
 

    Primarul or. Victoria;  
    Având în vedere referatul secretarul oraşului Victoria nr. 14625/28.10.2020  cu privire la 

emiterea unei noi hotărâri privind desemnarea pentru anul şcolar 2020/2021 a reprezentanţilor 
Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria, motivat 
de faptul că în urma alegerilor locale din data de 27.09.2020, Consiliul Local Victoria are o nouă 
structură. 

     Văzând prevederile: 

-  art.129, alin.(2), lit.d) şi alin.(7), lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019; 
- art.96, alin.(2), lit.a^1 din Legea 1/2011 educaţiei naţionale şi pct.1 al art.I din Ordinul 

M.E.N nr.3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014. 

- art.11, alin.(4) şi (9) din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare: 

- Ordinul Prefectului Judeţului Brasov nr.830/26.10.2020 prin care Consiliul Local Victoria 
se declară ca legal constituit;  

- Hotărârea Consiliului Local Victoria nr.130/27.08.2020-Cu privire la desemnarea 
pentru anul şcolar 2020/2021 a reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Victoria ca 
membri ai Consiliul de administraţie şi ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 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 desemnează pentru anul şcolar 2020/2021 reprezentanţii Consiliului Local al 
Oraşului Victoria ca membri ai Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria, după cum 
urmează: 

 
 

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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Nr. 
crt 

Denumirea unităţii şcolare Adresa Membru în 
Consiliul de 

administraţie 

Membru în 
Comisia pentru 

evaluarea şi 
asigurarea calităţii 

 

 

 

1 

 
Colegiul Tehnic 
„Dr.Alexandru 

Bărbat” Victoria 
Învăţământ normal 

VICTORIA,  STR. SALCAMILOR 
NR.2,505700,JUD.BRASOV, 
Tel/Fax – 0040268241032, 

E-mail: lichvictoria@yahoo.com 

  

 

 

 

 

 

2 

 
 

Liceul Teoretic 
“I.C.Dragusanu” 

Victoria 

VICTORIA, STR.  
1 DECEMBRIE 1918, nr.8,  

505700, jud. BRASOV, tel/fax: 
0268241596 

E-mail: 
licdragusanu@yahoo.com 

  

 

 

 

 

3 

 
 

Clubul Copiilor 
Victoria 

VICTORIA, STR. 
STADIONULUI, nr.8, 505700, 

jud. Brasov, tel/fax: 
0268241404, E-mail: 

clubvictoria@yahoo.com 

 

 

 

 

  
Art.2   Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 130/27.08.2020 privind desemnarea 

pentru anul şcolar 2020/2021 a  reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Victoria ca 
membri ai Consiliului de administraţie şi ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria, se abrogă. 

Art.3. Primarul Oraşului Victoria, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 
PRIMAR 

BERTEA CAMELIA ELENA 

                      

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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