
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 20.08.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 27.08.2020 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 27.08.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 

„Sfântul Ilie” pentru  continuarea  lucrărilor de pictură 

la Biserica Sf.Ilie. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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7 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 

„Cuvioasa Parascheva”pentru reabilitare lăcaş de cult - 

reparații astereală. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

8 Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste 

“Sfânta Treime” pentru  reabilitare lăcaş de cult din 

punct de vedere termic și energetic. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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” 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului 

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

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Diverse: 

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. 

 

 

 

 

 

Secretar general,  
CIOCA  GABRIELA  LENUȚA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _27.08.2020_ 
 

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 27.08.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 

„Sfântul Ilie” pentru  continuarea  lucrărilor de pictură 

la Biserica Sf.Ilie. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 

„Cuvioasa Parascheva”pentru reabilitare lăcaş de cult - 

reparații astereală. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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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8 Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste 

“Sfânta Treime” pentru  reabilitare lăcaş de cult din 

punct de vedere termic și energetic. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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” 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului 

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

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Diverse: 

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. 

 

 
 
 
 

Secretar general, 
CIOCA  GABRIELA  LENUȚA 

 


