
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 18.09.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 24.09.2020 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 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 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Secretar general,  
CIOCA  GABRIELA  LENUȚA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _24.09.2020_ 
 

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 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 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 
CIOCA  GABRIELA  LENUȚA 

 


