
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 19.06.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 25.06.2020 , ora 19. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 
 

 
 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

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

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

09.06.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la  aprobarea  actului adiţional nr.3 la contractul 

nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  

serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ 

teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem 

Victoria referitor la modificarea pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de 

retur mijloace fixe)  la contractual de delegare. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune Nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea 

Anexei nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la 

modificarea , pct.1.1 Cap.1- Părţile contractante. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la  aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de OUG 

57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 

114/1996 republicată a unui nr.de 2 apartamente din fondul 

locative de stat, situate în str.Muncii nr.7/6 şi str.Muncii nr.7/12 

către titularii contractului de închiriere. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

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


8 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul 

Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la 

completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza 

Sportivă. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

9 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de administrare bunuri proprietate publică 

Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa 

de Cultură Or.Victoria cu privire la completarea anexei nr.2 – 

mijloace fixe. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la  trecerea din domeiul privat în domeniul public a 

terenului în suprafaţă de 977 mp  înscris în CF 100914 

nr.cad.100914, situat în Or.Victoria, str.Stadionului nr.5A. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

725 mp din suprafaţa de 2.409.945 mp (240 Ha şi 9.945 mp) din 

CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/ 

1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, situat în 

str.Spitalului nr.2A. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în 

vederea promovării unei acţiuni şi reprezentării în justiţie. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial S.R.L 

 
Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Comiza 

Viorica 
Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Tîmplaru 

Angela 
Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Stoica 

Constantin 
Primar  

Cristian Gheorghe 

17 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria  

Primar  

Cristian Gheorghe 

18 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

19 Diverse:  
1.Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC Pollux 

Impex SRL, 

2.Sesizarea doamnei Teodorescu Mihaela, cu dom. în 

Oras Victoria, str. Pietii. Bl.13, ap.2 

 

 

 

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 
 
 

 



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

 
 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _25.06.2020_ 
 

I.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI: 
II DIVERSE 

 
 
 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

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

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

09.06.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la  aprobarea  actului adiţional nr.3 la contractul 

nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  

serviciului public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ 

teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem 

Victoria referitor la modificarea pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de 

retur mijloace fixe)  la contractual de delegare. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de locaţiune Nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul 

Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea 

Anexei nr.2-Obiecte de inventar domeniul privat. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la 

modificarea , pct.1.1 Cap.1- Părţile contractante. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la  aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de OUG 

57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 

114/1996 republicată a unui nr.de 2 apartamente din fondul 

locative de stat, situate în str.Muncii nr.7/6 şi str.Muncii nr.7/12 

către titularii contractului de închiriere. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

8 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul 

Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la 

completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe domeniul privat Baza 

Sportivă. 

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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9 Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de administrare bunuri proprietate publică 

Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa 

de Cultură Or.Victoria cu privire la completarea anexei nr.2 – 

mijloace fixe. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la  trecerea din domeiul privat în domeniul public a 

terenului în suprafaţă de 977 mp  înscris în CF 100914 

nr.cad.100914, situat în Or.Victoria, str.Stadionului nr.5A. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

725 mp din suprafaţa de 2.409.945 mp (240 Ha şi 9.945 mp) din 

CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/ 

1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, situat în 

str.Spitalului nr.2A. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în 

vederea promovării unei acţiuni şi reprezentării în justiţie. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial S.R.L 

 
Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Comiza 

Viorica 
Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Tîmplaru 

Angela 
Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Stoica 

Constantin 
Primar  

Cristian Gheorghe 

17 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria  

Primar  

Cristian Gheorghe 

18 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

19 Diverse:  
1.Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC Pollux 

Impex SRL, 

2.Sesizarea doamnei Teodorescu Mihaela, cu dom. în 

Oras Victoria, str. Pietii. Bl.13, ap.2 

 

 

 

 

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 


