
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 21.02.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 27.02.2020 ora 19.00. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 

 
Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local Victoria din data de 27.02.2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 20.02.2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.4 - 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” 
 
Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al 
Oraşului Victoria la data de 31.12.2019. 
 
Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea 
şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei DREȚCANU 
ELENA. 
 
Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren 
fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  de 173 mpînscris în CF 
100581 nr.cad.100581, situat în str.Aleea Câmpului nr.1, cu destinaţia “extindere locuință – 
construcție terasă” la cererea proprietarilor. 
 
Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de comasare pentru un 
nr.de 51 parcele de teren  în suprafaţă de 25 mp (de la parcela nr.10 la parcela nr.60) fiecare 
situate în str.Primăverii ,obiective ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria şi înscrierea acestora 
într-o singură carte funciară. 
 
Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnului 
DUMITRU SEBASTIAN. 
  
Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei 
burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente semestrului 
II al anului scolar  2019/2020 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 
 

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 nr.12-   Privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de 
pe raza administrativ teritorială a orașului Victoria. 
 
Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea Programului achizițiilor aferent proiectului  
«LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 
118631 
 
Proiect de Hotărâre nr.14-   Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 
nr.130276/19.02.2020 cu Cabinet de Avocat Andreea Dumitrașcu în vederea reprezentării în 
justiție. 
 
Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 
superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenurilor în suprafaţă de 7161 mp 
înscris în CF 108148 Ucea nr.cad.108148, 1823 mp înscris în CF 108151 Ucea nr.cad.108151, 2076 
mp înscris în CF 108150 Ucea nr.cad.108150, 145 mp înscris în CF 100920 Victoria nr.cad.100920 
și 795 mp înscris în CF 108187 Ucea nr.cad.108187, imobile ce aparţin domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria situate în str.Aleea Uzinei, pentru „industrie și prestări servicii”. 

 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

1 Adresa domnului consilier Stanea Daniel, înregistrată cu nr. 860/21.01.2020, privind o 

serie de initiative. 
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Nr……………../………………….2020. 

 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _27.02.2020_ 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 
II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI: 

III DIVERSE 

 
 
Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local Victoria din data de 27.02.2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 20.02.2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.4 - 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” 
 
Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al 
Oraşului Victoria la data de 31.12.2019. 
 
Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea 
şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 
 
Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei DREȚCANU 
ELENA. 
 
Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren 
fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  de 173 mpînscris în CF 
100581 nr.cad.100581, situat în str.Aleea Câmpului nr.1, cu destinaţia “extindere locuință – 
construcție terasă” la cererea proprietarilor. 
 
Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de comasare pentru un 
nr.de 51 parcele de teren  în suprafaţă de 25 mp (de la parcela nr.10 la parcela nr.60) fiecare 
situate în str.Primăverii ,obiective ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria şi înscrierea acestora 
într-o singură carte funciară. 
 
Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnului 
DUMITRU SEBASTIAN. 
  
Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei 
burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente semestrului 
II al anului scolar  2019/2020 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 
 

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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Proiect de Hotărâre nr.12-   Privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de 
pe raza administrativ teritorială a orașului Victoria. 
 
Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea Programului achizițiilor aferent proiectului  
«LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 
118631 
 
Proiect de Hotărâre nr.14-   Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 
nr.130276/19.02.2020 cu Cabinet de Avocat Andreea Dumitrașcu în vederea reprezentării în 
justiție. 
 
Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 
superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenurilor în suprafaţă de 7161 mp 
înscris în CF 108148 Ucea nr.cad.108148, 1823 mp înscris în CF 108151 Ucea nr.cad.108151, 2076 
mp înscris în CF 108150 Ucea nr.cad.108150, 145 mp înscris în CF 100920 Victoria nr.cad.100920 
și 795 mp înscris în CF 108187 Ucea nr.cad.108187, imobile ce aparţin domeniului privat al 
localităţii Or.Victoria situate în str.Aleea Uzinei, pentru „industrie și prestări servicii”. 

 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

1 Adresa domnului consilier Stanea Daniel, înregistrată cu nr. 860/21.01.2020, privind o 

serie de initiative. 

 

 
                                                            

 

 
SECRETAR  

TOCOAIE  GABRIELA  LENUȚA 
 


