
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 17.12.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 22.12.2020 ora 19.00. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

 
NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări și interpelări  

1 Proiecte de hotărâri: 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 22.12.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal  al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 26.12.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la modificarea art.6 din HCL nr.150/24.09.2020 - 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 și a art.6 din HCL 

nr.151/24.09.2020 - 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  

Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la modificarea titlului  HCL nr.9/30.01.2020 a 

preambulului, a art.1, art.13 și art.14 precum și abrogarea 

art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la încetarea contractul de servicii pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân în orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

6 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 1 apartament situat în 

str.Viitorului nr.3/18 către titularul contractului de închiriere. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 

din OU 57/2019 –Codul Administrativ, HCL nr.82/27.10.2016, a 

terenului de 600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6 înscris 

în CF 100972 Victoria nr.topo/nr.cad.100972 ce aparține 

proprirtății private a Or.Victoria. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 
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8 Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public 

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

majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor 

executate și trecerea din domeniul public în domeniul privat a 

unor rețele de canalizare. 

 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire la încetarea contractului de concesiune directă 

nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na 

dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 (cabinet medical) în 

suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 

nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu 

destinația Cabinet Stomatologic. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de actualizare date 

imobil în CF 100031-C1-U1 și CF 100031-C1-U2, alipirea celor 

două imobile si apoi apartamentarea  în unității individuale 

distincte.   

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

325 mp din suprafața de 2.407.733 mp din CF 100051 Victoria 

nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2.      

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

12 Cu privire la abrogarea HCL nr.149/24.09.2020 - 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  

Bertea Camelia Elena 

13 Cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din Oraşul 

Victoria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

14 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de actualizare date 

imobil în CF 100026 Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 

100909 Victoria nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, alipirea 

celor două imobile si apoi dezmembrarea noului lot de 6988 mp 

în 5 loturi.   

Primar  

Bertea Camelia Elena 

15 Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 

superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra 

terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria 

nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii 

Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

16 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  

Bertea Camelia Elena 

17 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului 

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

Primar  

Bertea Camelia Elena 

18 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Enea Maria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 



19 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

Nistor Ioan  

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

20 Pentru  aprobarea modificării art.1 și 2 din HCL nr. 

185/26.11.2020  numărului de burse şi cuantumul unei 

burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 

stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului 

scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria.  

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

21 Cu privire la completarea Unității Locale de Sprijin la 

nivelul orașului Victoria, ce se va constitui prin 

dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi 

 ai consiliului local 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

22 Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta  U.A.T 

Or. Victoria în relațiile cu  ASOCIAȚIEI 

INTERCOMUNITARE  ECO SISTEM VICTORIA  și SC 

ECOSISTEM VICTORIA SRL 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

23 Privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -

constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism  precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

24 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

25 Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziția Primarului  

Orașului Victoria  nr. 670/11.12.2020 – cu privire la aprobarea 

rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2020 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

 Diverse: Informare Compartiment mediu privind 

monitorizare calitate aer. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general,  
CIOCA  GABRIELA  LENUȚA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _22.12.2020_ 

 
I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI: 
III DIVERSE 

 

 
NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări și interpelări  

1 Proiecte de hotărâri: 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 22.12.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal  al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 26.12.2020 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la modificarea art.6 din HCL nr.150/24.09.2020 - 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 și a art.6 din HCL 

nr.151/24.09.2020 - 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  

Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la modificarea titlului  HCL nr.9/30.01.2020 a 

preambulului, a art.1, art.13 și art.14 precum și abrogarea 

art.3,4,5,6,7,8,9,10,11 și 12 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la încetarea contractul de servicii pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân în orașul Victoria nr.9613/91RC/24.06.2019 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

6 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 1 apartament situat în 

str.Viitorului nr.3/18 către titularul contractului de închiriere. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 

din OU 57/2019 –Codul Administrativ, HCL nr.82/27.10.2016, a 

terenului de 600 mp situat în Or.Victoria str.Muncii nr.6 înscris 

în CF 100972 Victoria nr.topo/nr.cad.100972 ce aparține 

proprirtății private a Or.Victoria. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
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8 Cu privire la completarea listei cu inventarul domeniului public 

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

majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor 

executate și trecerea din domeniul public în domeniul privat a 

unor rețele de canalizare. 

 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

9 Cu privire la încetarea contractului de concesiune directă 

nr.7006/62RC/07.05.2019, încheiat între Or.Victoria și d-na 

dr.Paler Monica pentru spațiului nr.2 (cabinet medical) în 

suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 

nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu 

destinația Cabinet Stomatologic. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de actualizare date 

imobil în CF 100031-C1-U1 și CF 100031-C1-U2, alipirea celor 

două imobile si apoi apartamentarea  în unității individuale 

distincte.   

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

325 mp din suprafața de 2.407.733 mp din CF 100051 Victoria 

nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2.      

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

12 Cu privire la abrogarea HCL nr.149/24.09.2020 - 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  

Bertea Camelia Elena 

13 Cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din Oraşul 

Victoria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

14 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de actualizare date 

imobil în CF 100026 Victoria nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/1 și CF 

100909 Victoria nr.cad.112 nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/1, alipirea 

celor două imobile si apoi dezmembrarea noului lot de 6988 mp 

în 5 loturi.   

Primar  

Bertea Camelia Elena 

15 Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de 

superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra 

terenului în suprafaţă de 2248 mp  înscris în CF 100974 Victoria 

nr.cad.100974, imobil ce aparţin domeniului privat al localităţii 

Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „ prestări servicii”. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

16 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  

Bertea Camelia Elena 

17 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului 

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

Primar  

Bertea Camelia Elena 

18 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Enea Maria 

Primar  

Bertea Camelia Elena 



19 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

Nistor Ioan  

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

20 Pentru  aprobarea modificării art.1 și 2 din HCL nr. 

185/26.11.2020  numărului de burse şi cuantumul unei 

burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de 

stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului 

scolar  2020/2021 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria.  

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

21 Cu privire la completarea Unității Locale de Sprijin la 

nivelul orașului Victoria, ce se va constitui prin 

dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi 

 ai consiliului local 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

22 Cu privire la împuternicirea persoanei care va reprezenta  U.A.T 

Or. Victoria în relațiile cu  ASOCIAȚIEI 

INTERCOMUNITARE  ECO SISTEM VICTORIA  și SC 

ECOSISTEM VICTORIA SRL 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

23 Privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -

constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism  precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia. 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

24 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

25 Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziția Primarului  

Orașului Victoria  nr. 670/11.12.2020 – cu privire la aprobarea 

rectificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2020 

 

Primar  

Bertea Camelia Elena 

 Diverse: Informare Compartiment mediu privind 

monitorizare calitate aer. 

 

 

 

 

 

 

Secretar general, 
CIOCA  GABRIELA  LENUȚA 

 


