
                                                                                                            
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Cu privire la solicitarea trecerii imobilului teren, aferent Depozitului
deșeuri Victoria, în suprafață de 22.439 mp înscris în CF 106287 Viștea
ce aparține domeniului public al UAT Viștea în domeniul public al UAT
Victoria, pe durată determinată în vederea derulării obiectivului de

investiţie - închidere Depozitului deșeuri Victoria.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.6293/18.04.2019 al biroului ADPP cu privire la
solicitarea  trecerii  imobilului  teren  în  suprafașă  de  22.439  mp înscris  în  CF
106287 Viștea ce aparține domeniului public al UAT Viștea la UAT Victoria, pe
durată determinată strict în vederea derulării unor obiective de investiţii
        Văzând prevederile: 
        Constituţiei României art.136; 
        Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c” art.119 şi art.120 - 124; 
        Legii 213/1998  art.9 alin.5 și 8;
        Legii  24/2000  (**republicată**)  privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70;
        Legii 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 - 865;
        HG 548/1999 privind aprobarea Normelor  tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,  oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
        Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.44  şi  art.45  din  Legea
215/2001, republicată, 
        În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1 Consiliul Local Victoria, solicită trecerea imobilului teren, aferent
Depozitului deșeuri Victoria, în suprafață de 22.439 mp, înscris în CF 106287
Viștea, ce aparține domeniului public al UAT Viștea în domeniul public al UAT
Victoria,  pe durată determinată în vederea derulării obiectivului de investiţie -
închidere Depozitului deșeuri Victoria, în condițiile prevăzute de art.9 alin.5 și 8
din Legea 213/1998.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat la
data de 31.12.2018 al activitatilor finanțate integral din venituri proprii

desfășurate direct de către U.AT Orașul Victoria

Primarul Or.Victoria
          Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 5461/03.04.2019
al  biroul  buget,  financiar  contabil,  privind  aprobarea  preluării  ca  venit  la
bugetul  local  a  sumei  de  4.551  lei  reprezentând  excedentul  activităților
finanțate  integral  din  venituri  proprii  la  31.12.2018  desfășurate  direct  de
executivul Consiliului Local Victoria.
          Văzând prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice  locale  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  precum și  Normele
metodologice  elaborate  de  MFP  din  data  de  18.12.2018  privind  încheierea
exercițiului bugetar al anului 2018.

Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.44,  art.45  din  Legea
215/2001, republicată. 

În temeiul  art.  45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

       Art. 1 – Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 4.551 lei
reprezentând excedentul  activităților finanțate integral  din venituri  proprii  la
31.12.2018 desfășurate direct de către U.A.T Orașul Victoria.

Art. 2 -  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                  VIZAT  PTR. LEGALITATE
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

    
            Primarul Or.Victoria  
            Având în vedere referatul nr. 5754/09.04.2019 întocmit de biroul Impozite iși
Taxe Locale Victoria cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2020;

Văzând  art.  491,  alin.  1  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu
modificările  i  completările  ulterioare,  care  prevede  faptul  că,  în  cazul  oricăruiși
impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până
la 30 aprilie inând cont de rata infla iei pentru anul fiscal anterior, comunicată peținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finan elor  Publice  i  Ministerului  Dezvoltăriiținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și
Regionale i Administraiei Publice.și

Sumele indexate conform alin. 1 men ionat anterior se aprobă prin hotărâre aținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
Consiliului Local i se aplică în anul fiscal următor.și

Potrivit  datelor  publicate  pe  site-ul  Ministerului  Finan elor  ”Pentruținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
indexarea impozitelor i taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vorși
utiliza rata infla iei de 4,6%”.ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

Luând  în  considerare  necesitatea  finanţării  cheltuielilor  publice  locale,
precum şi condiţiile specifice zonei,

În temeiul prevederilor:
 art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 art. 495, 489, 491 - Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015

privind Codul Fiscal; 
 Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscal; 
 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public; 
  Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
 art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin. (2)

lit.”c”  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
          În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările i completările ulterioare;și
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

           Art.1.  Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, conform Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal după cum urmează:
              a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând
impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituind Anexa nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
              b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi  clădirile- anexă în cazul persoanelor
fizice), se stabileşte la 0,1% (0.08%-0.2%) asupra valorii impozabile a cladirii;
              c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte
la 1,2 % (0.2-1.3%); asupra valorii impozabile a cladirii;
              d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  (impozit  pentru  clădirile  nerezidenţiale  în  cazul  persoanelor  fizice,  utilizate
pentru  activităţi  din  domeniul  agricol),  se  stabileşte  la  0,4  % asupra  valorii
impozabile a cladirii;
              e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  (impozit  pentru clădirile  nerezidenţiale  în  care  valoarea  clădirii  nu poate  fi
calculată  conform  prevederilor  art.  458  alin.  (1)  în  cazul  persoanelor  fizice),  se
stabileşte la 2 % asupra valorii impozabile a cladirii;
              f) cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal  (impozit/taxa  pentru  clădirile  rezidenţiale  în  cazul  persoanelor  juridice),  se
stabileşte la 0,2 % (0.08%-0.2%)  asupra valorii impozabile a cladirii;
              g) cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se
stabileşte la 1,2% (0.2%-1.3%) asupra valorii impozabile a cladirii;
              h) cota prevăzută la art. 460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la
0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii;
              i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la
5%;
              j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru
mijloacele de transport hibride), se reduce cu 50 %;
             k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
             l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire -
anexă), se stabileşte la 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii;
            m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la
lit.l), se stabileşte la  1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv
valoarea instalatiilor aferente;



            n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
prelungirea  autorizaţiei  de  construire),  se  stabileşte  la  30 %  din  cuantumul  taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale;
            o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea  autorizaţiei  de  desfiinţare,  totală  sau  parţială,  a  unei  construcţii),  se
stabileşte la 0,1%din valoarea  impozabila stabilita pentru determinarea impozitului,
aferenta partii desfiintate;
            p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se
stabileşte la 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier;
            r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea  autorizaţiei  de  amenajare  de  tabere  de  corturi,  căsuţe  sau  rulote  ori
campinguri), se stabileşte la 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie;
            s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;
            t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 impozitul în
cazul  unui  spectacol  de  teatru,  balet,  operă,  operetă,  concert  filarmonic  sau  altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau internaţională, se stabileşte la 2 %;
            u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 impozitul
în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t), se stabileşte la
5 %;

         Art.2. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane
fizice si juridice).
           -  Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane
fizice si juridice).
           -  Bonificaţia prevăzută la art.472, alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind
Codul  fiscal  se  stabileşte  în  cazul  impozitului  pe  mijloace  de  transport  la  10  %
( pentru persoane fizice si juridice).

          Art.3.  Persoanele care datorează taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi
publicitate  au  obligaţia  să  depună  o  declaraţie  anuală  la  compartimentul  de
specialitate in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.  

 Art.4.  In  conformitate  cu  prevederile  art.489  in  functie  de  criteriile
economice, sociale, geografice, precum i necesită ile bugetare  se pot stabili coteși ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
aditionale  la  impozitele  si  taxele  locale  care  nu pot  fi  mai  mari  de  50% fata  de
nivelurile maxime stabilite conform Codului fiscal,  cota aditionala stabilita pentru
anul 2019 privind  impozitul/taxa pentru teren persoane fizice si  juridice a fost de
10%, cota care propunem sa fie mentinuta si pentru anul 2020.

 Art.5. La punctul 8 din Anexa 1 - ALTE TAXE LOCALE  sunt mentionate
alte taxe locale cuprinse la art. 484 si art.486 din Codul Fiscal. Si aceste taxe pot fi
majorate prin Hotararea Consiliului Local.

        Art.6.  Se  acorda  scutirea  impozitului/taxei  pe  clădiri  datorate  pentru
următoarele clădiri, astfel:



-  clădirile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

- clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

- clădirea folosită ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.  b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;

- clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea
măsurilor de intervenţie recomandate de  către auditorul energetic în certificatul de
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este
prevăzut  în  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  18/2009  privind  creşterea
performanţei  energetice  a  blocurilor  de  locuinţe,  aprobată  cu  modificări  şi
completări prin Legea nr. 158/2011, in conformitate cu prevederile Anexei 3 la
prezenta;

- clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

          Art.7. Se  acorda  scutirea  impozitului/taxei  pe  teren  datorate  pentru
următoarele terenuri, astfel:

-  terenurile  utilizate  pentru  furnizarea  de  servicii  sociale  de  către  organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

- terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu
1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

-  terenul  aferent  clădirii  de  domiciliu  aflat  în  proprietatea  sau  coproprietatea
persoanelor  prevăzute  la  art.  3  alin.  (1)  lit.  b)  şi  art.4  alin.  (1)  din  Legea  nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

       Art. 8- .  Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului pe cladiri si
a impozitului pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent
acesteia,  aflate  in  proprietatea  persoanelor  ale  căror  venituri  lunare  constau  în
exclusivitate din  ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in Anexa
nr.2 la prezenta.

          Art.9- Procedura, criteriile si condiţiile de acordare a scutirii de la plata
impozitulul pe clădiri si teren datorat de catre persoanele fizice pentru locuinţa de
domiciliu, prevazute la art. 456 alin. 2, lit. k si m, din  Legea 227/2015 Cod Fiscal
sunt reglementate in Anexa  nr. 2 si 3.

           In conformitate cu prevederile art.489 alin (5) legea 227/2015, pentru terenul
agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 200%,
începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărârea consiliului local.
           Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majoreaza cu 200% pentru
clădirile  şi  terenurile  neîngrijite,  situate  în intravilan conform art.489 alin  (5)  din
Legea 227/2015. 
           Conform art. 495 din Legea 227/2015, in vederea stabilirii impozitelor şi
taxelor locale pentru anul fiscal 2020, se stabilesc următoarele reguli:
     a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2019 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la



data de 31 martie 2020, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
    b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le
deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2019, destinaţia şi valoarea impozabilă a
acestora, până la data de 31 martie 2020;
    c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2019 deţin mijloace de
transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei
pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest  sens,  însoţită de
documente  justificative,  la  compartimentele  de  specialitate  ale  autorităţii  publice
locale, până la data de 31 martie 2020;
     d)  scutirile  sau  reducerile  de  la  plata  impozitului/taxei  pe  clădiri,  a
impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.
456, art.464 şi art.469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2020 persoanelor care
deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2019 şi care sunt
depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data
de 31 martie 2020. Fac exceptie de la aceste prevederi persoanele cu handicap carora
li se acorda scutirea de impozit  incepand cu data de  intai a lunii urmatoare depunerii
solicitarii si actelor doveditoare.

          Art.10 – Prezenta hotărâre va suporta modificări în condiţiile apariţiei unor
acte  normative  care  să  reglementeze  în  mod  diferit  cele  stipulate  în  cuprinsul
prezentei hotărâri. 

         Art.11- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.12- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                   

                                                                                                                      VIZAT  PTR. LEGALITATE



                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la - aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de
închiriere nr.5248/53RC/29.05.2014 încheiat între Oraşul Victoria şi

dr.Bărbat Sanda-Mihaela cu privire la modificarea art.3 Cap.III –
Termenul de închiriere- în sensul prelungirii tremenului pentru o

perioadă de 5 ani.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5402/03.04.2019 al biroului ADPP cu privire
la -  aprobarea   încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  de  închiriere
nr.5248/53RC/29.05.2014  încheiat  între  Oraşul  Victoria  şi  dr.Bărbat  Sanda-
Mihaela cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriere- în sensul
prelungirii tremenului pentru o perioadă de 5 an.i
        Văzând prevederile: 

-art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1 art.119 art.120  alin.1,
art.123  alin.1  şi  art.124  din  Legea  nr.215/2001  privind  administrația  public
locală, republicată; 

- art.1166-1167, art.177-1823 din Legea 287/2009 -Codul Civil;
- Contractul de închiriere nr.5248/53RC/29.05.2014, art.3 Cap.III

        Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.44  şi  art.45  din  Legea
215/2001, republicată, 
        În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.–(1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de
închiriere nr.5248/53RC/29.05.2014 încheiat între Oraşul Victoria şi dr.  Bărbat
Sanda-Mihaela cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriere- în
sensul prelungirii  tremenului pentru o perioadă de 5 ani, conform anexei ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                     VIZAT  PTR. 
LEGALITATE
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la - aprobarea  completării listei cu inventarul domeniului public al

Or.Victoria  aprobat prin HCL 47/24.08.1999 cu 3 poziţii - rețele apă și
branșamente, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5450/03.04.2019 al biroului ADPP cu privire la  -
aprobarea  completării  listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria  aprobat
prin HCL 47/24.08.1999 cu 3 poziţii - rețele apă și branșamente, bunuri care întrunesc
condiţiile prevăzute de Legea 213/1998
        Văzând prevederile: 
        Constituţiei României art.136,
        Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985 art.2,3,4,5 și 6;
         Legii 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
         Legii 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21;
         Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, art.119 şi art.120, art.122; 
         Legii 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
         Legii 241/2003 pentru  modificarea  anexei  la  Legea  nr.213/1998 privind
proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
        Legii 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870, 
        Legii 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26;
        Legii 24/2000  (**republicată**)  privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70;
         HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi
judeţelor;.
         HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi
al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;  
         HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al
Orașului Victoria;
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
        În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.–(1) Se aprobă completarea listei cu inventarul domeniului public al
Or.Victoria  aprobat prin HCL 47/24.08.1999 cu 3 poziţii - rețele apă și branșamente,
bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE 
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                                                                                     VIZAT  PTR. 
LEGALITATE

                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la - aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul

nr.9838/107RC/31.08.2015 de  delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria
Parc Industrial SRL cu privire la completarea Anexei 1 cu unele bunuri de

domeniul public - rețele apă și branșamente.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5451/03.04.2019 al biroului ADPP cu privire la  -
aprobarea  încheierii  unui  act  adiţional  la  contractul  nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între
Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la completarea Anexei 1 cu
unele bunuri de domeniul public - rețele apă și branșamente.
        Văzând prevederile: 
        Constituţiei României art.136;
        Legii nr.215/2001, republicata privind administrația public locală art.11 alin.1, 2,
4,  art.36 alin.1 şi  2 lit.c,  alin.5 lit.a,  lit.d  alin.6 lit.a,  pct.14,  art.37 şi  art.45 alin.1,
art.119 art.120  alin.1, art.123 alin.1 şi art.124;
        Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, art.15 ;
        Legii 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.871-873;
         Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice art.23 alin.2 lit.b,
alin.3 si alin.4 precum şi art.30; 
       Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art.12
alin.1 lit.e,  art.17,  art.18 alin.2, art.  20 alin.4, art.21,  art.21^1 alin.1 lit.b si  alin.2,
art.22, art.23, art.24, art.41 alin.1; 
       HG 717/2008  procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea, derularea şi
atribuirea  contractelor  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  comunitare  de  utilităţi
publice, pentru administrarea,  exploatarea unitară în condiţii  de eficienţă şi interes
economic şi social local a bunurilor ce aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi
canalizare art.14 - 20, art.24-29, art.38-39;
       HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi
judeţelor;
       Contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare  cu  apă  şi  canalizare încheiat  între  Oraşul  Victoria  şi  SC  Victoria  Parc
Industrial SRL
      Fiind îndeplinite procedurile  cuprinse în art.44 şi  art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
      În  temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică locală,
republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.–(1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/
31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare
încheiat  între  Oraşul  Victoria  şi  SC  Victoria  Parc  Industrial  SRL  cu  privire  la
completarea Anexei 1 cu unele bunuri de domeniul public - rețele apă și branșamente,
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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


          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                              VIZAT  PTR.
LEGALITATE

                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la - aprobarea  concesionării directe a 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 către d-na dr.Paler Monica.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5499/04.04.2019 al biroului ADPP cu privire la  -
aprobarea  concesionării  directe a  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 către d-na dr.Paler Monica
        Văzând prevederile: 
        Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 ”b” şi art.123; 
        HG 884/2004 privind concesionarea unor  spatii  cu  destinatia  de cabinete
medicale;
        Ordinul  299/2004 pentru  aprobarea  modelului-cadru  al  contractului  de
concesiune încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale;
      Fiind îndeplinite procedurile  cuprinse în art.44 şi  art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
      În  temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică locală,
republicată

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

         Art.1.–(1) Se aprobă concesionarea directă a 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 către d-na dr.Paler Monica.
       Art.2.Valoarea totală a spațiul nr.2 (cabinetul medical)  în suprafaţă de 125,18
mp este de 22.156,86 euro  (125,18 mp x 177 euro/mp = 22.156,86 euro.
          Valoarea terenului aferent spațiul nr.2 (cabinetul medical)  este 325 euro (65
mp x 5 euro/mp =325 euro)
           Valoarea /mp spațiu- 177 euro, valoarea/mp teren 5 euro și a fost stabilită prin
raportul de evaluare nr.19/4608/2006 și aprobat prin HCL nr.69/25.06.2009
         Valoarea totală spațiu 22.156,86 euro + teren 325 euro = 22.481,86 euro
            Durata concesiunii  49 de ani,  cu posibilitatea prelungirii  ternenului  cu
jumătate din durata inițială a concesiunii cu acordul părților.
          Plata redeventei se face în timp de 25 de ani.Redevența datorată fiind de
899,28 euro/an.
        Art.3.-Se aprobă contractul de concesiune directă a spațiului nr.2 (cabinet
medical) în suprafață de 125,18 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2
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din incinta Policlinicii Or.Victoria, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
        Art.4.- Primarul  prin  aparatul  propriu  de specialitate  din  cadrul  Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                              VIZAT  PTR.
LEGALITATE

                                                                                                           

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la - aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de

asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la
completarea Anexei 1 și a Anexei 2 la contract.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5347/02.04.2019 al biroului ADPP cu privire
la -  aprobarea   încheierii  unui  act adiţional  la  contractul  de  asociere  în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la completarea Anexei 1 și
a Anexei 2 la contract.
        Văzând prevederile: 
        Constituţia Rămâniei art.136
        Legii 215/2001 privind administrația public locală art.36 alin.2 lit.”c”,”e” ,
alin.6 lit.”a” pct.3, alin.7 lit. “a”, art.45 alin.2 litera “f”, art.115 alin.1 lit. “b”,
art.123 , art.124;
        Legii 287/2009- Codul Civil - Asocierea în participaţie  art.1949, 1950,
1951, 1952, 1953 şi art.1954;
       Legii 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia
art.15 şi 16; 
       HG 548/1999 privind  aprobarea  Normelor  tehnice  pentru  întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
      HCL nr.57/16.05.2011, HCL 36/26.02.2015,  HCL 111/30.07.2015; 
      Contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011;     
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
      În  temeiul  art.45 din  Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică
locală, republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.–(1) Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de
asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi
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SAM Servicii  Avansate Medicale SRL cu privire la  completarea Anexei 1 și a
Anexei  2 la  contract,  conform anexei  ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                               CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                     VIZAT  PTR. 
LEGALITATE

                                                                                                         

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la însușirea de către Consiliul Local Victoria a PUD-lui nr.85/2017

de modificare a PUD-lui 28186/1993, cu privire la schimbarea destinație
construcției edificată pe terenul de 100 mp înscris în CF 100272

nr.cad.100272, situată în str.Chimiștilor nr.30A din  „construcție prestări
servicii” în „construcție prestări servicii și locuință”. 

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5772/10.04.2019 al biroului ADPP cu privire la
însușirea de către Consiliul Local Victoria a PUD-lui nr.85/2017 de modificare a PUD-lui
28186/1993, cu privire la schimbarea destinație construcției edificată pe terenul de
100  mp  înscris  în  CF  100272  nr.cad.100272,  situată  în  str.Chimiștilor  nr.30A  din
„construcție prestări servicii” în „construcție prestări servicii și locuință” în condițiile
prevăzute  de  Legea  350/2001  republicată   privind  amenajarea  teritoriului  si
urbanismul art.47 şi art.48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din Legea
215/2001 republicată.
        Văzând prevederile: 
         Legii 215/2001 art.36 alin.5 lit.”c”, art.45 alin.2 lit.”e”, şi art.115 alin.1, lit.”b” din
Legea 215/2001 republicată;  
        Legii 7/1996 – privind cadastrul si publicitatea imobiliară;
        Legii 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.47 şi
art.48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din Legea 215/2001 republicată; 
       Ordinul  700/2014 privind aprobarea  Regulamentului de avizare,  recepţie  şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi  carte funciară; cu modificările  și completările
ulterioare;
       HCL nr.178/26.11.2015 art.1 cu privire la schimbarea destinație imobilului teren
de 100 mp înscris în CF 100272 nr.cad.100272, și a construcției edificată pe acesta din
„construcție prestări servicii” în „construcție prestări servicii și locuință” .  
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
      În  temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia  publică locală,
republicată.
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.–Consiliul Local Victoria își însușește PUD-ul nr.85/2017 de modificare a
PUD-lui  28186/1993,  cu  privire  la  schimbarea  destinație  construcției  edificată  pe
terenul  de  100  mp  înscris  în  CF  100272  nr.cad.100272,  situată  în  str.Chimiștilor
nr.30A,  proprietatea  d-lui  Simionesei  Gabriel  din   „construcție  prestări  servicii”  în
„construcție prestări  servicii  și  locuință” în condițiile prevăzute de Legea 350/2001
republicată  privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.47 şi art.48 coroborate cu
prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din Legea 215/2001 republicată.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                     CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                     VIZAT  PTR. 
LEGALITATE

                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea întocmirii documentatiei cadastrale de

dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 18.521 mp din
suprafaţa de 244 Ha  şi 6.437 mp (2.446.437 mp) – CF 100051 Victoria

și a unui raport de evaluare a terenului de 18.521 mp de către un
evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea prețului de vânzare prin

licitație publică cu destinația  ”industrie și prestări servicii”.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5773/10.04.2019 al biroului ADPP cu privire
la aprobarea  întocmirii  documentatiei  cadastrale  de  dezmembrare  şi  primă
înscriere pentru terenul de 18.521 mp din suprafaţa de 244 Ha  şi 6.437 mp
(2.446.437 mp) – CF 100051 Victoria și a unui raport de evaluare a terenului de
18.521 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea prețului de
vânzare prin licitație publică cu destinația „industrie și prestări servicii”.
        Văzând prevederile: 
         Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121, art.122 alin.2,
art.123; 
         Legii 7/1996 privind cadastru și publicitatea imobiliară republicată; 
         Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în
cartea funciară art.23 lit.”e”, art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1
lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;
       Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.44  şi  art.45  din  Legea
215/2001, republicată, 
       În temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.– Se aprobă întocmirea documentatiei cadastrale de dezmembrare
şi primă înscriere pentru terenul de 18.521 mp din suprafaţa de 244 Ha  şi
6.437 mp (2.446.437 mp) – CF 100051 Victoria, conform Legii 7/1996 – privind
cadastrul  si  publicitatea  imobiliară  şi  Ordinul  nr.700/2014 privind  aprobarea
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si
carte funciara cu suportarea cheltuielilor  de către solicitant SC Purolite SRL,
după cum urmează:
                                                             
                                                                               ANEXA Nr. 13

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa
imobilului)

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA  DIN  ACTE

Proprietar Cotă
parte

Act de
proprietat

e

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

Descrierea
mobilului

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

CF 21/38/1/4/1/4/6/1/5
/1/2/4/1/1/1/2/2

10005
1

2.446.437
TEREN

INTRAVILAN

                      
B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE

SITUATIA  DIN  ACTE
Proprietar Act de

proprietat
e

Identificator
nr.parcela/
nr.topografi

c

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

Descrierea
imobilului

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

CF LOT 1 NOU 18.521
TEREN

INTRAVILA
N

altele
ORASUL

VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

100051 LOT 2 21/38/1/4/1/4/6/
1/5/1/2/4/1/1/1/2

/2

10005
1

2.427.91
6

Teren  
INTRAVILA

N
altele

        Art.2.-Pentru înlăturarea interdicției prevăută în PUG-ul 33033/1997, este
necesar a se întocmi un PUZ (plan de urbanism zonal)  conform prevederilor
Legii  350/2001 cu  suportarea  cheltuielilor  de  către  solicitant  SC  Purolite
SRL.După întocmirea PUZ-ului acesta va fi însușit de către Consiliul Local.
      Art.3.-Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare a terenului de 18.521
mp  de  către  un  evaluator  autorizat  ANEVAR  pentru  stabilirea  prețului  de
vânzare prin licitație publică cu destinația „ industrie și prestări servicii”.
       Art.4.- Documentația cadastrală de dezmembrare şi primă înscriere în
cartea funciară pentru terenul de 18.521 mp, raportul de evaluare a terenului
de 18.521 mp privind prețului de vânzare prin licitație publică cu destinația
„industrie  și  prestări  servicii”  și  documentația  de  licitație  se  vor  supune
aprobării consiliului local. 
      Art.5.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



PRIMAR

                                                   CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                     VIZAT  PTR. 
LEGALITATE

                                                                                                          

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea asocierii Orașului Victoria cu localităţile

Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele,
Hălchiu, Sânpetru Feldioara, Crizbav, Prejmer și Făgăraș, în cadrul

Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea și Protecţia Animalelor.

         Având în vedere referatul nr.5771/10.04.2019 al biroului ADPP, prin care
se  propune  aprobarea  asocierii  Orașului  Victoria  cu  localităţile  Râşnov,
Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru și
Făgăraș  în  cadrul  Asociaţiei  Direcţia  pentru  Monitorizarea  și  Protecţia
Animalelor având ca obiect de activitate monitorizarea, protecţia animalelor și
gestionarea câinilor comunitari de pe raza unităţilor administrative-teritoriale
ale membrilor asociaţie.i
       Văzând prevederile:
       Legii  nr.215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,
modificată şi completată art.36, alin.2 lit.”e”, alin 7 lit.”a” art.45 alin.2 lit.”a” si
lit.”f” si ale art.115 alin.1 lit.”b;
      OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, completărilor aduse;
      Legii nr.227/2002 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr.155/2001  privind  aprobarea  programului  de  gestionare  a  cainilor  fără
stăpân; 
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      Legii nr.391/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.  155/2001  privind  aprobarea  programului  de  gestionare  a  câinilor  fără
stăpân;
      Legii nr.258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a  Guvernului  nr.155/2001  privind  aprobarea  programului  de  gestionare  a
câinilor fără stăpân; 
      Legii  nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind
Codul penal; 
      Decizia Curții  Constituționale nr.23 din 23 ianuarie 2018 referitoare la
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.13^3 alin.(5) şi a sintagmei
"numai după identificarea acestora",  cuprinsă în  art.13^4 din Ordonanţa de
urgenţă  a  Guvernului  nr.  155/2001  privind  aprobarea  programului  de
gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol,
referitoare la "acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân;        
      HG nr.1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
OUG 155/2001;
       Actul Constitutiv și Statutul ale Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea si
Protecţia Animalelor;
      Hotararea Adunării Generale a Asociaţilor nr.4/25.04.2013;
      Hotararea Adunării Generale a Asociaţilor nr.3/30.01.2019;

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

        Art.1.-Se aprobă asocierea Orașului  Victoria  cu localităţile  Râşnov,
Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru,
Feldioara,  Crizbav, Prejmer și  Făgăraș, în vederea organizării  activităților  de
protecţia  anumalelor  și  gestionarea  câinilor  comunitari  în  cadrul  Asociaţiei
Direcţia pentru Monitorizarea și Protecţia Animalelor.

       Art.2.-Ia act că Orașul Victoria dobândeşte calitatea de membru asociat în
cadrul Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea și Protecţia Animalelor.
       Art.3.-Se  însușește  Actul  Constitutiv  al  Asociaţiei  Direcția  pentru
Monitorizarea și Protecţia Animalelor, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre
și  Statutul  Asociaţiei  Direcţia  pentru  Monitorizarea  și  Protecţia  Animalelor
conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
       Art.4.-Se aprobă plata taxei de înscriere în cadrul Asociaţiei Direcţia
pentru Monitorizarea si Protecţia Animalelor în cuantum de 200.000 lei platibilă
în  două tranșe și  anume 100.000 lei  în  primul  an de la  înscriere  în  cadrul
asociaţiei si 100.000 lei în al doilea an.
      Art.5-Pentru anul  2019 Orașul  Victoria,  nu datorează partea fixă din
cotizaţie.
      Art.6-Se aprobă costul de 10,46 lei/ câine/ 2019 x 20 zile calendaristice,
partea mobilă din cotizaţie, reprezentând cuantumul cheltuielilor de întreținere
a câinilor cazaţi în adăpostul Asociaţiei.
      Art.7.-Se împutemiceste dl/d-na _____________________________________ să
reprezinte Orașul  Victoria  în Adunarea Generală a Asociaţiei  Direcţia pentru
Monitorizarea și Protecţia Animalelor.
     Art.8-Se desemnează domnul dl/d-na ___________________________________
funcţionar  public  în  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  orașului
Victoria,  pentru a ține legătură cu Asociaţia Direcţia pentru Monitorizarea si
Protecţia Animalelor în vederea îndeplinirii scopului asocierii.
     Art.9.-Ia  act  de  încetarea  efectelor  contractului  de  servicii
nr.20/02.05.2018,  înregistrat  sub  nr.8440/106RC/07.05.2018,  încheiat  cu
Orașul Avrig în baza HCL nr.76/26.04.2018 ca urmare a împlinirii  termenului
contractual și anume data de 02.05.2019.



    Art.10- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                  CRISTIAN GHEORGHE

 
                                                                                    VIZAT  PTR.
LEGALITATE

                                                                                      
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgu anu”  i Colegiulșanu”  și Colegiul șanu”  și Colegiul

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria

Primarul Or.Victoria
          Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 5868/11.04.2019 al
biroul  buget,  financiar  contabil,  privind  aprobarea  de  către  Consiliul  Local  al  Or.
Victoria a drepturilor aferente personalului didactic pentru deplasare din localitatea de
resedinta la locul de muncă și de la locul de muncă.         
          Văzând adresele: 

- nr. 5637/03.04.2019  înaintată de  Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria, cu
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice;

- nr. 4550/20.03.2019 înaintată de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice;
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Hotărârea  Guvernului  nr.569/2015  pentru
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi
de  la  locul  de  muncă  a  cadrelor  didactice  şi  a  personalului  didactic  auxiliar  din
învăţământul preuniversitar de stat  și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 –
privind  decontarea  navetei  cadrelor  didactice,  aprobate  de  Ministerul  educației,
cercetării, tineretului şi sportului.

Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.44,  art.45  din  Legea  215/2001,
republicată. 
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În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 2.056 lei, reprezentând cheltuieli  de
transport pentru cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință
în Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, după
cum urmează:

- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 1450 lei pentru
luna martie 2019;

- către  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria –  suma de 606 lei pentru
luna februarie 2019;
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile
mai sus menționate, cu încadrarea în bugetul  aprobat.
            Art.3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează
primarul  Or.  Victoria  prin  aparatul  propriu  de  specialitate,  directorul  și  contabilul
fiecărei unități de învățământ.

                                                           PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                     

PROIECT  DE   HOTARARE
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investi ii ții „Execu ie re ea apății ții 
cartier locuin e str. Avram Iancu, str. Badea Câr an, str. Octavian Paler i str. Grigoreții ții șanu”  și Colegiul

Moisil”, ora ul Victoria jude ul Bra ov, după încheierea contractului de achizi ie publicășanu”  și Colegiul ții șanu”  și Colegiul ții 

          Primarul Or.Victoria, 
          Având în vedere:
- raportul  de  specialitate  întocmit  de  Biroul  Tehnic,  înregistrat  sub
nr.5844/10.04.2019;
- devizul general al investiției „Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu,
str.  Badea  Cârțan,  str.  Octavian  Paler  și  str.  Grigore  Moisil”,  actualizat  după
încheierea contractului de achiziţie publică nr.1514/8RC/29.01.2019;
- prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru  aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013;
- prevederile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art.10,  alin.(4)  din  HG  nr.907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
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conținutul  -  cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
              In temeiul art.45, alin.1, și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001
republicată, privind administrația publică locală, propune adoptarea următoarei
              În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001  administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare.
 

H OT Ă R Ă Ş T E :

            Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții  „Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan,
str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”,  după încheierea contactului de achiziție
publică nr. 1514/8RC/29.01.2019, după cum urmează:

Valoarea totală actualizată : 134.044,053 lei, inclusiv TVA, din care:

        Valoare buget de stat (eligibil PNDL): 110.790,00  lei, cu TVA;
        Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 23.254,053 lei, cu TVA;
 (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.
        Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Orașului Victoria prin aparatul propriu de specialitate și Biroul Tehnic.
         

                                                                                                PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                     

PROIECT  DE   HOTARARE
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investi ii ții „Execu ie re eații ții 

canalizare cartier locuin e str. Avram Iancu, str. Badea Câr an, str. Octavian Paler i str.ții ții șanu”  și Colegiul
Grigore Moisil”, ora ul Victoria jude ul Bra ov, după încheierea contractului de achizi ieșanu”  și Colegiul ții șanu”  și Colegiul ții 

publică

          Primarul Or.Victoria, 
          Având în vedere:
- raportul  de  specialitate  întocmit  de  Biroul  Tehnic,  înregistrat  sub  nr.
5845/10.04.2019;
- devizul general al investiției  „Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu,
str.  Badea  Cârțan,  str.  Octavian  Paler  și  str.  Grigore  Moisil”,  actualizat  după  încheierea
contractului de achiziţie publică nr.1515/9RC/29.01.2019;
- prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru  aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013;
- prevederile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;
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- prevederile  art.10,  alin.(4)  din  HG  nr.907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
conținutul  -  cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
              In temeiul art.45, alin.1, și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001
republicată, privind administrația publică locală, propune adoptarea următoarei
              În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001  administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare.
 

H OT Ă R Ă Ş T E :

            Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții  „Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu,
str.  Badea  Cârțan,  str.  Octavian  Paler  și  str.  Grigore  Moisil”,  după
încheierea contactului de achiziție publică nr. 1515/9RC/29.01.2019, după cum
urmează:

Valoarea totală actualizată: 121.476,638 lei, inclusiv TVA, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL): 101.844,00  lei, cu TVA;
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 19.632,638 lei, cu TVA;

 (2)  Devizul  general  actualizat  este prevăzut  în  anexa nr.1  care face parte
integrantă a prezentei hotărâri.
        Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează Primarul Orașului Victoria prin aparatul propriu de specialitate și
Biroul Tehnic.
         

                                                                                                PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                     

PROIECT  DE   HOTARARE
privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investi ii ții „Execu ie străzi i aleiții șanu”  și Colegiul

pietonale cartier locuin e str. Avram Iancu, str. Badea Câr an, str. Octavian Paler i str.ții ții șanu”  și Colegiul
Grigore Moisil”, ora ul Victoria jude ul Bra ov, după încheierea contractului de achizi ieșanu”  și Colegiul ții șanu”  și Colegiul ții 

publică

          Primarul Or.Victoria, 
          Având în vedere:
- raportul  de  specialitate  întocmit  de  Biroul  Tehnic,  înregistrat  sub  nr.
5843/10.04.2019;
- devizul general al investiției  „Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram
Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, actualizat după încheierea
contractului de achiziţie publică nr.1513/7RC/29.01.2019;
- prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru  aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice
nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
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Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013;
- prevederile art.44, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art.10,  alin.(4)  din  HG  nr.907/2016  privind  etapele  de  elaborare  și
conținutul  -  cadru  al  documentațiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
              In temeiul art.45, alin.1, și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001
republicată, privind administrația publică locală, propune adoptarea următoarei
              În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001  administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare.
 

H OT Ă R Ă Ş T E :

            Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de
investiții  „Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram
Iancu, str.  Badea Cârțan, str.  Octavian Paler și str.  Grigore Moisil”,
după încheierea contactului de achiziție publică nr. 1513/7RC/29.01.2019, după
cum urmează:

Valoarea totală actualizată: 743.441,609 lei, inclusiv TVA, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL): 621.600,00  lei, cu TVA;
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 121.841,609 lei, cu TVA;

 (2)  Devizul  general  actualizat  este prevăzut  în  anexa nr.1  care face parte
integrantă a prezentei hotărâri.
        Art.2.  Cu ducere la îndeplinire a prevederilor  prezentei  hotărâri  se
însărcinează Primarul Orașului Victoria prin aparatul propriu de specialitate și
Biroul Tehnic.
         

                                                                                                PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                        

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă cu titlu gratuit pe o

perioadă de 50 de ani asupra terenului în suprafaţă de 241 mp – teren ce
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Moldoveanu,

către Parohia Ortodoxă Română nr.3, pentru construcția unui așezământ
social- cultural - filantropic.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5638/08.04.2019 al biroului ADPP cu privire la
constituirea unui drept de superficie directă cu titlu gratuit pe o perioadă de 50 de ani
asupra terenului  în  suprafaţă  de 241 mp –  teren ce aparţine domeniului  privat  al
localităţii  Or.Victoria situat în str.Moldoveanu, către Parohia Ortodoxă Română nr.3,
pentru construcția unui așezământ social- cultural - filantropic.
        Văzând prevederile: 
         Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, art.119, art.121 alin.2, art.122 şi art.124; 
         Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702;
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         Legii nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind
întabularea dreptului de superficie;
       Legii 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25,
26, 27,art.47 şi 48; 
        Legii nr  489/2006privind libertatea religioasa si  regimul  general  al  cultelor
art.8.alin.1, art.9, alin.(3);
        Ordinul  700/2014 privind aprobarea Regulamentului  de avizare, receptie si
inscriere  in  evidentele  de cadastru  si  carte  funciara în  vederea înscrierii  în  cartea
funciară art.23 lit.”e”, art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”a”, alin.2,
alin.3;
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
       În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.– Se aprobă constituirea unui drept de superficie directă cu titlu gratuit
pe  o  perioadă  de  50  de  ani  asupra terenului  în  suprafaţă  de  241 mp –  teren  ce
aparţine  domeniului  privat  al  localităţii  Or.Victoria  situat  în  str.Moldoveanu,  către
Parohia Ortodoxă Română nr.3, pentru construcția unui așezământ social- cultural -
filantropic.
       Art.2.-Dreptul de superficie directă cu titlu gratuit se constituie pe o perioadă de
50 de ani, începând de la data încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără
ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de ani.
          Art.3.- La împlinirea termenului de 50 de ani, dreptul de superficie poate fi
reînnoit, cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu
reanalizarea conditiilor contractuale.          
            Art.4.-  Cesionarea dreptului  de superficie directă cu titlu gratuit,  asupra
terenului este permisă doar în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate
pe acest teren, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului  transmisă cu 30
zile calendaristice înainte.
       Art.5.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul
Civil în  următoarele cazuri :
              a) la expirarea termenului;
              b) prin consolidare, dacă terenul şi  construcţia devin proprietatea aceleiaşi
persoane;
              c) prin pieirea construcţiei
              d) prin reziliere
        Art.6.-  (1)  Rezilierea  contractului  de  superficie  va  putea  interveni  prin
declaraţia  de  reziliere  (notată  în  CF)  pentru  neândeplinirea  culpabilă  a  obligaţiilor
stabilite  în  contract  prin  notificarea  de  punere  în  întârziere  ,formulată  cu  30  zile
înainte .
           (2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul
proprietatea Or.Victoria va  restitui  terenul proprietarului,  într-un  termen de maxim
90 de  zile de la data transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de
orice construcţii,  sarcini, obligatii, incusiv de mediu .Efectuarea lucrărilor,  obtinerea
avizelor,  autorizartiilor  necesare  dezafectării  (inclusiv  cele  privind  mediul)  si
cheltuielile  privind  dezafectarea  terenului  de  construcţiile  deţinute  de
superficiar pentru  restituirea  liberă  a  terenului  către  proprietar  sunt  în  sarcina
exclusivă  a  proprietarului  constructiilor  de  la  data  rezilierii  actului  juridic  de
superficie.
          (3)  În  cazul încetării  la  termen  a  superficiei ca  urmare  a
neprelungirii  contractului  de  superficie,  proprietarul  are  dreptul  (  fără  însă  a  fi
considerată ca o obligaţie de preluare cu plata unei despagubiri) de a dobândi dreptul
de proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie a
acestora, valoare ce  se determină  pe baza  unui raport de evaluare intocmit de un
evaluator ANEVAR  selectat de  proprietarul terenului.



         Art.7.- Beneficiarului dreptului de superficie directă cu titlu gratuit, îi revine
sarcina  plăţii taxei pe teren astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod
fiscal şi Legea 207/2015- privind Codul de procedură fiscală.
         Art.8.- Aprobarea efectuării lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale
de dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 241 mp din suprafaţa totală de
2.427.916  mp  (242  Ha  și  1681  m  p) din  CF  100366  nr.cad
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/78/1/1/4/2/1/2,  conform  Legii  7/1996  –
privind cadastrul  si  publicitatea imobiliară şi  Ordinul  nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului  de avizare,  receptie  si  inscriere in evidentele de cadastru  si  carte
funciara după cum urmează:

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului)
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ

SITUATIA  DIN  ACTE
Proprietar Cotă

parte
Act de

proprietate
Identificator

NR.CADASTRAL
NR.
C.F.

Suprafata
din acte

Descrierea
mobilului

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

CF 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/
4/1/1/1/2/2

100051 2.427.916
TEREN

INTRAVILAN

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE
SITUATIA  DIN  ACTE

Proprietar Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/

nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

Descrierea
imobilului

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

CF LOT 1 NOU 241
TEREN

INTRAVILAN
altele

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

100051 LOT 2 21/38/1/4/1/4/6/1/5/
1/2/4/1/1/1/2/2

100051 2.427.675
Teren  

INTRAVILAN
altele

           Art.9.- Pentru înlăturarea interdicției prevăută în PUG-ul 33033/1997, este
necesar a se întocmi un PUZ (plan de urbanism zonal)  conform prevederilor Legii
350/2001. După întocmirea PUZ-ului acesta va fi însușit de către Consiliul Local.
          Art.10.-Contractul de  superficiei directă cu titlu gratuit, se va încheia numai
după  obțunerea  extrasului  de  carte  funciară  în  baza documentaţiei  cadastrale  de
dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 241 mp și a PUZ-ului prevăzut de
Legea 350/2001 .
            Art.11.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului,
în formă autentică contractul de  superficie directă cu titlu gratuit. 
           Art.12.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                    VIZAT  PTR. 
LEGALITATE

                                                                                             
        
     Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat

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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                                      STUDIU   DE   OPORTUNITATE

Privind constituirea dreptului de superficie directă cu titlu gratuit asupra unor
terenuri din domeniul privat al Oraşului Victoria

CAPITOLUL  I . – Date privind persoana juridică cu funcţie de
proprietar

1.1 –  Denumirea  şi  sediul.  –  Oraşul  Victoria   cu  sediul  în  Or.Victoria
Str.Stadionului Nr.14 Jud.Braşov.

1.2 – Actul de înfiinţare. – Decretul Nr.467 din 12.11.1957 , Legea 215/2001
privind administraţia publică locală şi Legea 2/1968 privind organizarea
administrativ teritorială a României  modificată şi completată.

1.3 -  Forma  juridică  de  organizare.  –  Persoană  juridică  de  drept  public
conform  art.21  din  Legea  215/2001,  cu  sediul  în  Or.Victoria,
Str.Stadionului Nr.14, Jud.Braşov, Cod fiscal 4523207.

      1.4 - Obiectul de activitate. – În conformitate cu prevederile Legii 215/2001
privind administraţia publică locală.

CAPITOLUL  II . – Date privind obiectul superficiei
      
       2.1 –  Obiectul concesiunii. – Terenul de 241 mp ce aparţine domeniului
privat administrate de Consiliul Local Victoria în condiţiile prevăzute de Legea
215/2001  art.36  alin.2  lit.”c”,alin.5  lit.”b”,  art.119,  art.120,  art.121  alin.2,
art.122 alin.2,  art.123  alin.1  şi  art.124,  Ordinul  700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si
carte  funciara în  vederea  înscrierii  în  cartea  funciară  art.23  lit.”e”,  art.31,
art.78,  art.125,  art.131-134,  art.135  alin.1  lit.”b”,  alin.2,  alin.3  şi  art.137,
Ordinul  nr.1340/2015,  Legea  350/2001  republicată  privind  amenajarea
teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul Civil
art.551  pct.2-6,  art.  693  –  702,  art.1777  –  1823, Legea  nr.7/1996  privind
cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de
superficie şi  Regulamentului  referitor  la  închirierea/constituirea  dreptului  de
superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul privat al Oraşului
Victoria, cu destinaţia prestări servicii.                        
        2.2 – Descrierea obiectului superficiei. 

      2.2.1 – Amplasament. – terenul ce face obiectul superficiei directe cu titlu
gratuit pentru  construcția unui așezământ social- cultural – filantropic, este
situat  în  perimetrul  administrativ  al  Or.Victoria  şi  fac  parte  din  domeniul
privat  al  localităţii  sunt  dezmembrate  sub  nr.topo  şi  înscrise  în  Cartea
Funciară în condiţiile  prevăzute de art.22,  23,  24 şi  49 din Legea 7/1996
privind cadastrul şi publicitatea imobiliară unificate cu prevederile Decretului
– Lege 115/1938.

        2.2.2 – Descriere. - Terenul din domeniul privat  în suprafaţă de 241 mp,
pentru care  urmează a fi constituit  dreptul  de  superficie  directă  cu titlu
gratuit, este situat în Or.Victoria Str.Moldoveanu.

Lot 1 CF  ……………….
nr.cad………………… 

241 mp Orasul  Victoria
domeniu privat

delimitat astfel : LA NORD- teren viran

LA SUD- Biserica Sf.Parascheva



LA EST- teren viran

LA VEST – str.Moldoveanu

         2.2.3 –  Caracteristicile tehnice ale obiectului superficiei. – Terenul
asupra caruia urmează a se constitui un drept de superficie directă cu titlu
gratuit,  pentru construcția  unui  așezământ  social-  cultural  –  filantropic şi
descris  la  pct.2.2.2  aparţine  domeniului  privat  al  localităţii,  se  află  la  un
regim  de  înălţime  de  până  la  600  m  altitudine  este  destinat  pentru
construcţii  obiective  de  prestări  servicii.Terenul  se  află  în  intravilanul
Or.Victoria aşa cum rezultă din documentaţia P.U.G Nr.33033/1997 întocmit
de SC Proiect Braşov SA, care cuprinde şi documentaţiile P.U.D şi P.U.Z.

         Se poate dispune de următoarele utilităţii : 

                - reţea apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale

          2.2.4 – Prezentarea situaţiei terenului ce face obiectul superficiei. –
Terenul ce face obiectul superficie directă cu titlu gratuit pentru construcția
unui  așezământ  social-  cultural  –  filantropic,  se  află  în  administrarea
Consiliului Local Victoria, este liber de sarcini.

         2.2.5  –   Estimarea  suprafeţelor  de  teren necesare. –  Estimarea
suprafeţelor necesare pentru  construcția unui așezământ social-  cultural  –
filantropic, se face în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată
şi  modificată  prin  Legea  453/2001.Pentru  suprafeţele  de  teren  necesare
privind  construcţia  obiectivelor  nu  există  interdicţie  limitativă  în  ceea  ce
priveşte suprafaţa de teren.Suprafaţa terenului  se stabileşte în funcţie  de
natura obiectivului ce urmează a fi construit.

         2.2.6 –  Evaluarea costului terenului după natura şi categoria lui.  –
Terenul ce face obiectul superficiei directe cu titlu gratuit, nu este înscris în
circuitul  agricol  şi  nu  necesită  scoaterea  acestuia  din  circuitul  agricol  în
condiţiile  prevăzute  de  Legea  18/1991  republicată  şi  modificată  şi  Legea
1/2000.Evaluarea terenurilor după natura şi categoria lor se face în baza HCL
77/1995 privind metodologia de calcul al preţului unitar de concesionare, la
care  se  adaugă  costul  lucrărilor  de  infrastructură,  HCL  34/2010  privind
zonificarea oraşului şi HG 834/1991 republicată.

             2.2.7 – Costul estimat al lucrărilor (obiectivelor) ce se vor realiza pe
teren. –

               Costul estimat al lucrărilor ( obiectivelor) ce se vor realiza pe
terenul, pe care se va constitui dreptul de superficie direct cu titlu gratuit, se
stabileşte în cadrul proiectului tehnic de execuţie a obiectivului întocmit de
proiectant autorizat  în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991 republicată şi
modificată  prin  Legea 453/2001  privind  regimul  juridic  al  construcţiilor  şi
Legea 10/1996 privind calitatea în construcţii.

             2.2.8 – Realizarea investiţiilor (obiectivelor) pe terenul concesionat.-
Realizarea investiţiilor ( obiectivelor) pe terenul asupra căruia se va constitui
dreptul de superficie direct cu titlu gratuit, se face în condiţiile prevăzute de
Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001.

          În cazul în care superficiarul nu a solicitat emiterea autorizaţiei de
construire şi nu a început lucrările de execuţie în termen de cel mult 1 an de
la data încheierii contractului de superficie şi respectiv procesului verbal de
predare primire a terenului, superficia se retrage de drept.

             2.2.9  –  Restricţiile  impuse  de  legislaţie  privind  executarea
construcţiilor.

           Restricţiile impuse de legislaţie privind executarea construcţiilor sunt
cele prevăzute în P.U.G şi în special acolo unde sunt reţelele tehnico-edilitare



:  reţele  de  canalizare,  reţele  de  transport   energie  electrică  de  înaltă
tensiune, reţele de apă, energie termică etc.

               2.2.10 – Planuri de situaţie privind amplasarea terenului.

            Planurile de situaţie privind amplasarea terenului în zonă, corespund
în conformitate cu P.U.G, P.U.D şi P.U.Z.

CAPITOLUL  III . – Titlul juridic al deţinerii terenurilor.

           3.1 – Terenul asupra căruia se va constitui dreptul de superficie direct
cu titlu gratuit aparţine domeniului privat al localităţii şi este administrat de
Consiliul Local Victoria în temeiul Legii 215/2001.

         3.2 – Terenul din domeniul privat ce face obiectul superficiei directe cu
titlu gratuit, nu este revendicat de persoane fizice sau juridice şi în acelaşi
timp nu se află în proprietatea acestora  astfel încât să dea naştere unor
litigii.

         3.3 – Dovada proprietăţii  asupra terenurilor  se face în  condiţiile
prevăzute de lege prin extras de carte funciară sau orice alt titlu valabil.

CAPITOLUL  IV. – Analiza de impact asupra mediului.

         4.1 – Analiza de impact asupra mediului se va realiza în condiţiile
prevăzute de OU 195/2005 republicată privind protecţia mediului republicată
privind protecţia mediului, în funcţie de natura obiectivului ce urmează a fi
realizat  pe  terenul  asupra  căruia  s-a  constituit  dreptul  de  superficie   şi
activităţile ce urmează a fi desfăşurate.

         4.2 – Pentru obiectivele ce se vor realiza şi prin a căror activitate se
poate  aduce  atingere  mediului  înconjurător  prin  poluare,  distrugere,
degradare sau modificarea ecosistemului natural ,în mod obligatoriu trebuie
obţinute avizele de la agenţia de protecţia mediului în condiţiile OU 195/2005
republicată privind protecţia mediului.

         4.3  –  Autorităţile  administraţiei  publice  locale  au  atribuţiuni  şi
răspunderi în ceea ce priveşte protecţia mediului în condiţiile prevăzute de
art.90 şi următoarele din OU 195/2005 republicată privind protecţia mediului.

CAPITOLUL  V. – Interdicţia privind cesionarea.

         5.1 – În condiţiile prevăzute de Legea 215/2001, Legea 50/199, Legea
453/2001 se interzice cesionarea, în caz contrar se vor aplica prevederile
legale  în  vigoare  ,contractul  de  superficie  urmând  să  înceteze  de
drept.Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar
în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu
o  notificare  prealabilă  a  proprietarului  terenului  transmisă  cu  30  zile
calendaristice înainte de către superficiar.

CAPITOLUL  VI . – Durata superficiei şi încetarea acesteia.

           6.1 – (1)Durata superficiei  este de 50 de ani  asupra terenului  în
suprafaţă  de  241  mp –  obiectiv  ce  aparţine  domeniului  privat  al  localităţii
Or.Victoria situat în str.Moldoveanu, pentru construcția unui așezământ social-
cultural – filantropic, începând de la data încheierii contractului de superficie cu
titlu direct cu titlu gratuit, fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv
să depăşească 99 de ani.
         (2).- La împlinirea termenului de 50 de ani, dreptul de superficie poate fi
reînnoit,  cu  posibilitatea  de  prelungire  potrivit  art.694  Cod  civil  –  Legea
287/2009 cu reanalizarea conditiilor contractuale. 
          6.2 – Incetarea contractului de superficie poate avea loc in urmatoarele
situatii:

   a. -La expirarea duratei stabilite in contractul de superficie; 



             b.-  Pentru cazurile  de interes public  national  sau local,  prin
denuntarea unilaterala de catre proprietar cu plata unei despagubiri juste si
prealabile  in  sarcina  superficiarului.Daca  partile  nu  se  inteleg  asupra
cuantumului despagubirii, urmeaza sa se adreseze instantelor judecatoresti 

             c.-În cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre superficiar,
prin  rezilierea  unilaterala  de  catre  proprietar,  cu  plata  unei  despagubiri  in
sarcina superficiarului 
            d.-In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre propriatar,
prin  rezilierea  unilaterala  de  catre  superficiar,  cu  plata  de  despagubiri  in
sarcina proprietarului; 
             e.-La disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului ce face
obiectul superficiei sau in cazul imposibilitatii obiective a superficiarului de a-l
exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri; superficiarul are obligatia
de  a  notifica  de  îndata  proprietarul  despre  disparitia  bunului  ori  despre
imposibilitatea de realizare a activitatii declarand renuntarea la superficie. 
            f.-In situatia in care interesul national sau local impune rascumpararea
superficiei;  aceasta se poate face numai prin Hotarare a Consiliului  Local in
baza  unei  documentatii  tehnico-economice  in  care  se  va  stabili  pretul
rascumpararii; in aceasta situatie de incetare a superficiei nu se percep daune.
            g- pentru neânceperea lucrărilor de construcție a obiectivului în termen
de  1  (un)  an  de  la  data  predării  terenului,  se  va   proceda  la  retragerea
superficiei  fara  a  fi necesara  interventia  instantelor  judecatoresti  (pact
comisoriu expres de grad IV).
            h.- în situaţia în care bunul ce face obiectul superficiei se cesionează
fără înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren.
            i.- alte condiţii stabilite prin contractul de superficie şi în conformitate
cu prevederile legale în vigoare. 
            j.- prin pieirea construcţiei

            k.- prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea
aceleiaşi persoane

         CAPITOLUL  VII. – Elemente privind determinarea redevenţei.
Modalităţi de plată a superficiei.

       7.1 – Elemente privind determinarea preţului superficiei.- 

              Calculul prețului superficiei are la bază HCL 77/1995 şi HG 834/1991
republicată prin care se aprobă metodologia de calcul a preţul de pornire la
licitaţie.

       7.2 – Plata superficiei este anuală şi se achită până la data de 31 Martie
a anului în curs.

       7.3 –  Plata superficiei  se poate face prin  ordin  de plată în  contul
proprietarului  deschis  la  Trezoreria  Statului  Făgăraş,  sau  în  numerar  la
casieria Primăriei. 

       7.4- În cazul de față nu este necesar a se face plata superficiei
întrucât terenul este dat prin superficie directă cu titlu gratuit.

CAPITOLUL  VIII.  -   Durata de recuperare  a investiţiei.Justificarea
economico - socială a investiţiei.

            8.1 – Durata de recuperare a investiţiei realizate pe terenul ce face
obiectul superficiei se va stabili de către superficiar în funcţie de efectuarea
unei  analize  economico-financiare  din  care  să  rezulte  avantajele,
dezavantajele, echilibrul financiar al superficiarului , profitul realizat în urma
activităţii pe care o va desfăşura, limita pierderilor precum şi alte elemente
de natură economică.



             8.2 – Analiza economico – financiară se va face de către un expert
contabil la solicitarea superficiarului şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare.

            8.3  –Analiza  economico  –  socială  pe  care  trebuie  să  o  facă
superficiarul constă în capacitatea acestuia de a putea încadra în muncă un
anume număr de personal pentru a putea realiza execuţia lucrărilor precum
şi pentru exploatarea bunului realizat.

CAPITOLUL  IX. – Forma de organizare a superficiarului .

             9.1 – Forma de organizare a superficiarului : - superficiarul poate fi
persoană fizică sau persoană juridică cu sediul în România .

CAPITOLUL   X.  –  Dezvoltarea  de  activităţi  economice  .Efecte
economice.Venituri.

            10.1 – Dezvoltarea activităţilor economice constituie o necesitate în
condiţiile  actuale  ale  economiei  de  piaţă   şi  presupune  atragerea  de
investitori,  care,  prin  resursele  de  care  dispun  să  realizeze  obiective
economice în toate domeniile de activitate ,astfel încât să fie asimilată forţa
de muncă existentă la nivelul localităţii.

           10.2  –  Crearea unor  facilităţi  în  ceea ce priveşte dezvoltarea
economică  a zonei în funcţie de prevederile legale în vigoare.

           10.3 – În dezvoltarea economică a localităţii ,Consiliul Local are un
atribut în sensul că prin prevederile art.36 alin.2 lit.”b” din Legea 215/2001
stabileşte programe şi prognoze de dezvoltare economico-socială.

           10.4 – Efecte economice.

- Dezvoltarea şi modernizarea obiectivelor economice existente.
- Crearea de noi obiective economice.
- Ocuparea forţei de muncă exsistente pe raza localităţii.

     



                                                                                                           
Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat

Nr……………/……………./……………….2018
                   

CONTRACT   DE  SUPERFICIE  DIRECTĂ  CU TITLU  GRATUIT

                           
CAP.I. Părţile contractante
                      
               Autoritatea contractantă - Oraşul Victoria, persoană juridică de drept public
conform art.21  din  Legea 215/2001,  cu  sediul  în  Or.Victoria,  Str.Stadionului  Nr.14,
Jud.Braşov, cod fiscal  4523207 legal reprezentată în temeiul art.62 alin.1 din legea
215/2001 prin primar GHEORGHE  CRISTIAN în calitate de proprietar, pe de o parte,  
şi ________________________________________________________________________________, 
                                                       
persoană  fizică  cu  domiciliul
în_____________________________Str.__________________________
       
Nr.______Bl______Sc____Ap_____Judeţul________________________,buletinul/cartea  de
identitate 

Seria______________  Nr_______________________,persoană  juridică   (actul  constitutiv  al
agentului 

economic)______________________________________CUI_____________________________cu 

sediul principal în__________________Str___________________Nr_____Bl____Ap______
                                               
Sc______, reprezenta prin___________________________________________________________, 
                             
având funcţia de ___________________________________________ în calitate de superficiar,
pe 

de altă parte, la data de_______________________________________ ,
                                                                             
 la  sediul  proprietarului  (alt  loc,  adresă  etc.)
____________________________________________,
                                                                                                                          
 în temeiul Legii 215/2001 republicată,   HCL   nr.___________din______________________ s-a
încheiat prezentul contract de superficie cu titlu oneros.

Cap.II. Obiectul contractului de superficie cu titlu oneros

           
        Art.1.-(1) Obiectul contractului de superficie direct cu titlu gratuit îl constituie
terenul de

 _______mp situat în str._____________ înscris în CF_________ nr.topo.___________ nr. 

cad. ____________ cu destinaţia “așezământ social- cultural – filantropic”.  
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2) Obiectivele proprietarului sunt: 

            Obiectve de ordin legislativ,  economic,  financiar  şi  social  care impun
superficia unor bunuri – terenuri  ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria sunt
următoarele:

          - prevederile  Legii nr.215/2001 care precizează că terenurile care aparţin
proprietăţii private pot face obiectul unei superficii.

         - administrarea eficientă a domeniului privat pentru atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local.   

Cap.III. Termenul contractului
                                                                                   

       Art.2.- (1) Durata contractului  de superficie direct cu titlu gratuit este de
_________ ani, 

începand de la  data de ______________________şi până la data de____________________,
fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de ani.

         2.- La împlinirea termenului de _______ de ani, dreptul de superficie poate fi
reînnoit, cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu
reanalizarea  conditiilor  contractuale.  Prelungirea  se  va  face  prin  act  adiţional,  cu
aprobarea Consiliului Local al Oraşului Victoria.

Cap.IV. Preţul contractului
                                                                                   

           Art.3.–(1) Valoarea totală  a contractului de superficie direct cu titlu
gratuit .

                              

Cap.V. Plata 

          Art.4. - Plata se face după cum urmează:- superficie direct cu titlu
gratuit.

                

Cap.VI. Drepturile partilor

Drepturile superficiarului

          Art.5. – (1)Dreptul de superficie direct cu titlu gratuit, constituit se exercită in
limitele şi condiţiile stabilite prin prezentul contract .

          (2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia şi folosinţa asupra terenului
menţionat  la  art.1  precum şi  dreptul  de  a  dispune  de  substanţa  lui  in  limitele
impuse  prin  documentaţiile  de  urbanism  aprobate  in  condiţiile  legii  necesare
realizarii şi intreţinerii in bune condiţii a construcţiei deţinute. 

          (3)  Superficiarul  poate dispune în mod liber  de dreptul  său.  Cât timp
construcţia  există,  dreptul  de  folosinţă  asupra  terenului  se  poate  înstrăina  ori
ipoteca numai odată cu dreptul de proprietate asupra construcţiei cu o notificare
prealabilă a proprietarului terenului transmisă cu 30 de zile calendaristice înainte.

         (4) Superficiarul are dreptul să fie informat asupra cuantumului la zi a sumei
de plată datorată proprietarului  terenului.În  acest  sens va putea solicita  oricând
proprietarului terenului, anterior datei scadente, să i se precizeze cuantumul sumei
de plată.

Drepturile proprietarului.

    Art.6. - (1) Proprietarul terenului garanteaza folosinţa liniştită a terenului.       



              (2) Proprietarul terenului are dreptul sa inspecteze bunul care constituie
obiectul  prezentului  contract  ,  verificand  respectarea  obligator  asumate  de
superficiar. 

            (3)Proprietarul terenului are dreptul sa modifice in mod unilateral partea
reglementara a contractului de superficie, in situatia in care interesul national sau
local o impune, potrivit hotararilor adoptate de catre Consiliul al Oraşului Victoria
sau alte acte normative.

Cap.VII. Obligatiile partilor 

Obligatiile superficiarului.

             Art.7.-(1) Superficiarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim
de  continuitate  si  de  permanenta  a  bunurilor,  activitatilor  care  fac  obiectul
contractului  de  superficie  direct  cu  titlu  gratuit,  potrivit  obiectivelor  stabilite  de
catre proprietar.

           (2) Superficiarul  este  obligat  sa  exploateze  in  mod direct  bunurile,
activitatile sau serviciile publice care fac obiectul contractului de superficie cu titlu
gratuit.

           (3) Superficiarul nu poate încheia acte cu referire la bunul ce face obiectul
contractului de superficie cu titlu gratuit.

          (4) Superficiarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii  :

a) bunurile aduse ca investitii   (datele de identificare a acestora, datele  tehnice)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______      

 b) termenele de realizare a investitiilor – 3 (doi) ani ( 36 de luni). 
c)  standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate  ; -
în conformitate cu prevederile legale în vigoare

         (5) Superficiarul  este  obligat  sa  respecte  conditiile  impuse  de  natura
bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice, conditiile de siguranta in exploatare,
protectia  mediului,  protectia  muncii,  conditii  privind  folosirea  si  conservarea
patrimoniului. 

         (6) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit prin ajungere
la  termen  concesionarul  este  obligat  sa  restituie  proprietarului,  in  deplina
proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

         (7) La incetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit, superficiarul
este obligat sa incheie cu proprietarulun contract de vanzare-cumparare avand ca
obiect bunurile de preluare, prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin
prezentul contractului de superficie cu titlu gratuit, in privinta carora proprietarul si-
a manifestat intentia de a le dobandi.

          (8) La încetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit din
alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora si  cazul
fortuit,  superficiarul  este  obligat  sa  asigure  continuitatea  prestarii
activitatii, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de
catre concedent.
          (9) In cazul in care superficiarul sesizeaza existenta sau posibilitatea
existentei  unei  cauze  de  natura  sa  conduca  la  imposibilitatea  realizarii
activitatii , va notifica de indata acest fapt  proprietarului, in vederea luarii
masurilor ce se impun pentru asigurarea  continuitatii activitatii .

       (10) Superficiarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfasurarea
activitatii  in noile conditii stabilite de proprietar, in mod unilateral, potrivit  art. 6
alin. (3) din prezentul contract de superficie cu titlu gratuit, fara a putea solicita
incetarea acestuia.



         (11).- sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si permanenta
a obiectului superficiei pe cheltuiala sa si sa despagubeasca pe proprietar pentru
pagubele produse din culpa sa;

       (11)-. sa puna la dispozitia proprietarului documentele si informatiile cerute de
acesta privind obiectul contractului de superficie cu titlu gratuit.
          (12).- sa plateasca pe toata durata superficiei impozitele si taxele datorate
statului si Administratiei Publice Locale.
        (13) - pe toata perioada de derulare a contractului de superficie directă cu titlu
gratuit superficiarul nu va putea ceda, in tot sau in parte unei alte persoane, obiectul
superficiei.
        (14).- Superficiarul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea
legislatiei in vigoare cu privire la , P.S.I. ,protectia mediului si persoanelor.
        (15).- la expirarea termenului de superficie, superficiarul este obligat sa restituie
in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul ce face obiectul contractului de
superficie cu titlu gratuit.
          (16).-superficiarul este obligat sa realizeze obiectivul de activitate  in scopul
caruia s-a realizat superficia terenului şi a construcţiei edificată pe acesta.
        (17).- achitarea integrala a debitelor pe care le are fata de bugetul local.
        (18).- protejarea mijloacelor fixe existente în cadrul obiectivului.
         (19).-superficiarul va asigura protecţia personalului pe care îl angajază pentru
derularea activităţilor în condiţiile prevăzute de lege. 
          (20).- să asigure desfăşurarea activităţilor şi a serviciilor la standardele de
calitate prevăzute de normele legale.
         (21). – superficiarul are obligaţia ca în termen de 1 (un) an de la primirea
terenului să obţină autorizaţia de construire în condiţiile prevăzute de Legea 50/1991
republicată şi să înceapă lucrările de construcţie a obiectivului.

Obligatiile proprietarului
                   Art.8.- (1) Proprietarul este obligat sa nu il tulbure pe superficiar în
exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de superficie cu titlu gratuit.

          (2) Proprietarul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de
superficie cu titlu gratuit in afara de cazurile prevazute expres de lege.

          (3)  Proprietarul  este obligat sa notifice superficiarului  aparitia oricaror
imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor superficiarului in masura in care
aceste situatii depind in tot sau in parte de vointa sa.

         (4)  Sa  predea  superficiarului  bunul  pe  baza  unui  proces  verbal  de
predare/primire. 

         

Cap.VIII. Incetarea contractului de superficie directă cu titlu gratuit
              
       Art.9 -  (1) Prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit înceteaza in
urmatoarele  situatii:

         a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris,
prelungirea acestuia, in conditiile legii;

         b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea
unilaterala  de  catre  concedent,  cu  plata  unei  despagubiri  juste  si  prealabile  in
sarcina superficiarului;

         c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre superficiar, prin
reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina superficiarului;

         d) în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre proprietar, prin reziliere,
cu plata de despagubiri in sarcina proprietarului;
         e) la disparitia,  dintr-o cauza de forta majora, a bunului  ce face obiectul
contractului  de  superficie  cu  titlu  gratuit  sau  in  cazul  imposibilitatii  obiective  a
superficiarului  de  a-l  exploata,  prin   renuntare,  fara  plata  unei  despagubiri,
superficiarul are obligatia de a notifica de îndata proprietarul despre disparitia bunului
ori despre imposibilitatea de realizare a activitatii declarand renuntarea la superficie. 
         f) în cazul in care interesul national sau local o impune, prin rascumpararea unei
superficii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat



superficia,  la propunerea proprietarului;  in acest caz se va intocmi o documentatie
tehnico-economica in  care  se va stabili  pretul  rascumpararii.In  aceasta  situatie  de
incetare a superficiei nu se percep daune;
         g) alte cauze de incetare a contractului de superficie directă cu titlu gratuit, fara
a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege. 
               h) pentru neânceperea lucrărilor de construcție a obiectivului în termen de 1
(un) an de la data predării terenului, se va  proceda la retragerea superficiei fara a fi
necesara interventia instantelor judecatoresti (pact comisoriu expres de grad IV).
         i) prin renunţare în cazul în care,  din cauze obiective şi justificative, superficiarul
nu poate realiza investiţia sau nu poate asigura exploatarea ei.
         j) pentru nerealizarea celor prevăzute la art.7 alin.4 în mod expres.
         k) conform art.7 din prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit cu
referire la obligaţiile superficiarului
              (2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie directă cu titlu
gratuit   bunurile  ce  au  fost  utilizate  de  superficiar  in  derularea  superficiei  vor  fi
repartizate   dupa cum urmeaza:

                                                 conform art.1 alin.1           
a) bunuri de retur ..................................................………………………………
      Bunurile  de retur  ce revin de plin  drept,  gratuit  şi  libere de orice  sarcini
proprietarului la încetarea contractului de superficie cu titlu gratuit. Sunt bunuri de
retur bunurile care au făcut obiectul superficiei.
                                                 conform art.7 alin.4 
b) bunuri de preluare ...............................................………………………………
                                                 conform art.7 alin.4
c) bunuri proprii .................................................... ………………………………..
       
        Bunurile proprii sunt acelea care la încetarea contractului de superficie directă
cu titlu  gratuit  rămân în  proprietatea superficiarului.Sunt  bunuri  proprii  bunurile
care  au  aparţinut  superficiarului  şi  au  fost  utilizate  de  către  acesta  pe  durata
superficiei. 

Cap.IX.  Clauze  contractuale  referitoare  la  impartirea
responsabilitatilor de mediu intre proprietar si superficiar.

       
          Art.10.  (1)  Superficiarul  are obligaţia de a respecta condiţiile de mediu
conform legislaţiei în vigoare în perimetrul şi incinta în care îşi desfăşoară activitatea
în special cu referire la depozitarea reziduurilor menajere şi deversarea apelor uzate în
reţeaua de canalizare .
              (2) Proprietarul are obligaţia de a respecta condiţiile de mediu conform
legislaţiei  în  vigoare  şi  răspunde  de  funcţionarea  reţelei  de  canalizare  în  condiţii
optime de la ieşirea acesteia din perimetrul obiectivului.
Cap.X Raspunderea contractuală

   

        Art.11. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in
prezentul contract de superficie cu titlu gratuit atrage raspunderea contractuala a
partii in culpa.

Cap.XI. Litigii
                  Art.12.-(1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului
contract de superficie cu titlu gratuit sunt de competenta instantei de contencios
administrativ conform Legii  215/2001.

        (2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de
superficie cu titlu gratuit clauze compromisorii.

Cap.XII. Alte clauze :
           Art.13. – Riscul pieirii fortuite este suportat de superficiar.



              - Schimbarea destinaţiei superficiei de către superficiar fără acordul
proprietarului, dă dreptul proprietarului de a cere rezilierea de drept contractul de
superficie directă cu titlu gratuit.

            - Bunurile ce aparţin domeniului privat sunt supuse dizpoziţiilor de drept
comun dacă legea nu prevede altfel.

            Art.14- Orice modificare a prezentului contract se va face cu acordul părţilor
prin act adiţional.    
            Art.15- Cesiunea integrală sau în parte a bunului ce face obiectul superficiei
este interzisă. Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în
condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare
prealabilă  a  proprietarului  terenului  transmisă  cu  30  zile  calendaristice  înainte  de
superficiar.             

Cap.XIII. Definiţii
                  Art.16.-(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de superficie
directă cu titlu gratuit, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional,
fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut
invincibila si absolut imprevizibila.

            (2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus
la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu
intrunesc caracteristicile fortei majore.
             (3)Situatiile de forta majora exonereaza de raspundere partea care le invoca
si dovedeste in conditiile legii;
        -  aparitia cazurilor de forta majora trebuie comunicata in termen de 48 de ore de
la aparitie, comunicarea urmind a fi insotita de documentele care atesta cazul de forta
majora;
       -   în lipsa acestor documente constatatoare, partea care a invocat cazul de forta
majora nu va fi exonerata de raspundere; 
         - în cazurile de forta majora invocate si dovedite ca atare, partile vor conveni la
decalarea obligatiilor cu perioada afectata de forta majora.
         Prezentul contract de superficie directă cu titlu gratuit a fost incheiat in  3
exemplare.

           Proprietar,
Superficiar,
        Oraşul  Victoria                                                                            

             PRIMAR                                                               

   GHEORGHE  CRISTIAN

                
        SECRETAR
  Tocoaie Gabriela Lenuţa

      Vizat pentru C.F.P                                                      
       Cîrţoroşan Cristina                                              

      Vizat pentru oportunitate
Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian



                                                                                       
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat

                                                               Anexă nr.1 la contractul de
superficie                                             

                                                                         

                                                  PROCES  -  VERBAL

  
                Încheiat astăzi_______________________ cu ocazia predării – primirii
terenului în suprafaţă de__________mp proprietate privată situat în Or.Victoria
Str___________________
Nr______ înscris în CF_________________.Nr cad./nr.topo._______________________
_______________________________________________________________________
Subsemnaţii__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
din  partea  Primăriei  în  calitate  de  proprietari al  terenului   şi  dl(d-
na)_____________________
__________________________________________________________în  calitate  de
superficiar am procedat primul la predarea terenului  aferent iar secundul la
primirea  obiectivului  şi  a  terenului  aferent  constatând  următoarele  :
________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
           Terenul ce face obiectul superficiei , face parte din domeniul privat al
localităţii şi se transmite superficiarului în condiţiile prevăzute de art. 36, alin 2,
lit. c, alin 5, lit. b, art. 115, lit. b, art.121 alin.2, Legii 287/2009 – Codul Civil
art.551  pct.2-6,  art.  693  –  702,  art.1777  -  1823,  Legea  nr.7/1996  privind
cadastrul si publicitatea imobiliara, art.91 - 94                   
      Alte  precizări  :  -  ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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             Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal în 2 (două)
exemplare câte unul pentru fiecare parte.

           AM  PREDAT                                                                   AM  PRIMIT

             Proprietar                                                                      Superficiar

      Or.Victoria – prin primar                                   

      GHEORGHE  CRISTIAN

   Şef  birou ADPP

Consilier Nicolae Urian

                                                                                         
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                                  

                                                                       Anexa nr.2 – la contractul de 
superficie

DECLARAŢIA  COMUNĂ  A  PROPRIETARULUI  ŞI  A SUPERFICIARULUI
PRIVIND PROBLEMELE  DE  MEDIU

     Protecţia condiţiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale
PUZ-ului.Superficia  este  condiţionată  de  respectarea  condiţiilor  legale  de
protecţie  a  mediului.Trebuie  sa  se  respecte  autorizaţiile  emise  de  către
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului pentru  construcţiile ce urmează să se
realizeze.Proprietarul  declară că  va acorda  superficiaruluii  tot sprijinul posibil,
pentru obţinerea avizelor  şi  autorizaţiilor de mediu din partea Inspectoratului
pentru Protecţia Mediului Braşov.

Superficiarul confirmă că îi este pe deplin cunoscută atât situaţia juridică
a  terenului  ce  face  obiectul  superficiei,  cât  şi  toate  problemele  de  mediu
aferente acestui  teren.Superficiarul declară că  a fost  informat de  proprietar
asupra  posibilităţii  modificării  actualei  legislaţii  de  protecţie  a  mediului  din
România, în procesul armonizării graduale a legislaţiei de protecţie a mediului
din România cu cerinţele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurări
pot  oricând genera  costuri  suplimentare  pentru  investiţii,  iar  suportarea  lor
revine în sarcina superficiarului.

Amplasarea construcţiilor şi funcţionarea unităţilor economice se va face
cu  aplicarea  tuturor  normativelor  în  vigoare  privind  protecţia  factorilor  de
mediu. Nu se vor desfăşura în zonă activităţile economice susceptibile a polua
aerul, apa şi solul.

 Se  vor  respecta  prevederile  Regulamentelor  naţionale  referitoare  la
zgomotul produs de fabrici precum şi Regulamentele UE referitoare la protecţia
muncitorilor de zgomot.Toate deşeurile şi produsele reziduale vor fi colectate şi
depozitate într-o arie special amenajată  în acest scop. Este recomandabil ca
deşeurile să  fie colectate pentru reciclare sau reutilizare, dacă  este posibil  şi
fezabil.Deşeurile care nu pot fi reutilizate vor fi depozitate la o groapă de gunoi
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aprobată  de  autorităţile  locale,  respectând  Regulile  Uniunii  Europene
referitoare la deşeuri;

Toate deşeurile chimice  şi  toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE
referitoare la deşeurile toxice şi periculoase. Se vor păstra documente prin care
se  înregistrează  tipul,  cantitatea,  data  şi  modul  în  care  s-au  eliminat
deşeurile.Eliminarea  deşeurilor  se  va  face  respectând  cerinţele  autorităţilor
sanitare.

Se vor respecta condiţiile stabilite în autorizaţia de mediu referitoare la
emisiile atmosferice emisă de IPPBv, dacă va fi necesară o astfel de licenţă. Va
trebui  de  asemenea  să  se  respecte  prevederile  din  documentele  şi
regulamentele naţionale referitoare la poluarea atmosferică.

Proprietar Superficiar

Data __________________              

                                                                                         
  Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat                                                  

                                       
                                                                   Anexa nr.3 – la contractul de superficie 

ANGAJAMENTELE  DE  INVESTIŢII  ASUMATE  DE  SUPERFICIAR

       Subsemnatul / a   _____________________________________________ , în calitate
de

 reprezentant legal al _______________________________________________________ ,

 cu  sediul  social  situat  la
adresa_________________________________________________,  declar  următoarele:-
societatea pe care o reprezint va efectua următoarea investiţie:

  - denumire si descriere  ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
 
- valoare planificata:_______________________________________________________
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 - termen de execuţie: 3 ani
 - construcţiile vor respecta condiţiile impuse prin regulamentul urbanism local.
        La data realizarii integrale a investiţiei mai sus menţionate, mă angajez să
remit proprietarului un CERTIFICAT întocmit de administratorul societăţii, prin
care  să  se  confirme  exactitatea  îndeplinirii  angajamentului  asumat  prin
Contractul de superficie.

    Superficiar 
(Semnătură şi ştampilă .)

Data ……………….................

                                                                                                          

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea  încheierii unui acord de parteneriat între

Orașul Victoria și Asociația ICAR MUSIC 2018 având ca obiect
organizarea evenimentului cultural “Spring  Fest 2019” în perioada

17.05-19.05.2019 .

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.5940/11.04.2019 al biroului ADPP cu privire
la aprobarea  încheierii  unui  acord  de  parteneriat  între  Orașul  Victoria  și
Asociația ICAR MUSIC 2018 având ca obiect organizarea evenimentului cultural
“Spring Fest 2019” în perioada 17.05 – 19.05.2019.
        Luând în considerare solicitarea Asociației ICAR MUSIC 2018 cu privire la
organizarea  evenimentului  cultural  “Spring  Fest  2019” în  perioada  17.05  –
19.05.2019 și  acordul  exprimat  în  ședinta  consiliului  local  din  data  de
28.03.2019.
        Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,
alin.5  lit.”a”,  alin.7  lit.”c”,  art.119,  art.120  alin.1  şi  2  şi  art.122,  Legea
213/1998  republicată,  HG  548/1999  republicată  anexa  3  lit.”h”,  Legea
287/2009 republicată – Codul Civil art.554, art.696, art.858 – 865 cu privire la
proprietatea publică.
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi  art.45 din Legea
215/2001, republicată, 
          În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

           Art.1– Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Orașul
Victoria  și  Asociația  ICAR  MUSIC  2018   având  ca  obiect  organizarea
evenimentului  cultural  “Spring  Fest  2019”,în  perioada  17.05-19.05.2019,
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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          Art.2.- Se împuternicește dl.Gheorghe Cristian – primar al Orașului
Victoria să semeneze în numele Or.Victoria toate actele necesare,  acordul de
parteneriat precum toate actele necesare și eventualele acte adiționale ce vor
apărea pe durata derulării acordului de parteneriat.          
           Art.3 –  Primarul  prin aparatul  propriu de specialitate din cadrul
Primariei Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                 CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                             VIZAT  PTR.
LEGALITATE 

                                                                                      

Nr. ____/________                                                                                            ANEXA 1 
                                                                                                              la    HCL nr. _____/__________   

ACORD DE PARTENERIAT

1. Părtile contractante:

U.A.T.  Ora  Victoria  șanu”  și Colegiul CIF 4523207 cu  sediul  în  Victoria,  jud.  Bra ov,  str.  Stadionului,  nr.  14și
reprezentată de domnul Gheorghe Cristian, în calitate de Primar, denumită în continuare Primărie

şi

Asocia ia ICAR MUSIC 2018,ții  CIF 25285442, cu sediul în comuna Voila, jud. Brasov, str.
nr.22,  reprezentată prin domnul erban Dănut –pre edinte- în calitate de partener,Șerban Dănut –președinte- în calitate de partener, și

Au  convenit  de  comun  acord  la  încheierea  prezentului  Acord  de  parteneriat,  cu  respectarea
următoarelor clauze:

2.  Obiectul acordului de parteneriat:

Obiectul  prezentului  acord îl  constituie încheierea unui parteneriat  între  Asocia ia ICAR MUSICții 
2018/partener i Ora ul Victoria,  șanu”  și Colegiul șanu”  și Colegiul în vederea asocierii pentru realizarea unor ac iuni comune deținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
organizare a evenimentului cultural  ”Spring  Fest 2019”

3. Durata Acordului

ROMÂNIA
CONSILIUL  LOCAL  Or.VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Prezentul acord este valabil începând cu data semnării sale pe o perioada 17-19 mai 2019.

4. Obliga iile păr ilorții ții 

A. Obliga iiile Primăriei ora ului Victoriații șanu”  și Colegiul :

1.Să sprijine organizarea de către Partener a evenimentului  ”Spring Fest 2019” prin punerea la dispozi ie, fără alteținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
obliga ii financiare, a spa iului de pe platoul Casei de Cultură Victoria în suprafa ă de 500 mp conform schi ei anexateținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
la  prezentul  acord.  Spatiul  alocat  este  pus  la  dispozitia  partenerului  cu  maxim  o  zi  inainte  de  data  deschiderii
manifestarilor. 
Acesta are obligatia sa il elibereze in termen de 12 ore si sa il predea in starea in care l-a primit, fiind considerat ca l-a
primit in stare buna.

2.Să asigure paza generala a spatiului, in calitate de partener, fără a răspunde în ceea ce prive te pierderea, disparitia sauși
furtul oricaror obiecte, salubrizarea spa iului folosit în cadrul evenimentului, emiterea anun urilor privind organizareaținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
evenimentului  la Poli ia Victoria, ISU Bra ov, Jandarmeria Bra ov.ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și și

3.Să asigure energia electric, dar nu raspunde de eventualele variatii ale tensiunii din retea sau eventualele pagube aduse
echipamentelor electrice din aceasta cauza. Materialele folosite vor fi conforme normelor PSI.

4.  Să permită Partenerului,  în cadrul  evenimentului  i  a  loca iei  men ionate în anexa 1 amplasarea  de standuri  cuși ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
comercian i – alimenta ie publică, me te ugari i producători tradi ionali – pentru cele 3 zile ale evenimentului. ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și și și ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

3. În considerarea contribu iei partenerului la eveniment, Primăria nu va mai solicita de la Partener plata taxelor localeținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
de publicitate sau a oricăror  alte taxe locale aplicabile activită ilor desfă urate i materialelor produse i expuse înținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și și și
temeiul prezentului Acord.

B Obligaţiile Partenerului 

1. Se obligã să asigure echipamentele tehnice: scena acoperită, instala ie de lumini i sunet pentru zilele de 17-19ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și
mai 2019. Echipamentele vor fi amplasate i vor func iona după programul stabilit de organizatori. și ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

2. Se obligă să sus ină recitalurile artistice după cum urmează:ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

Vineri 17 mai 2019  orele 17.00 – 22.30

Clubul Copiilor Victoria
                                    Titus Constantin - folk

Fetele din Kids Music Production - dance
 Marian Bârlodeanu    - pop-folk
Broodina - cover band

Sâmbătă  18 mai 2019   orele 17.00 – 22.30  

Mălina Popa - folk 
Bianca Mateoniu - cover music
Cosmin Chelcea - dance
Olimpiu Băcilă - pop
Icar - pop rock 
Riff                        - pop rock

            Duminică 19   mai 2019   orele 17.00 – 22.30  

Ansamblul Purtata Avrigului
Olimpiu Băcilă
Ansamblul Comorile Arpa uluișanu”  și Colegiul
Georgiana Pătrînjel
Maria Curticăpean
Grupul Cetină de Brad
Grupul Armonia



3. Se obligă să asigure calitatea artistică i să respecte programul stabilit la pct.2; și

4. Asigură transportul arti tilor i al echipamentelor tehnice;și și  

5.  Să promoveze imaginea Orasului Victoria în cadrul evenimentului; 

6. Desfă urarea promptă a activită ilor specifice prevăzute la pct.2. ; și ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

7. Furnizarea tuturor informa iilor i a datelor (către Orasul Victoria- Partener), care sunt necesare pentru a monitorizaținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și
evenimentul; 

8. Notificarea  partenerului  (Orasul  Victoria)  privind orice factori  care ar  putea afecta în mod negativ desfasurarea
evenimentului; 

9. În caz de cooperare cu ter e păr i,  ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe Asociația ICAR MUSIC 2018   rămâne singura responsabila fa ă deținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
Orasul Victoria cu privire la respectarea obliga iilor prevăzute în acest acord de parteneriat. Nici una dintre parti nu vaținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
avea dreptul de a transfera drepturile i obliga iile sale ce se nasc în urma incheierii prezentului acord de parteneriat. și ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

10 Poate utiliza doar spatiile alocate desfasurarii evenimentului ”Spring Fest 2019”. 

11. Raspunde de toate daunele produse de personalul  propriu sau de colaboratorii  lui,  pe toata durata desfasurarii
evenimentului; 

12. Este pe deplin raspunzator de respectarea normelor legale de prevenire a incendiilor, a normelor de protectie a
muncii si pentru prejudiciile cauzate spatiului in care se desfasoara evenimentul, in conditiile Codului civil; 

13. Să respecte în totalitate prevederile din domeniul drepturilor de autor i drepturilor conexe, a mărcii înregistrate sauși
a altor drepturi de proprietate intelectuală, să suporte taxele ocazionate de drepturi de autor i drepturi conexe de autor.și
În acest  sens Partenerul  va  exonera  Primăria  de  orice  reclama ii  sau ac iuni  în  justi ie  ce  au  ca  obiect  încălcareaținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
drepturilor de proprietate intelectuală, a mărcii înregistrate, a drepturilor de autor i drepturilor conexe.și

14. Să permită reprezentan ilor primăriei accesul neîngrădit la activită ile, ac iunile i manifestările evenimentului.ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și

5.Responsabilităţi comune:

1.Părţile se vor sus ine reciproc în demersurile i ini iativele de organizare i promovare a evenimentului, vor respectaținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe și
etica profesională în activitate şi în relaţiile de colaborare.
2.În relaţiile dintre ele, părţile vor avea o comunicare transparentă, transmiţându-şi reciproc informaţii cu privire la
orice aspect legat de îndeplinirea obiectivelor acordului de parteneriat. 
3.Părţile  vor realiza  serviciile  prevǎzute  în contract  cu profesionalismul  şi  promptitudinea cuvenite  angajamentului
contractual asumat, la un nivel calitativ corespunzǎtor, în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare;
4.Păr ile de comun acord consideră că prestarea serviciilor, obiect al prezentului Acord, are loc fără interven ia vreunuiținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
transfer  bănesc,  prin urmare,  în temeiul  i  în  considerarea  celor  mentionate,  serviciile  prestate  de către  Partenerulși

Asociația ICAR MUSIC 2018  i de către Partenerul Primărie sunt de valori egale.și

        6.Modifiicării, Retragerii i Litigiișanu”  și Colegiul

1.Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va face obiectul unui act adi ional la acest acord. ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
2.Organizatorul i partenerii evenimentului sunt de acord să nu se retragă din proiect cu excep ia situa iei când existăși ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
motive inevitabile pentru aceasta. În cazul oricăror dispute între ei, partile sunt obligate să opteze pentru o solu ionareținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
pe cale amiabilă. 
3.Orice dispută legală care ar putea rezulta din sau în legătură cu acest acord de parteneriat se va judeca în conformitate
cu legislatia romana in vigoare. 

7.Încetarea prezentului acord de parteneriat are loc în următoarele situa ii:ții 



1.  Cu acordul păr ilor;ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
2.  Prin reziliere, la cererea motivată a uneia din păr i;ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
3.  La încheierea evenimentului;
4.  În caz de forţa majoră, a a cum este ea definită prin legeși

8. Legisla ie i for ă majorății șanu”  și Colegiul ții 

1. Acest acord de parteneriat este guvernat de legea romana. 
2. Nici o parte semnatară nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea obliga iilor care decurg din prezentulținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
acord de parteneriat dacă aceasta a fost cauzată de situa ii de for ă majoră. ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe

9. Clauze finale 

1.Completările şi modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile şi opozabile părţilor decât dacă sunt făcute prin
acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 

Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, în data de ______________ câte
unul pentru fiecare parte semnatară.

        U.A.T. Ora  Victoria                                                                        șanu”  și Colegiul Asociația ICAR MUSIC 2018
                  Primar,                                             Pre edinteșanu”  și Colegiul
          Cristian Gheorghe                                                                erban Dănu  IulianȘerban Dănuț Iulian ții 

        

                 Secretar,
           Tocoaie Gabriela

           Vizat pentru CFP,
ef birou buget, financiar, contabilȘerban Dănuț Iulian

            Codrea Victoria

  Vizat pentru oportunitate
        Sef Birou ADPP
           Urian Nicolae



                                                                                                          
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Cu privire la actualizarea secțiunii I ”Bunuri imobile”, din lista cu
inventarului domeniului public al Or.Victoria aprobată prin HCL

nr.47/24.08.1999 la poziția nr.1 ( coloana 2,3,5 și 6), poziția nr.6 ( coloana
2,3,5 și 6), poziția nr.7( coloana 2,3,5 și 6) și poziția nr.33( coloana 2,3,5 și

6).
        

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.6145/16.04.2019 al biroului ADPP cu privire la
actualizarea secțiunii I ”Bunuri imobile”, din lista cu inventarului domeniului public al
Or.Victoria aprobată prin HCL nr.47/24.08.1999 la poziția nr.1 ( coloana 2,3,5 și 6),
poziția  nr.6  (  coloana  2,3,5  și  6),  poziția  nr.7(  coloana  2,3,5  și  6)  și  poziția
nr.33( coloana 2,3,5 și 6).             
        Văzând prevederile: 
        Constituţia României art.136,
         Carta europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985 art.2,3,4,5 și 6;
        Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
        Legea 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21;
         Legea 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, art.119 şi art.120, art.122; 
        Legea 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
         Legea 241/2003 pentru  modificarea anexei  la  Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
        Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870, 
        Legea 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26;
        Legea 24/2000 (**republicată**)  privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70;
        HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunelor,  oraşelor,  municipiilor  şi
judeţelor;.
        HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;  
        HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei  cu inventarul  domeniului  public al
Orașului Victoria;
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată, 
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        În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

          Art.1.– Se aprobă actualizarea bunurilor din anexa nr.1 la HCL 47/1999 1999
de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al Orașului Victoria cu modificări și
completări, corespunzătoare actualizării pozițiilor nr.1, 6, 7 și 33 din anexa nr.9 la HG
972/2002  de  atestare  a  domeniului  public  al  judeţului  Braşov,  precum  şi  al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
                                                CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                     VIZAT  PTR. 
LEGALITATE

                                                                                                         

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la

31.12.2019, mai mici de 20 lei.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în  vedere pct.1 din  referatul  nr.6328/18.04.2019 al  biroului
Impozite și Taxe Locale cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate
în sold la 31.12.2019, mai mici de 20 lei.
       Văzând prevederile  art.36  alin.2  lit.”d”  și  alin.2  din  Legea 215/2001
republicată,  Legea 207/2015- codul de procedură fiscală art.266 alin.5-7.
          Fiind îndeplinite  procedurile  cuprinse în art.44 şi  art.45 din Legea
215/2001, republicată, 
          În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată.

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :
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             Art.1- Consiliul Local Victoria, aprobă anularea creanțelor fiscale
individuale  restante aflate în sold la 31.12.2019, mai mici de 20 lei (inclusiv)
datorate bugetului local la finele anului de către persoanele fizice și juridice.
            Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
PRIMAR

                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                            VIZAT  PTR.
LEGALITATE



                                                                                                      
 

PROIECT   DE   HOTARARE
Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria 

pe anul 2019.

           Primarul Or.Victoria.
          Având în vedere:

- raportul nr.6517/19.04.2019  înaintat  de   Biroul  Buget  Financiar  Contabil  cu  privire  la
aprobarea Bugetului Orasului Victoria pe anul 2019. 

-  raportul nr.6465/22.04.2019 înaintat de Biroul impozite şi taxe locale  privind proiectul de
buget pe anul 2019.

- Propunerea planului de investi ii nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
- adresele  BVR  TRZ-2903/19.03.2019,  BVR_TREZ  -3167/27.03.2019,  BVR_TREZ  -

3624/04.04.2019  înaintate de  DGRFP Bra ov; șov; 
- adresa nr.4374/22.03.2019 înaintaă de  Consiliului Jude ean Bra ov;ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; 
- adresele nr. 829/6382/18.04.2018, nr. 716/03.04.2019, înaintate de Liceul Teoretic ”I.C.

Drăgusanu” privind proiectul de buget pe anul 2019.
- adresele nr. 853/04.04.2019, nr.1032/6448/19.04.2019 înaintate de Colegiul Tehnic ”Dr.

Al. Bărbat” privind proiectul de buget pe anul 2019;
- adresa nr. 111/6402/19.04.2019 înaintată de Casa de Cultură Victoria privind proiectul de

buget pe anul 2019;
- adresa nr.264/6403/19.04.2019 înaintată de Clubul Sportiv Chimia Ora  Victoriașov;  privind

proiectul de buget pe anul 2018.
          Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată
art.36 alin.4 lit”a”,art. 63  alin.1 lit”c”, Legea 273/2006 – finanţele publice locale art.5,  art.19 şi
art.48, Legea 50/2019 bugetului de stat pe anul 2019,

În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală:

PROIECT  DE  HOTARARE 

  Art.1.  Se aprobă Bugetul local al  Oraşului Victoria pe anul 2019, total  i pe sec iuni,șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
potrivit anexelor nr.I şi nr.II ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2. Se aprobă Bugetul activită ilor i institu iilor publice finan ate integral sau par ial dinții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
venituri proprii din subordinea Consiliului Local al Or. Victoria pe anul 2019– total i pe sec iuni,șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
potrivit anexei III  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art.3. Se aprobă Bugetul local al Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria, pe anul
2019, potrivit anexei II.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.4. Se aprobă Bugetul local al Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” Or. Victoria pe
anul 2019, potrivit anexei II.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Se aprobă bugetul activită ilor i institu iilor publice finan ate integral sau par ial dinții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
venituri proprii desfă urate de către Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria pe anul 2019 –șov; 
total i pe sec iuni, șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; potrivit  anexei IV ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6  Se aprobă bugetul activită ilor i institu iilor publice finan ate integral sau par ial dinții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
venituri proprii desfă urate de către Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” Or. Victoria  pe anulșov; 
2019– total i pe sec iuni, șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; potrivit  anexei V ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetul activită ilor i institu iilor publice finan ate integral sau par ial dinții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
venituri proprii  al Ora ului Victoria pe anul 2019,  activitate desfă urată  direct de către executiv  -șov; șov; 
total i pe sec iuni, șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; potrivit  anexei VI, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 Art.8  Se aprobă bugetul activită ilor i institu iilor publice finan ate integral sau par ial dinții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
venituri proprii desfă urate de către Casa de Cultură Victoria pe anul 2019  -  total i pe sec iuni,șov; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
potrivit  anexei VII ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9  Se aprobă bugetul activită ilor i institu iilor publice finan ate integral sau par ial dinții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
venituri proprii desfă urate de către Clubul Sportiv Chimia Orașov; șov;  Victoria pe anul 2019  -  total i peșov; 
sec iuni, ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; potrivit  anexei VIII, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10  Se aprobă lista obiectivelor de investi ii finan ate din bugetul local pe anul 2019,ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
potrivit  anexei IX ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Se aprobă lista sinteză a programului de investitii cu finan are din fonduri externeții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
nerambursabile, (FEN) aferent cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58), potrivit anexei X, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12 Se aprobă numărul de personal i a statelor de func ii,  șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; potrivit  anexelor XI-XV ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13  Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerci iului  bugetar  al  anului  2018, în sumă totală  de 6.838.684,01 lei,  potrivit  Legii  finan elorții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
publice locale nr. 273/2006, art. 58 lit.b, astfel:

-3.284.510 lei ca sursă de finan are a cheltuielilor sec iunii de dezvoltare pe anul 2019;ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
- 3.554.174,01 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele

între veniturile i cheltuielile sec iunilor de func ionare i dezvoltare, după cum urmează:șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; șov; 
-1.000.000  lei  acoperirea  temporară  a  golurilor  de  casă  provenite  din  decalajele  între

veniturile i cheltuielile sec iunii de dezvoltare în anul 2019;șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
-2.554.174,01 lei  acoperirea  temporară  a golurilor  de casă provenite  din decalajele  între

veniturile i cheltuielile sec iunii de func ionare în anul 2019.șov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
Art.14 Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.2/07.01.2019 - cu

privire  la  utilizarea  de  sume  din  excedentul  bugetului  local  al   Oraşului  Victoria  rezultat  la
încheierea   exerciţiului  bugetar  al  anului  2018 pentru  acoperirea  temporară  a  golurilor  de  casă
provenite  din  decalajele  între  veniturile  şi  cheltuielile   secţiunii  de  funcţionare  i   sec iunii  deșov; ții nr. 6375/19.04.2019 înaintată de  biroul tehnic; 
dezvoltare în anul 2019.
        Art.15 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria. va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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