
                                                                                                      

PROIECT   DE   HOTARARE 
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria 

pe anul 2019.

         Primarul Or.Victoria.
          Având în vedere:

- Raportul nr.15753/21.10.2019 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil
cu privire la  rectificarea  bugetului  Orașului  Victoria și programului de investiții  pe
anul 2019.

- Referatul nr.15746/21.10.2019 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale,
privind rectificarea  bugetului Orașului Victoria pe anul 2019.

- Referatul  nr.15716/21.10.2019  întocmit  de  Biroul  Tehnic,  cu  privire  la
rectificarea programului investiții și reparații 2019;
          Văzând prevederile art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG
nr.57/2019-  Codul  Administrativ,  art.19,  art.48  și  art.58  lit.”a”,  lit.”b” din  Legea
273/2006 – finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

   H OT Ă R Ă Ş T E :   

       Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și
pe secțiuni) pe  anul 2019, conform anexei I la partea de venituri influente cu
plus 757,85 mii lei, valoare totală rectificată 21.007,10 mii lei și conform anexei
II  la  partea  de  cheltuieli,   influente  cu  plus  619,07  mii  lei,  valoare  totală
rectificată 24.038,50 mii lei.
        Art.2.-Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  al  Liceului  Teoretic

I.C.Drăgușanu, conform Anexei II.1.
        Art.3.Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  al  Colegiului  Tehnic

Dr.Alexandru Bărbat, conform Anexei II.2.    
         Art.4. Se aprobă  listele de investiții (anexele 1a și 1b) pe anul 2019 ale
Orașului Victoria, pentru activitatea proprie, conform anexei III.
                 Art.5.- Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) din
subordinea Consiliului local Victoria, conform Anexei IV.
        Art.6.- Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) al Casei de Cultură
a Orașului Victoria conform Anexei V.
        Art.7.- Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) al Clubului Sportiv
Chimia Oraș Victoria, conform Anexei VI.

Art.8.(1)  Se aprobă repartizarea excedentului  anual  al  bugetului  local
rezultat la încheierea exercițiului  bugetar al anului  2018,  în sumă totală de
6.838.684,01 lei,  potrivit  Legii  finanțelor publice locale nr.  273/2006,  art.58
lit.”a”, lit.”b”, astfel:

-  3.031.400,00 lei  ca  sursă  de  finanțare  a  cheltuielilor  secțiunii  de
dezvoltare pe anul 2019;
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-  3.807.284,01 lei  pentru  acoperirea  temporară  a  golurilor  de  casă
provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare
și dezvoltare, după cum urmează:

-1.000.000  lei  acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2019;

-2.807.284,01 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2019.

(2)Ceea  ce  presupune  modificarea  articolului  nr.11  din  HCL
nr.150/12.09.2019 privind rectificarea bugetului Orașului Victoria pe anul 2019.

 Art.9. 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 avizarea Statului de funcţii din sectorul  extrabugetar pentru

perioada 01.11.2019 – 01.11.2020 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat”
Or.Victoria.

 Primarul or. Victoria; 
           Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 15780/29.10.2019 al biroului buget financiar
contabil cu privire  la avizarea Statului  de funcţii  din sectorul  extrabugetar  pentru
perioada  01.11.2019-01.11.2020 la Colegiul  Tehnic  “Dr.Alexandru  Bărbat”
Or.Victoria;

- Adresa  nr.  3046/15702/21.10.2019  a  Colegiului  Tehnic  “Dr.Alexandru
Bărbat” Or.Victoria cu privire avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar
pentru anul colar 2019-2020școlar 2019-2020

           Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.7 lit.”a” pct.1 din din
OUG 57/2019 privind Codul  Administrativ,  Legea  1/2011 educa iei  na ionale,  cuției naționale, cu ției naționale, cu
modificările i completările ulterioare,  Legea 273/2006 finan elor publice locale cușcolar 2019-2020 ției naționale, cu
modificările i completările ulterioare. școlar 2019-2020

Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.136 alin.(8)  din  OUG 57/2019
privind Codul Administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ:

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 

           Art.1 – Se avizează Statul de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada
01.11.2019  –  01.11.2020   la Colegiul  Tehnic  “Dr.Alexandru  Bărbat” Or.Victoria
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate şi  Colegiul
Tehnic  “Dr.Alexandru  Bărbat” va  asigura  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor
prezentei hotărâri.
 

                                                                                                   PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare al Consiliuluiși Funcționare al Consiliului ționare al Consiliului

Local Victoria, jude ul Bra ovționare al Consiliului și Funcționare al Consiliului

Primarul Or.Victoria
          Analizând referatul  nr.15382 /15.10.2019 întocmit  de secretarul  ora uluișului
Victoria,  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  i  Func ionare  alșului ționare al
Consiliului Local Victoria, jude ul Bra ov. ționare al șului      
          Văzând  prevederile art. 129, alin.2, lit.(a) i  șului art. 632 din  OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind
Codul Administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ:

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Art.1.  Se  aprobă  Regulament  de  Organizare  i  Func ionare  al  Consiliuluișului ționare al
Local Victoria, jude ul Bra ov, conform anexei care face parte integrantă din prezentaționare al șului
hotărâre.
             Art.2.  Prevederile art.3-12, art.33, 37 din Regulamentul de Organizare ișului
Func ionare  al  Consiliului  Local  Victoria,  jude ul  Bra ovționare al ționare al șului ,  corespondente  ale
prevederilor art. 113-122, art. 143, 147 din Codul administrativ intră în vigoare la data
desfăşurării  alegerilor  pentru  autorităţile  administraţiei  publice  locale  care  se
organizează începând cu anul 2020;
             Art.2 Prevederile art.47 din Regulamentul de Organizare i Func ionare alșului ționare al
Consiliului Local Victoria, jude ul Bra ovționare al șului , corespondent  al prevederilor art. 210 din
Codul administrativ, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020;  
           Art.2 Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului Local Victoria,șului ționare al
aprobat  prin  HCL  nr.7/26.07.2012,  cu  completările  i  modificările  ulterioare  seșului
abrogă, cu excep ia art.7-15, 132   care se abrogă la data desfăşurării alegerilor pentruționare al
alegerea autorităţilor  administraţiei  publice locale  care  se  organizează  începând cu
anul 2020;
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarulționare al
Or. Victoria i Consiliul Local Victoria.șului

                                                           PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGE

                                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la acordul Consiliului Local Victoria în vederea schimbări destinaţiei

imobilelor  terenuri în suprafață de 355 mp înscris în CF 100759
nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/34/

nr.cad.21/34 și 375 mp în CF 100760 nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/35/nr.cad.21/35
- situate în Or.Victoria, str.Toamnei nr.8, din „terenuri cu destinația construcție

spațiu comercial”  în „terenuri cu destinația construcție locuință”.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.14638/02.10.2019 al biroului ADPP cu privire
la acordul Consiliului Local Victoria în vederea  schimbări destinaţiei imobilelor
terenuri  în  suprafață  de  355  mp  înscris  în  CF  100759
nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/34/nr.cad.21/34  și  375  mp  în  CF  100760
nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/35/nr.cad.21/35 - situate în Or.Victoria str.Toamnei,
nr.8, din „terenuri  cu destinația construcție spațiu comercial” în „terenuri  cu
destinația construcție locuință”.
       Văzând prevederile 
          OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129, alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b”, 
        Legea 7/1996 – privind cadastrul si publicitatea imobiliară,
        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si
inscriere  in  evidentele  de  cadastru  si  carte  funciara în  vederea  înscrierii  în
cartea funciară, 
        Legea 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul,
art.47 şi art.48.
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
        În temeiul art.139 alin.(2) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

             Art.1.  Consiliul Local Victoria îşi exprimă acordul cu privire întocmirea
unui  P.U.D  (  Plan  de  Urbanism  de  Detaliu)  privind  schimbarea destinaţiei
imobilelor  terenuri  în  suprafață  de  355  mp  înscris  în  CF  100759
nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/34/nr.cad.21/34  și  375  mp  în  CF  100760
nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/35/nr.cad.21/35 - situate în Or.Victoria str.Toamnei,
nr.8, din „terenuri cu destinația construcție spațiu comercial”  în „terenuri cu
destinația construcție locuință”.
           Art.2.   Planul  de Urbanism de Detaliu se va întocmi pe cheltuia
solicitantului, d-lui Popa Marius Nicolae. 
          Art.3.  Planul de Urbanism de Detaliu întocmit cu obţinerea avizelor
necesare, în mod obligatoriu se supune spre aprobare consiliului local.
           Art.4.  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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                                                                                             VIZAT  PTR.
LEGALITATE

                                                                                                            

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea actului adițional nr.2 la contractul

nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a
serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ

teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu
referire la modificarea Anexei nr.5 la contractual de delegare.

           Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.14885/07.10.2019 al biroului ADPP cu privire
la aprobarea actului adițional nr.2 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a
gestiunii  prin  atribuire  directă  a  serviciului  public  de  salubrizare  pe  raza
unităților   administrativ  teritoriale  membre  în  Asociația  Intercomunitară  Eco
Sistem Victoria cu referire la modificarea Anexei nr.5 la contractual de delegare
în condițiile prevăzute de OUG nr.74/2018 aprobată prin Legea 31/2019.
       Văzând prevederile: 

   OUG nr.57/2019 – codul administrativ –  art.129 alin.1,  alin.2 lit.”d”,
alin.4 lit.”e”, alin.7 lit.”i” și lit.”n”.

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare art. 1 alin. (2) lit. ”e”, art. 2 lit.”e” și
”g”, a art. 3, a art. 8, alin. (3), lit. ”d”, lit.”d¹”, lit. ”i” și lit. ”k”,a art.10,alin(5), a
art. 22, alin.(1), alin.(2), lit. ”a”, alin.(3) și alin.(4),  a art.23, alin. (1), lit. ”a”,
art.24, alin. (1), lit. ”a” și ”b” , art. 28, alin. (2), lit. ”b” și alin. (2¹);
        - Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare art.2, a art.6, a art.8 alin. (1), a art.12, a
art.14, alin.(2), a art. 16, a art.25 și a art.26;
               -  Legii nr.31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea  Ordonanţei de
urgenţă  a  Guvernului  nr.74/2018  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea
de gestionare  a ambalajelor  şi  a  deşeurilor  de ambalaje  şi  a  Ordonanţei  de
urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
         - OUG nr.74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea  Legii
nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea
de gestionare  a ambalajelor  şi  a  deşeurilor  de ambalaje  şi  a  Ordonanţei  de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
        -  Ordonanța Guvernului  nr.21/2002 privind gospodărirea localităților
urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
        - Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  tarifelor  pentru  activitățile  specifice
serviciului de salubrizare a localităților;
          Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de salubrizare a localităților;
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          Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru
al serviciului de salubrizare a localităților;

         - contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă
a  serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale
membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria;
          - adresa nr.5687/GM/19.09.2019 a Ministerului Mediului – Garda Națională
de Mediu- Comisariatul General.
         - Hotărârea Asociației Intercomunitare Eco Sistem Victoria nr.5/2019.
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019; 
        În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

             Art.1.–Consiliul Local Victoria aprobă actul adițional nr.2 la contractul
nr.32/18.12.2018  de delegare   a  gestiunii  prin  atribuire  directă  a  serviciului
public  de  salubrizare  pe  raza  unităților   administrativ  teritoriale  membre  în
Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la modificarea Anexei
nr.5  la  contractual  de  delegare  în  condițiile  prevăzute  de  OUG  nr.74/2018
aprobată  prin  Legea  31/2019,  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
privind participarea UAT Orașul Victoria la constituirea ASOCIATIEI
PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" ITI Microregiunea Țara

Făgărașului", 

Primarul Or.Victoria.
          Având în vedere referatul de aprobare, raportul  de specialitate cu
nr.14983/08.10.2019  prin  care  se  propune  constituirea  ASOCIATIEI   PENTRU
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "   ITI Microregiunea Țara Făgărașului",
in  vederea implementării  mecanismului Investiții  Teritoriale Integrate (ITI)  pe
raza de competență a unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Durabilă Integrată a Microregiunii Țara Făgărașului și expunerea de
motive nr.14984/08.10.2019.

In conformitate cu prevederile   art.121 alin.(1) și alin. (2) din Constituția
României,  republicată,  art.35  alin.(4)  din  Legea  273/2006  privind  finantele
publice locale, cu modificari si completari ulterioare; O.G nr. 26/2000 cu privire
la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul  art 89 alin (1)-(3) , art. 90, art. 91, art. 92, art.93 ,  art.129 alin
(9) lit.a ,  art 139 alin (3) lit f , art 196 alin (1) lit a, din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ.

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE

       Art.1.Se aproba participarea UAT Orașul Victoria în calitate de  membru la
constituirea  ASOCIATIEI  PENTRU  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARĂ  "  ITI
Microregiunea Țara Făgărașului",  persoana juridică de drept privat ,  fără
scop lucrativ şi de utilitate publică.        
       Art.2.Se  aprobă  actul  constitutiv  şi  statutul  ASOCIATIEI  PENTRU
DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA  "  ITI  Microregiunea  Țara  Făgărașului",
prevazute în anexele 1 si 2  la prezenta  hotărâre .        
       Art.3.Se desemnează domnul ……………………………… să reprezinte UAT
Orașul  Victoria  în  Adunarea  Generala  a  Asociaţiei  PENTRU   DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ " ITI Microregiunea Țara Făgărașului", fiind împutericit
să semneze  actul  constitutiv  şi  statutul    Asociatiei  PENTRU   DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ " ITI Microregiunea Țara Făgărașului".
      Art.4.-Cu data emiterii  prezentei  hotărâri,  HCL nr.157/26.09.2019,  se
abrogă.
      Art.5.Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
primarul prin compartimentele de specialitate.
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                                                                                              VIZAT  PTR.

LEGALITATE

                                                                                      

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria iși Funcționare al Consiliului

Liceul Teoretic ”I.C. Drăgu anu”și Funcționare al Consiliului

Primarul Or.Victoria
          Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.15027/08.10.2019 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.  2797/14855/04.10.2019,  nr.2796/14854/04.10.2019  înaintate  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;

- nr. 2801/14920/07.10.2019 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;
         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.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind
Codul Administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din OU 57/2019 privind Codul Administrativ:

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă decontarea sumei  de 3.584 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 2.019 lei pentru
lunile iulie, august, septembrie 2019;

- către  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.565 lei pentru
lunile iunie, iulie  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.
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                                                           PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGE

                                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                      

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea organigramei i a statului de func ii al aparatului deși Funcționare al Consiliului ționare al Consiliului

specialitate al primarului Ora ului Victoriași Funcționare al Consiliului

Primarul Or.Victoria
          Analizând raportul de aprobare nr. 15512/16.10.2019, întocmit de primarul
Ora ului Victoria i raportul de specialitate  nr.15513/16.10.2019 întocmit de  biroulșului șului
buget, financiar contabil, privind aprobarea de organigramei i a statului de func ii alșului ționare al
aparatului  de  specialitate  al  primarului  Ora ului  Victoriașului ,  ca  urmare  a  respectării
dispozi iilor  legale  privind  armonizarea  denumirii  func iilor  din  aparatul  deționare al ționare al
specialitate al primarului i necesitatea eficientizării activită ii institu iei.șului ționare al ționare al
         Prevederile  art.  129, alin.(2, lit.  a),  alin.(3),  lit.c),  art.  610 i  art.611 dinșului
Ordonan a de urgen ă nr.57/2019  ționare al ționare al privind Codul administrativ, art.40, alin.(1), lit.a)
din  Legea  nr.53/2003  Codul  muncii,  republicat,  cu  modificările  i  completărileșului
ulterioare. 
         Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din  Ordonan a deționare al
urgen ă nr.57/2019ționare al  privind Codul administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019ționare al ționare al  privind Codul
administrativ:

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă organigrama i  statul de func ii al aparatului de specialitateșului ționare al
al  primarului  Ora ului  Victoriașului ,  conform anexei  nr.1  i  anexei  nr.2  care  fac parteșului
integrantă din prezenta hotărâre.   
             Art.2.  Cu data prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.104/31.08.2017 privind
aprobarea organigramei i  a statului de Funcţii al aparatului propriu de specialitate alșului
primarului  Or.  Victoria,  modificată  prin  HCL  nr.53/29.03.2018  i  HCLșului
nr.180/25.10.2018.
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează primarulționare al
Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate.

ROMÂNIA
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


                                                           PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGE

                                                                                                         VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                       
 

                                                  PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
pentru completarea cap.VI –dispoziții finale, art. 19 din Regulamentul

prevăzut în Anexa  HCL-ului nr. 23/31.01.2019 -privind stabilirea domeniilor
serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni
vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită

de către instanţa de judecată

  Primarul or. Victoria; 
        Analizând  referatul  de  specialitate  nr.15550  din  17.10.2019  prezentat  de
secretarul  orașului  Victoria,  cu  privire  la  necesitatea  completării  cap.VI  –dispoziții
finale, art. 19 din Regulamentul prevăzut în Anexa  HCL-ului nr. 23/31.01.2019 -privind
stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit
infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită
de către instanţa de judecată.

     Ținând cont de reglementările cuprinse în:
 art.129, alin.(1) și  alin.(7) , lit.g din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind

Codul administrativ;
 Legea nr.286/2009–Codul Penal, referitoare la regimul juridic al obligaţiei de a

presta muncă neremunerată în folosul comunităţii de către persoanele care au
săvârşit infracţiuni şi au fost sancţionate într-una dintre următoarele modalităţi
neprivative de libertate;  

 Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr.135/2010;
 art.  89  din  Legea  nr.253/2013  privind  executarea  pedepselor,  a  măsurilor

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal;

 Legii nr.252/2013 de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune;
 art.2 şi art.16 din O.G. nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunii prestarii

unei activitati in folosul comunitatii, cu modificările şi completările ulterioare;
 art.9 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările

şi completările ulterioare;
 art. 13 din Hotărârea nr. 604/2016 privind aprobarea Regulamentului de aplicare

a  Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a
altor  măsuri  neprivative  de  libertate  dispuse  de  organele  judiciare  în  cursul
procesului penal;

 Codului de procedură penală aprobat prin Legea nr.135/2010;
 Legii nr.252/2013 de organizare şi funcţionare a serviciilor de probaţiune;
 H.G nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor

Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;
 HCL. nr.23/31.01.2019-privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor

în care persoanele care au săvârşit infracţiuni vor presta muncă neremunerată în
folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată
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        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

H O T A R A S T E :

Articol  unic- Se  aprobă  completarea  cap.VI  –dispoziții  finale,  art.  19  din
Regulamentul  prevăzut  în  Anexa   HCL-ului  nr.  23/31.01.2019  -privind  stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni
vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită de către
instanţa de judecată, după cum urmează:

Art.19 forma inițială:
Art.19. Prestarea activităţii in folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea

legislatiei muncii, a legislatiei privind protecţia muncii şi P.S.I. iar contravenientilor li se
va asigura, după caz echipament de protecţie.

Art.19- forma modificată:
Art.19. Prestarea activităţii in folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea

legislatiei muncii, a legislatiei privind protecţia muncii şi P.S.I. iar contravenientilor li se
va asigura,  după caz echipament de protecţie,  care cad în sarcina  SC ECOSISTEM
VICTORIA SRL

Celelalte  articole  prevăzute  în  HCL-ului  nr.  23/31.01.2019  -privind  stabilirea
domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni
vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită de către
instanţa de judecată rămân în forma inițială.

                                                                                   

 PRIMAR
 CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                          VIZAT  PTR. LEGALITATE



                                                                                         

PROIECT  DE   HOTARARE
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare i desfă urare a evaluăriiși Funcționare al Consiliului și Funcționare al Consiliului

finale a managementului Casei de Cultură Victoria 

 
           Primarul Or.Victoria, 

Având  în  vedere  referatul  de  specialitate  nr.15648  din  17.10.2019
întocmit de biroul buget, financiar contabil, Compartimentului  Resurse umane,
prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a
evaluării finale a  managementului Casei de Cultură Victoria.

În conformitate:
-  cu art.36-45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008

privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009;
- Ordinul  nr.2799/2015  pentru  aprobarea  Regulamentul  -  cadru

recomandat  de  organizare  si  desfasurare  a  concursului  de  proiecte  de
management,  Regulamentului-cadru  de organizare  si  desfasurare  a  evaluarii
managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al
raportului  de  activitate,  precum  si  modelului-cadru  recomandat  pentru
contractele de management; 

- art. III din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2013 pentru
modificarea și completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor
publice de cultură;

- Contractul  de  management  nr.2528/24.02.2016,  încheiat  intre
Orașul  Victoria  și  d-na  Hoajă  Corina  –director  Casa  de  Cultură  a  Orașului
Victoria.

Ținând cont de prevederile art. 129 alin.2, lit.a, alin.3, lit.c, alin.7, lit. d din
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din  Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
           În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

H OT Ă R Ă Ş T E :
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Art.1 Se aprobă Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării
finale a managementului  Casei  de Cultură Victoria, conform anexei  1 ce fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Se desemnează Comisia de evaluare,  compusă din 3 membrii,
după cum urmează:
                 1. dl. consilier local __________  membru domeniu cultural - Consiliu
Local Victoria.

2. specialist în domeniul de activitate culturală;
3.reprezentant primăria Victoria;
(2) Se desemnează membrii supleanți ai Comisiei de evaluare după

cum urmează:
1. dl. consilier local __________  membru domeniu cultural - Consiliu

Local Victoria.
2. specialist în domeniul de activitate culturală;
3.reprezentant primăria Victoria;
(3)   Pentru  completarea  Comisiei  de  evaluare,  2  membrii  vor  fi

desemnați prin dispozitia primarului   Orașului Victoria.
          Art.3  Se desemnează  Comisia de soluționare a contestațiilor, compusă
din 3 membrii, după cum urmează:

1. dl. consilier local __________  membru  domeniu cultural - Consiliu
Local Victoria.

2. specialist în domeniul de activitate culturală;
3.reprezentant primăria Victoria;
(2)  Se  desemnează  membrii  membrii  supleanți  ai  Comisiei  de

contestații după cum urmează:
1. dl. consilier local __________  membru domeniu cultural - Consiliu

Local Victoria.
2. specialist în domeniul de activitate culturală;
3.reprezentant primăria Victoria;
(3)   Ceilalți  membrii  supleanți  ai  Comisiei  de  evaluare  vor  fi

desemnați prin dispozitia primarului   Orașului Victoria.
Art. 4  Secretariatul Comisiei se asigură de către următoarele persoane:

1. d-na Tocoaie Gabriela – secretar Or. Victoria
2. d-na  Inache Anca  –  inspector  birou  buget,  financiar,  contabil  din

cadrul Primăriei Or. Victoria
3. d-na Dobrea Claudia –inspector Compartimentul Resurse din cadrul

Primăriei Or. Victoria,
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 contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului

Victoria la data de 30.09.2019.

 
 Primarul or. Victoria; 

          Având în vedere:
- referatul  nr.15554/17.10.2019  întocmit  de  biroul  buget  financiar  contabil  cu

privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la
data de 30.09.2019;
           Văzând prevederile art. 129 alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, alin.7 din Ordonan a deționare al
urgen ă  nr.57/2019ționare al  privind  Codul  administrativ şi  art.49  alin.(12)  din  Legea  nr.
273/2006  finan elor publice locale cu modificările i completările ulterioare.ționare al șului
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din  Ordonan a deționare al
urgen ă nr.57/2019ționare al  privind Codul administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019ționare al ționare al  privind Codul
administrativ:

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

                 Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 30.09.2019. Anexele nr.  1-20 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                                                                  VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                                     

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea documenta iei tehnice a obiectivului de investi ii ”P.Tției tehnice a obiectivului de investiții ”P.T ției tehnice a obiectivului de investiții ”P.T

EXTINDERE RE EA DE ILUMINAT PUBLIC ORA UL VICTORIA, PARCURI IȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ORAȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI ȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI ȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI
PUNCTE DE COLECTARE DE EURI”ȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI  

          

          Primarul Or.Victoria: 
           Având în vedere referatul nr.15703/21.10.2019 întocmit de către biroul tehnic
cu privire aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”P.T EXTINDERE
REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ORAȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI PUNCTE DE COLECTARE
DEȘEURI” şi  avizul  nr.8/15694/21.10.2019  al  comisiei  tehnice  de  amenajare  a
teritoriului şi urbanism.

Având în vedere :
         - art.129 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ;

-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
-    Legea  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii

republicată; 
          -  H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investiţii finanţate din fonduri publice.
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din  Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

H OT Ă R Ă Ş T E :

         Art.1  Se aprobă documentația  tehnică  a obiectivului  de investiții   ”P.T
EXTINDERE  REȚEA  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ORAȘUL  VICTORIA,  PARCURI  ȘI
PUNCTE DE COLECTARE DEȘEURI”.
          Art.2   Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”P.T EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC
ORAȘUL VICTORIA,  PARCURI  ȘI  PUNCTE DE COLECTARE DEȘEURI”,  conform
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.          
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          Art.3   Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                      VIZAT  PTR.
LEGALITATE

                                                                                                     

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind aprobarea documenta iei tehnice a obiectivului de investi ii ”P.Tției tehnice a obiectivului de investiții ”P.T ției tehnice a obiectivului de investiții ”P.T

i D.D.E LUCRĂRI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINI Ă str. MIHAIși D.D.E LUCRĂRI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚĂ str. MIHAI ȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ORAȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI
EMINESCU, cod SMIS 118631” 

          

          Primarul Or.Victoria: 
Având în vedere referatul nr.15704/21.10.2019 întocmit de către biroul tehnic cu

privire  aprobarea  documentației  tehnice  a  obiectivului  de  investiții  ”P.T  i  D.D.Eși D.D.E LUCRĂRI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚĂ str. MIHAI
LUCRĂRI  EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ  GRĂDINI Ă  str.  MIHAI  EMINESCU,  codȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ORAȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI
SMIS  118631” şi  avizul  nr.9/15693/21.10.2019  al  comisiei  tehnice  de  amenajare  a
teritoriului şi urbanism.

Având în vedere :
         - art.129 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ;

-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
-    Legea  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcţii

republicată; 
          -  H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de
investiţii finanţate din fonduri publice.
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din  Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
        În temeiul art.139 alin.(3) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

H OT Ă R Ă Ş T E :

         Art.1  Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții  ”P.T i D.D.Eși D.D.E LUCRĂRI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚĂ str. MIHAI
LUCRĂRI  EFICIENTIZARE  ENERGETICĂ  GRĂDINI Ă  str.  MIHAI  EMINESCU,  codȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ORAȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI
SMIS 118631”.

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   Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației Proiect
tehnic  pentru  obiectivul  de  investiții  ”P.T  i  D.D.E  LUCRĂRI  EFICIENTIZAREși D.D.E LUCRĂRI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚĂ str. MIHAI
ENERGETICĂ GRĂDINI Ă str. MIHAI EMINESCU, cod SMIS 118631”ȚEA DE ILUMINAT PUBLIC ORAȘUL VICTORIA, PARCURI ȘI  conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.          
          Art.3   Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
  CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                      VIZAT  PTR.
LEGALITATE

                                                                                     
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 85 /13.05.2019cu privire la

participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul
icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIV –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2-

Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena.

 Primarul Or.Victoria.
           Având în vedere referatul nr. 15889/23.10.2019 întocmit de biroul ADPP cu
privire la modificarea art.1 din HCL nr.85/13.05.2019cu privire la participarea consiliului
local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIV –a, alături
de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena.

Văzând prevederile ;
- OUG nr.57/2019 privind Codul  administrativ,  art.129,  alin.(2),  lit.d,  alin.

(7), lit.”a” .
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019; 
-      HCL  nr.76/26.04.2019  privind  aprobarea  bugetului  local  al  Orașului

Victoria;
- HCL  nr.96/30.10.2014 cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  privind

regimul  finanţărilor  nerambursabile  din fondurile  bugetului  local  al  Oraşului  Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată și completată prin HCL
nr.26/28.07.2016 și HCL nr.212/29.11.2018.  

Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.136  alin.(8)  din  Ordonanța  de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.139 alin.(3) din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ:

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 
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   Articol unic.  Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr.85/13.05.2019 cu privire
la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă”
–Ediţia a XIV –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena și
va avea următorul conținut:

Forma inițială
             Art.1–  Se  aprobă  participarea  Consiliului  Local  Victoria  ca  şi
coorganizator alături de Parohia nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena la
acţiunea “Drumul icoanei pe sticlă” – Ediţia a XIV –a, în perioada 01.09.2019 -
31.10.2019,  cu suma de 1.800 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe
anul 2019.

Forma modificată
             Art.1–  Se  aprobă  participarea  Consiliului  Local  Victoria  ca  şi
coorganizator alături de Parohia nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena la
acţiunea “Drumul icoanei pe sticlă” – Ediţia a XIV –a, în perioada 01.09.2019 -
31.12.2019,  cu suma de 1.800 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe
anul 2019.

            Celelalte articole din  HCL nr.85/13.05.2019 cu privire la participarea
consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIV –
a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena rămân în forma
inițială.
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE                                                                                                              
privind aprobarea depunerii și implementării de către  UAT Orasul Victoria a

proiectului ”CRESC”, proiect finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa
prioritară nr. 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și
prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul
preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,
nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific

6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând

minorității roma și a celor din mediul rural.

           Primarul Or.Victoria.
          Având în vedere: 

-Referatul  de  specialitate  cu  nr.15967/24.10.2019  al  biroului  tehnic  privind  aprobarea
depunerii i implementării de către  șului  UAT Orasul Victoria a proiectului ”CRESC”, proiect finan atționare al
prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educa ie i competen e, Prioritateaționare al șului ționare al
de investi ii – 10.i. Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovarea accesuluiționare al șului șului șului
egal  la  învă ământul  pre colar,  primar  i  secundar  de calitate,  inclusiv  la  parcursuri  de învă areționare al șului șului ționare al
formale, nonformale i informale pentru reintegrarea în educa ie i formare, Obiectiv Specific 6.2.șului ționare al șului
Cre terea participării la învă ământul ante-pre colar i pre colar, în special a grupurilor cu risc deșului ționare al șului șului șului
părăsire timpurie a colii, cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i a celor din mediul rural.șului ționare al ționare al șului

           In conformitate cu prevederile:
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-   art. 1 alin. (a), art. 121 alin. (1) i alin. (2) din Constitu ia României, republicată;șului ționare al
- art.35 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari si

completari ulterioare; 
- art.129,  alin.(2),  lit.”d”,  alin  (7)  lit.a  ,   din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ
- Ghidul  Solicitantului  –  condi ii  specifice  Dezvoltarea  serviciilor  de  educa ieționare al ționare al

antepre colară din cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educa ie ișului ționare al șului
competen e, Prioritatea de investi ii – 10.i. Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu iționare al ționare al șului șului șului
promovarea  accesului  egal  la  învă ământul  pre colar,  primar  i  secundar  de  calitate,  inclusiv  laționare al șului șului
parcursuri de învă are formale, nonformale i informale pentru reintegrarea în educa ie i formare,ționare al șului ționare al șului
Obiectiv Specific 6.2. Cre terea participării la învă ământul ante-pre colar i pre colar, în special așului ționare al șului șului șului
grupurilor cu risc de părăsire timpurie a colii, cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i așului ționare al ționare al șului
celor din mediul rural ;

- Ordinul nr. 1807/08.10.2019 al Ministerului Fondurilor Europene privind modificarea
Ghidul Solicitantului Condi ii Specificeționare al

- Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 658/19.04.2019, de prelungire a termenul
de depunere a cererilor de finan are până la data de 29.11.2019, ora 16.00ționare al  ;

- adresa  nr.  2.894/10.10.2019  a  Colegiului  Tehnic  Dr.  Al  Bărbat,  înregistrată  la
Primăria Victoria cu nr. 15.152/10.10.2019, prin care este comunicată Hotărârea nr. 7/09.10.2019 a
Consiliului de Administra ie al Colegiului Tehnic Dr. Al Bărbatționare al  .

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019ționare al ționare al
privind Codul administrativ; 

În temeiul art.139 alin.(3) din Ordonan a de urgen ă nr.57/2019ționare al ționare al  privind Codul administrativ:

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

 Art.1- Se aprobă depunerea unui proiect finan at prin Programul Operaţional Capital Uman,ționare al
Axa prioritară nr. 6 - Educa ie i competen e, Prioritatea de investi ii – 10.i. Reducerea i prevenireaționare al șului ționare al ționare al șului
abandonului  colar  timpuriu  i  promovarea  accesului  egal  la  învă ământul  pre colar,  primar  ișului șului ționare al șului șului
secundar  de  calitate,  inclusiv  la  parcursuri  de  învă are  formale,  nonformale  i  informale  pentruționare al șului
reintegrarea în educa ie i formare, Obiectiv Specific 6.2. Cre terea participării la învă ământul ante-ționare al șului șului ționare al
pre colar i pre colar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a colii, cu accent pe copiiișului șului șului șului
apar inând minorită ii roma i a celor din mediul rural;ționare al ționare al șului

Art.2- Se  aprobă  participarea  UAT  Orasul  Victoria  în  calitate  de  solicitant  în  cadrul
proiectului ”CRESC”, ca entitate de drept public în vederea depunerii i implementării proiectuluișului
finan at  prin  Programul  Operaţional  Capital  Uman,  Axa  prioritară  nr.6-Educa ie  i  competen e,ționare al ționare al șului ționare al
Prioritatea de investi ii – 10.i. Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovareaționare al șului șului șului
accesului egal la învă ământul pre colar,  primar i secundar de calitate,  inclusiv la parcursuri deționare al șului șului
învă are  formale,  nonformale  i  informale  pentru  reintegrarea  în  educa ie  i  formare,  Obiectivționare al șului ționare al șului
Specific 6.2.-Cre terea participării la învă ământul ante-pre colar i pre colar, în special a grupurilorșului ționare al șului șului șului
cu risc de părăsire timpurie a colii, cu accent pe copiii apar inând minorită ii romă i a celor dinșului ționare al ționare al șului
mediul rural;

Art.3-  UAT  Or.Victoria  va  asigura  resursele  necesare  pentru  asigurarea  sustenabilită iiționare al
proiectului susmen ionat, pe toată perioada impusă în cadrul POCU 2014-2020;ționare al

Art.4- UAT Or.Victoria pune la dispozi ie pentru activită ile desfă urate în cadrul proiectuluiționare al ționare al șului
spa iul  situat  în  Or.Victoria,  str.Salcâmilor,  nr.2,  identificat  prin  CF  nr.  vechi:89,ționare al
nr.topografic:95/1/1/1/2/1, nr.cadastral: 100340-C12.

Art.5- Se aprobă bugetul proiectului  în sumă de 4.280.752,87 lei i cofinan area din parteașului ționare al
UAT Or.  Victoria  în  sumă de 85.615,04 lei,  reprezentând 2% din valoarea  totala  a  proiectului,
conform Anexei.

Art.6 -  Cu data prezentei se abrogă HCL  nr.157/26.09.2019 - privind participarea   UAT
Orasul  Victoria  în  calitate  de  partener  al  Colegiului  Tehnic  Dr.  Alexandru  Bărbat  în  cadrul
proiectului ”CRESC”, ca entitate de drept public în vederea depunerii i implementării unui proiectșului



finan at prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educa ie i competen e,ționare al ționare al șului ționare al
Prioritatea de investi ii – 10.i. Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i promovareaționare al șului șului șului
accesului egal la învă ământul pre colar,  primar i secundar de calitate,  inclusiv la parcursuri deționare al șului șului
învă are  formale,  nonformale  i  informale  pentru  reintegrarea  în  educa ie  i  formare,  Obiectivționare al șului ționare al șului
Specific 6.2. Cre terea participării la învă ământul ante-pre colar i pre colar, în special a grupurilorșului ționare al șului șului șului
cu risc de părăsire timpurie a colii, cu accent pe copiii apar inând minorită ii roma i a celor dinșului ționare al ționare al șului
mediul rural.
              Art.7.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri  se însarcinează primarul prin
compartimentul de specialitate.
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