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RAPORT ANUAL 

~2018~ 

    

 

  

Asa cum am incercatin fiecare an, acest raport nu vreau sa reprezinte doar un act 

administrativ impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetatenilor orasului cu privire la 

modul si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru realizarea strategiilor, 

a modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestandu-mi 

inca o data deschiderea si transparenta fata de cetatean. Incercam sa imbunatatim in fiecare an 

calitatea si eficienta muncii noastre. Ca si in anii anteriori, pentru atingerea scopurilor propuse am 

folosit prerogativele conferite de lege autoritatii executive in conditiile legislatiei actuale, cu 

respectarea principiilor fundamentale conferite de lege: descentralizare, autonomie locala, 

deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si 

al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. 

Primarul Orașului Victoria, Viceprimarul Orașului Victoria, Secretarul Orașului Victoria, 

împreună cu aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate 

permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând 

problemele curente ale colectivității locale. 

 

 
 

POPULAŢIE EXISTENTĂ LA 01.07. 2018 = 8.533 persoane  

NUMĂR ŞOMERI – 41 persoane 

 
     I. SITUATIA ECONOMICA A SOCIETATILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI PE RAZA 

ORASULUI IN ANUL 2018: 

     1.Numar angajaţi:  

- SC PIROCHIM SA – 73  persoane din care 44 au domiciliul in Orasul Victoria 

- SC COREDIMPEX SRL – 35 angajati din care 30 au domiciliul in Orasul Victoria 

- SC VIROMET SA- 338 angajati din care 195 au domiciliul in Orasul Victoria  

- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL - 13  persoane din care 10 au domiciliul in Orasul 

Victoria 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi244Xr_6fRAhVHvhQKHZz5CRYQjRwIBw&url=https://semizeea.wordpress.com/2011/02/12/orasul-victoria-un-colt-de-rad/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEyr3SDSN-tZbM2zBLYdhHclOSC2Q&ust=1483602206322415
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    2.Salariu mediu/ unitate :  

- SC PIROCHIM SA –  2504 lei 

- SC VIROMET SA –4,000 lei 

- SC COREDIMPEX SRL- 2504 lei 

- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL – 3150 LEI 

-  

 

5. COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA- OFICIUL VICTORIA 

Activitățile principale desfășurate in interesul comunității sunt: achitarea drepturilor bănești cetățenilor orașului, 

prin intermediul mandatelor pensii, mandate poștale, distribuirea trimiterilor de corespondenta prin factori 

poștali, la domiciliul destinatarilor, colectarea de sume pentru partenerii de contracte si convenții ai CNPR 

reprezentând facturi utilități, rate, transferuri de sume prin intermediul Western Union si mandate Eurogiro, 

trimiteri de corespondenta, mesagerie, sume de bani in lei si valuta. 

 

 

II. TABEL HOTARARI 2018 

 

 

1 Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la 

încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă 

provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare și  secțiunii de 

dezvoltare în anul 2018. 

2 Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din 

excedentul bugetului local al Oraşului Victoria 

3 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si 

a Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice din oraşul Victoria. 

4 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a 

gestiunii serviciilor publice salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO 

SISTEM  VICTORIA  pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC  ”ECOSISTEM  

VICTORIA”  SRL  cu privire la modificarea şi completarea art.13, 14 și 15 – Cap.VIII - 

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora. 

5 Cu privire la aprobarea modificării şi completării art.69 – Secțiunea 1- Drepturile şi obligaţiile 

operatorilor serviciului de salubrizare- Cap.13 –Drepturi și obligații din Regulamentul de 

organizare si functionare a Serviciului de Salubrizare la nivelul Or. Victoria. 

6 Cu privire la  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul 2018 – 2019 care va 

funcţiona în orașul Victoria. 

7 Cu privire la aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 

încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar 

unic la S.C Victoria Parc Industrial  SRL şi dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la 

modificarea şi completarea art.11 – Cap.V – obligaţiile părţilor contractante. 

8 Cu privire la abrogarea HCL nr.162/28.11.2017 – prin care se aprobă constituirea prin licitaţie 

publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în 

suprafaţă de 2000 mp, obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în 

str.Aleea Uzinei nr.1, cu destinaţia „birou comercial”. 

9 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 

republicată a unui apartament compus din 3 camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.26/30 

– fondul locativ de stat, către titularul contractului de închiriere. 

10 Cu privire la aprobarea dării în administrare cu titlu gratuit a unor bunuri proprietate public a 

Or.Victoria, pe o prioadă de 10 an, respectiv Grădiniţa nr.3 (S+P+1)  şi terenul aferent în 
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suprafaţă de 1370 mp înscris în CF 100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 

mp înscris în CF 100637 nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu destinaţia 

“construcții necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de 

consiliere. 

11 Cu privire la constituirii dreptului de administrare și a dreptului de superficie cu titlu gratuit pe o 

perioadă de 49 de ani, asupra terenului în suprafaţă de 7.272 mp înscris în CF 100730 

nr.cad.100730 situat în Or.Victoria, str.Salcâmilor nr.2B către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru construirea unui nr.de 2 case de tip familial. 

12 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Victoria și al serviciilor publice  subordinate. 

13 Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului 

Casei de Cultură Victoria pe anul 2017 

14 Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune 

nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la  modificarea şi completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – 

obligaţiile părţilor. 

15 Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de superficie directă, fără licitaţie publică cu plata 

superficiei, pentru  imobilul teren în suprafață  de 500 mp înscris în CF 100777 nr.cad.100777, 

situat în str.Stadionului nr.3A, cu destinaţia “extindere construcție” la cererea proprietarilor 

Muntean Marius-Octavian și Muntean Camelia-Mihaela. 

16 Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie pe surse de finanţare  şi a situaţiilor financiare 

pe anul 2017. 

17 Cu privire la utilizarea de sume din excedentul anual al bugetului privind activitățile finanțate 

integral din venituri proprii al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar al anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare în anul 

2018.  

18 Cu privire la trecerea unui nr.de 42 bunuri din domeniului public al Or.Victoria în domeniul 

privat al Or.Victoria. 

19 Cu privire la aprobarea schimbării destinației terenului din  „construcție spațiu comercial” în 

„construcţie spațiu pentru desfășurare servicii  de alimentație publică și servicii de cazare” și 

vânzării prin licitaţie publică a terenului de 1377 mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, situat 

în str.Mircea Eliade nr.2, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu 

destinaţia „construcţie spațiu pentru desfășurare servicii  de alimentație publică și servicii de 

cazare”. 

20 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat 

nr.2409/15RC/02.03.2015 încheiat între Or.Victoria și Consiliul Judeţean Braşov - Serviciul 

Public Judetean Salvamont cu privire  la modificarea Anexei nr.2 la contract. 

21 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de locațiune 

nr.5413/64RC/18.06.2012 încheiat între Or.Victoria și SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire  

la completarea Anexei nr.1 la contract. 

22 Pentru respingerea Proiectului de hotărâre - Cu privire la aprobarea  încheierii unui act adiţional 

la contractual de management nr. 1744/RC35/31.01.2017 cu privire la modificarea art.4 – 

Drepturile și obligațiile directorului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA, lit. a). 

23 Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate 

al Primarului  Or Victoria  a numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2018. 

24 Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018. 

25 Pentru modificarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 și competarea art.3 din HCL nr. 137/26.10.2017 

-cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Reparații și dotări 

Grădinița cu program prelungit nr.1”precum și cofinanțarea proiectului. 
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26 Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria  pe anul 2018. 

27 Pentru modificarea și completarea art.2  din HCL nr.178/11.12.2017 cu privire la  aprobarea 

documentației tehnice pentru obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate – Închidere depozit 

deșeuri Victoria”  

28 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 

republicată a unui apartament compus din 3 camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.26/10 

– fondul locativ de stat, către titularul contractului de închiriere. 

29 Cu privire la menținerea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă și 

indexarea acestora cu indicele inflației, la contractele de închiriere existente. 

30 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 450 mp situat în 

str.Brândușelor nr.5A şi a documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea  privată a 

localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie locuinţă”. 

31 Cu privire la actualizarea inventarului domeniului public al Or.Victoria. 

32 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  continuarea  lucrărilor de 

pictură la Biserica Sf.Ilie. 

33 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  Împăraţi Constantin şi Elena- pentru 

Reabilitare lăcaş de cult -reparații astereală acoperiș- reparații scări de acces principal și trotuar în 

jurul construcției 

34 Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru reabilitare 

(restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva”. 

35 Cu privire  la finanţarea Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” – Conferinţa Transilvania de Sud  

pentru consolidare şi  reabilitare termică lăcaş de cult – temoizolarea plafonului bisericii. 

36 Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru reabilitare lăcaş de 

cult din punct de vedere termic. 

37 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  „Fii  Bun  de  

Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie . 

38 Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul Internaţional de Toacă 

şi Clopote –Ediţia a XIV- a,  alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si 

Elena. 

39 Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe 

sticlă” –Ediţia a XIII –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

40 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Concurs 

judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în şcolile cu tradiţie tehnică, alături de Colegiul 

Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”. 

41 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  Concurs 

județean Natura viața mea și a noastră, alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”. 

42 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - „ Reporterul 

școlii”, alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

43 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Noi prin 

strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

44 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - „ Munții – 

educație la înălțime” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.   

45 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Călătorie în 

lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect național” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 
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46 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Fizica prin 

exprimare” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

47 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Învierea 

Domnului prin ochi de copil” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

48 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Festivalul 

naţional de teatru ”Bona Fortuna” alături de Clubul Copiilor Victoria. 

49 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - Concurs 

naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” alături de Clubul Copiilor Victoria. 

50 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii cultural 

artistice  „ Victoria Jazz Festival”. 

51 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii   „ Inițiere în 

tehnologia creșterii și exploatării albinelor”. 

52 Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, 

Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă 

53 Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din  HCL nr. 104/31.08.2017 privind 

aprobarea organigramei și  a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  

Or. Victoria.  

54 Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului școlar 2017/2018 

55 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria – 

domeniul  privat.  

56 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

”Realizare DALI și documentație tehnică –Reabilitarea corpurilor Școlii Generale aparținând 

Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria” 

57 privind aprobarea  încheierii unui Acord de parteneriat  pentru derularea şi finanţarea în anul 

şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al Orașului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după 

şcoală- Împreună spre succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgușanu” 

58 - pentru modificarea și completarea  anexei cuprinsă la art.2 din H.CL nr. 3/2018- privind 

aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a 

Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele 

fizice din oraşul Victoria 

59 Cu privire la încetarea  mandatului de  consilier local  al Orașului Victoria a domnului MOLNAR 

SORIN și  vacantarea  mandatului de  consilier local 

60 Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria  a domnului Ciceu 

Constantin -Adrian 

61 Cu privire la modificarea componenţei comisiei nr.1 prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016 

completată și modificată prin  HCL nr.7/28.07.2016 și HCL nr.15/23.02.2017. 

62 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 

63 cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 

nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire  la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile 

aparţinând domeniului public al orașului Victoria date în administrare - folosinţă gratuită 

necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu”  Victoria, ca 

urmare a reevaluării. 

64 cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 

nr.1655/11RC/27.02.2012 cu privire  la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile 

aparţinând domeniului public al orașuluii Victoria date în administrare - folosinţă gratuită 
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necesare desfăşurării procesului de învătământ la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” 

Victoria şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, ca urmare a reevaluării. 

65 cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat 

nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria,  

cu privire la modificarea şi completarea, anexei nr.1 privind bunurile aparţinând domeniului 

public al orașului Victoria, ca urmare a reevaluării. 

66 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 modificarea și completarea Anexei 1  

pentru unele bunuri de domeniul public ca urmare a reevaluării. 

67 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de dare în folosinţă gratuită 

bunuri proprietate publică nr.3414/39RC/07.04.2010 încheiat între orașul Victoria și  Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu privire la modificarea şi completarea titlului contractului, 

a pct.3.1, 3.2 și 3.3- Cap.3-Obiectul contractului, a anexei nr.1 privind bunurile aparţinând 

domeniului public al orașului Victoria date în administrare- folosinţă gratuită către Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria, ca urmare a reevaluării acestora și introducerea anexei nr.2 

– bunuri din domeniul privat. 

68 Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru  un nr.de 1 apartament  din 

fondul locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local Or.Victoria în vederea vânzării 

acestuia către actualul chiriaş. 

69 Cu privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem 

Victoria, a unor bunuri din domeniul privat – obiecte de inventar- „containere plastic și 

europubele” și care se vor folosi pentru dotarea punctelor de colectare a deșeurilor menajere de pe 

raza UAT Victoria.    

70 Cu privire la aprobarea trecerii în proprietate a terenului în suprafaţă de 165 mp înscris în CF 

100792 nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/8 în favorul d-lui Opriș Ioan cu domiciliul în 

str.Oltului nr.12 ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului 

Braşov nr.24/1992 poziţia nr.12, teren ce aparţin Statului Român.  

71 Cu privire la aprobarea asigurării continuității serviciului aferent Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației Intercomunitară 

”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităților către SC Ecosistem Victoria 

SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.04.2018. 

72 Privind aprobarea implementării proiectului cultural  Festivalului ”La noi la Victoria veniți !” 

73 Privind aprobarea implementării proiectului cultural  Festivalul  de Folk ”ÎN INIMA TĂRII !” de 

către Casa de Cultură Victoria 

74 Cu privire la aprobarea încetării contractului nr.1864/22RC/30.01.2018 de constituire a superficie 

cu titlu gratuit pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului în suprafaţă de 7.272 mp înscris în CF 

100730 nr.cad.100730 situat în Or.Victoria, str.Salcâmilor nr.2B, încheiat între Or.Victoria și 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru construirea unui 

nr.de 2 case de tip familial.                                           

75 Cu privire la aprobarea trecerii din domeiul privat în domeniul public a terenului în suprafață de 

7.272 mp  înscris în CF 100730 nr.cad.100730, situat în Or.Victoria, str.Salcâmilor nr.2B. 

76 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de servicii între orașul Avrig și orașul Victoria 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

77 pentru modificarea și completarea  art.2 și art.3 din HCL nr. 138/26.10.2017 -cu privire la 

aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție străzi și alei pietonale 

cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str.Octavian Paler și str.Grigore Moisil” 

precum și cofinanțarea proiectului. 
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78 pentru modificarea și completarea  art.2 și art.3 din HCL nr. 136/26.10.2017  -cu privire la 

aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție rețea apă cartier locuințe 

str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” și cofinanțarea 

proiectului. 

79 pentru modificarea și completarea  art.2 și art.3 din HCL nr. 140/26.10.2017 - Cu privire la 

aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Execuție rețea canalizare cartier 

locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” precum și 

cofinanțarea proiectului. 

80 pentru modificarea și completarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 și art.3 din HCL nr. 

139/26.10.2017- Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție 

”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” precum și cofinanțarea proiectului. 

81 Cu privire la aprobarea modificarării listei inventarului domeniului public al Or.Victoria pentru 3 

(trei) pozitii din listă, respectiv Clădire Liceu Teoretic "I.C.Dragusanu" + Platformă betonată și 

Şcoala Generală corp A, corp B, Sală sport Şc.Generală și completarea listei inventarului 

domeniului public al Or.Victoria cu 5 poziții, bunuri care întrunesc condițiile prevăzute de Legea 

213/1998. 

82 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

83 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 

31.03.2018. 

84 Cu privire la aprobarea  încheierii unui acord de parteneriat între Orașul Victoria și SC Moon 

World SRL având ca obiect organizarea evenimentului cultural “Ziua Copilului Fest 2018” în 

perioada 01.06.2018 – 03.06.2018 . 

85 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu”  și Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

86 Cu privire la modificarea și completarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 și art.3 din HCL nr. 

139/26.10.2017- Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție 

”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” precum și cofinanțarea proiectului. 

87 Cu privire la aprobarea trecerii terenului de 7.272 mp situat în str.Salcâmilor nr.2B,  din domeniul 

public  al Or.Victoria în domeniul public al Județului Brașov, pentru construcția unor case de tip 

familial, centru de zi sau centru de consiliere prin POR 2014-2020.   

88 Cu privire la aprobarea  încetării contractului nr.1862/21RC/30.01.2018 de Dare în administrare 

cu titlu gratuit pe o perioadă de 10 de ani, a unor bunuri proprietate publică a Or.Victoria, pe o 

prioadă de 10 an, respectiv Grădiniţa nr.3 (S+P+1)  şi terenul aferent în suprafaţă de 1370 mp 

înscris în CF 100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp înscris în CF 

100637 nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22 încheiat între 

Or.Victoria și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu destinaţia 

“construcții necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de 

consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006”. 

89 Cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

”P.T Extindere rețea camere supraveghere video” 

90 Cu privire la aprobarea dării  în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 17,15 mp situat în 

str.Stadionului nr.12, înscris CF 100253-C1-U3 nr.cad.87/2/2/3, a mijloacelor fixe si constructii 

precum si a obiectelor de inventar pe baza unui contract de comodat pe o perioadă de 5 ani catre 

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România. 

91 Cu privire la aprobarea concesionării directe și încheierea contractului de concesiune pentru 

spațiul în suprafață de 29,97 mp compus din 5(cinci) camere, înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad 

100031-C1-U1 cu destinația cabinet medicină de familie cu d-na dr.Lupșor Laura-Mihaela. 

92 Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL 

nr.82/27.10.2016, a terenului de 30 mp situat în Or.Victoria str.Primăverii nr.12 înscris în CF 
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100693 nr.topo/nr.cad.100693 ce aparține proprietății private a Or.Victoria. 

93 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996, 

republicată, a unui apartament compus din 3 camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.24/14 

– fondul locativ de stat, către titularul contractului de închiriere. 

94 Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  

sociale în anul 2018. 

95 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei COMIZA VIORICA 

96 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei GLIZ MIHAELA 

97 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei GUNESCH IOANA 

98 Pentru modificarea HCL NR.105/31.08.2018 – cu privire  la desemnarea pentru anul școlar 

2017/2018 a reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai Consiliilor de 

administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din Victoria. 

99 Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros 

pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 6000 mp înscris în CF 107672 nr.cad 

107672 – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Chimiștilor, 

pentru prestări servicii. 

100 Cu privire la aprobarea  efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere pentru terenul în 

suprafaţă de 2.000 mp proprietatea privată a Or.Victoria din suprafața de 26 Ha și 3836 mp, cu 

destinația prestări servicii, teren situat în str.Chimiştilor, în condițiile prevăzute de Ordinul 

700/2014. 

101 Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de actualizare CF 100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, 

întocmire releveu pentru toată construcția și întocmire documentație apartamentare a imobilului 

Grădiniţa nr.3 în două corpuri de clădire și dezmembrarea terenului de 1370 mp aferent 

imobilului în 3 loturi, bunuri ce aparțin proprietatii publice a Or.Victoria. 

102 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu”  și Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 

103 -cu privire la aprobarea asigurării continuității serviciului aferent Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației Intercomunitară 

”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităților către SC Ecosistem Victoria 

SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.07.2018. 

104 privind transformarea Asociaţiei  „Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea 

Turismului - Tara Fagarasului” in Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional 

pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului – Tara Fagarasului 

105 Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul de investiții «Reabilitarea 

corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic I.C.Drăgușanu Victoria» 

106 Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE 

CORP L LICEUL TEORETIC I.C.DRAGUSANU» și a cheltuieliilor legate de proiect 

107 Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL 

GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» și a cheltuieliilor legate de proiect 

108 Cu privire la schimbarea denumirii imobilului Creșa nr.3, imobil ce aparține domeniului public al 

Or.Victoria. 

109 Cu privire la aprobarea prelungirii valabilitaţii Planului Urbanistic General nr.33033 al Oraşului 

Victoria, judeţul Braşov si a Regulamentului local de urbanism aferent, pe o perioada de maxim 5 

ani în condiţiile prevăzute de alin.1^3 al art.46 din Legea 350/2001 republicată, respectiv până la 

data de 31.12.2023. 
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110 Cu privire la aprobarea vânzării directe în temeiul art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, 

coroborat cu art.8 din Legea 15/2003 către Tomescu Dorin și Tomescu Iuliana, a terenului de 300 

mp, înscris în CF 100793 nr.cad.100793 situat în str.Lalelelor nr.10, imobil ce face parte din 

proprietatea privată a localităţii Or.Victoria. 

111 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de prestări servicii  

nr.6799/75RC/02.08.2012 încheiat între Or.Victoria și SC Victoria Parc Industrial SRL privind 

modificarea art.3.1 - Cap.III – durata contractului. 

112 Cu privire la aprobarea schimbării destinaţiei spațiului în suprafață de 17,15 mp situată în 

Or.Victoria str.Stadionului nr.20/6 înscris în CF 100248-C1-U6, din spațiu cu altă destinație decât 

locuință în spațiu cu destinația locuinţă. 

113 Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL 

nr.82/27.10.2016, a terenului de 43 mp situat în Or.Victoria str.Albota nr.1M înscris în CF 

100796 nr.topo/nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/4 ce aparține proprirtății private a 

Or.Victoria. 

114 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 250 mp, situat în str.Libertății 

nr.20, a documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere  precum şi a documentaţiei 

de licitaţie, bun imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia 

„prestări servicii, activități comerciale și alimentație publică”. 

115 Cu privire la stabilirea dobânzilor pentru vânzarea în lei cu plata în rate a unor bunuri imobile 

terenuri cu sau fără construcții proprietatea privată a Or.Victoria și a locuințelor din fondul 

locativ de stat. 

116 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune 

Nr.3532/04.06.2004 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 

Cap.IV- preţul concesiunii. 

117 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

118 Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat la data de 31.12.2017 al 

activitatilor finanțate integral din venituri proprii desfășurate direct de către U.AT Orașul Victoria 

119 Cu privire la aprobarea înființării serviciului  public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie din 

Orașul Victoria     

120 Privind aprobarea implementării proiectului cultural   

Festivalul ”La noi la Victoria veniți !” 

121 Privind aprobarea implementării proiectului cultural   

”VICTORIA  MARII  UNIRI !” 

122 Pentru modificarea și completarea titlului, preambulului și  art.1 și 2 din HCL nr. 52/29.03.2018 -

cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, 

Ziua copilului 1 iunie, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători 

de iarnă 

123 Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE 

CORP L LICEUL TEORETIC I.C.DRAGUSANU» și a cheltuieliilor legate de proiect 

124 Cu privire la aprobarea proiectului «AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINTE STR. PIETII 

SI STR. ALEEA BUJORULUI»  și a cheltuielilor legate de proiect 

125 Cu privire la aprobarea înființării serviciului de iluminat public în Orașul Victoria, aprobarea 

Studiului de oportunitate a serviciului de iluminat public, stabilirea modalității de gestiune a 

serviciului de iluminat public, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de 

iluminat public, a Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public și transferul competențelor 

în gestionarea serviciului de iluminat public în Orașul Victoria către Asociaţia Intercomunitară 

Eco Sistem Victoria. 
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126 Cu privire la  aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 

republicată a unui nr.de 2 (două) apartamente compuse din 2 camere şi dependinţe situate în 

str.Viitorului nr.3/20  și str.Viitorului nr.24/8– fondul locativ de stat, către titularii contractelor de 

închiriere. 

127 Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată şi a 

HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 18 mp înscris în CF 100781 

nr.topo/nr.cad.100781  situat în str.Pieții nr.1P ce aparţine proprietăţii private a Or.Victoria. 

128 Cu privire la aprobarea încheiereii unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune 

nr.4244/48RC/17.05.2011, încheiat între Or.Victoria și SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu 

referire la completarea art.1 – Cap.II – obiectul contractului și a art.10 – Cap.VI- activitățile 

desfășurate. 

129 Cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.44/29.03.2018 privind participarea Consiliului Local 

Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - „ Munții – educație la înălțime” alături de Liceul 

Teoretic I.C Drăguşanu, în sensul prelungirii termenului de desfășurare a proiectului. 

130 Cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.46/29.03.2018 privind participarea Consiliului Local 

Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  - “Fizica prin exprimare” alături de Liceul Teoretic I.C 

Drăguşanu,, în sensul prelungirii termenului de desfășurare a proiectului. 

131 Cu privire la aprobarea extinderii parcări în suprafaţă de 25 mp cu încă 11 mp având ca 

amplasament terenul situat în spatele imobilului nr.9 str.M.Eminescu. 

132 Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros 

pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2000 mp înscris în CF 107998 nr.cad 

107998 – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Chimiștilor, 

pentru prestări servicii. 

133 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii între Oraşul Victoria şi SC 

PROTAN  SA pe o perioadă de 1 (un) an de la data de 01.12.2018– 01.12.2019 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală. 

134 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

135 Cu privire la aprobarea vânzării directe în  temeiul art.8 din Legea 15/2003 către d-na Bratu 

Cristina a terenului de 300 mp, înscris în CF 100002 nr.topo/nr.cad.100002 situat în 

str.Brândușelor nr.6, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria. 

136 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 

30.06.2018 

137 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

”Reactualizare P.T parcări str. Chimiștilor – str. Negoiu” 

138 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” 

P.T Amenajare locuri PICNIC zona Lacuri” 

139 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” 

P.T Execuție trotuar str. Tineretului” 

140 Cu privire la desemnarea pentru anul școlar 2018/2019 a reprezentanților Consiliului Local al 

Orașului Victoria ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și 

asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Victoria 

141 Pentru  modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 29/28.07.2016 -cu privire la constituirea 

comisiei pentru repartizarea locuințelor ce face parte din domeniul public și privat al Or. Victoria 

– fondul locativ de stat. 

142 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria – 

domeniul  privat.  
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143 Cu privire la acordul Consiliului Local Victoria în vederea schimbării în cotă parte a destinaţiei 

construcţiei “Cămin Nefamiliști” edificată pe terenul în suprafaţă de 921 mp înscris în CF 100144 

nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/2. 

144 Cu privire la completarea comisiei de recepţie a lucrărilor  achiziționate în urma atribuirii 

contractelor de achiziţie publică, ce se va constitui prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu 

reprezentanţi ai consiliului local. 

145 pentru abrogarea HCL nr.32/28.07.2016 cu privire la completarea Comisiei de negociere directă 

sau licitaţie publică, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 

146 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Nevolnicu Mariana. 

147 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Dumitru Sebastian 

148 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

149 cu privire la completarea Unității Locale de Sprijin la nivelul orașului Victoria, ce se va constitui 

prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi ai consiliului local. 

150 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei GUNESCH IOANA. 

151 Cu privire la aprobarea documentației la Faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

”Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului” 

152 Cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

” P.T Reamenajare Fântână Arteziană Parc str. Piața Parcului”    

153 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” 

P.T Reabilitare rețea de canalizare str. Viitorului” 

154 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” 

P.T Reabilitare rețea de canalizare str. Chimiștilor”  

155 cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” 

P.T Reabilitare rețea de canalizare zona LIDL –str. George Coșbuc” 

156 Cu privire la acordul Consiliului Local Victoria în vederea schimbării în cotă parte a destinaţiei 

spațiului “Restaurant” edificat pe terenul în suprafaţă de 608 mp înscris în CF100313-C1-U1 

nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/1/2 

157 Cu privire la actualizarea inventarului domeniului public al Or.Victoria. 

158 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

159 Cu privire la aprobarea asigurării continuității serviciului aferent Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale Asociației Intercomunitară 

”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităților către SC Ecosistem Victoria 

SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare, începând cu data de 01.10.2018. 

160 Cu privire la aprobarea încheierii Declarației de Parteneriat între Asociația 2580  și Orașul 

Victoria în vederea implementări Proiectului ”Utopian Cities, Programmed Societies” 

161 Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE 

CORP L LICEUL TEORETIC I.C.DRAGUSANU» și a cheltuieliilor legate de proiect 

162 Cu privire la încetarea  mandatului de  consilier local  al Orașului Victoria a domnului 

BĂIULESCU CRISTIAN și  vacantarea  mandatului de  consilier local. 

163 Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria  a domnului Dobrilă 

Ioan 

164 Cu privire la modificarea componenţei comisiei nr.3 prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016 



14 

 

 

 

completată și modificată prin  HCL nr.7/28.07.2016, HCL nr.15/23.02.2017 și HCL 

nr.61/26.04.2018 

165 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2019 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru 

terenurile proprietate privată ale Or.Victoria pentru care se va constitui un drept de superficie 

directă fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea 

proprietarului sau cu acordul acestuia conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.         

166 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2019 a nivelurilor taxelor percepute în cazul închirierilor de 

terenuri propietate publică şi privată ale Or.Victoria. 

167 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2019 a preţurilor unitare de vânzare/superficie (fara TVA) pe 

zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări 

servicii. 

168 Cu privire la aprobarea  taxei de închiriere parcări prevăzută la art.13 din Regulamentul  de  

Organizare şi  Funcţionare a  Parcărilor  Publice de  Reşedinţă  Aflate  pe   Raza   Oraşului  

Victoria,  pentru anul 2019. 

169 Cu privire la aprobarea  taxei speciale pentru utilizarea Capelei Mortuare la suma de 35 lei/zi  

pentru anul 2019. 

170 Cu privire la aprobarea   pentru anul 2019 a valorilor euro/mp în vederea evaluării activelor fixe 

corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să 

fie înregistrate în evidenţele contabile 

171 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2019 a preţului reprezentând contravaloarea dreptului de 

folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice. 

172 Cu privire la aprobarea  taxei speciale pentru închirierea Sălilor de Sport ce aparţin domeniului 

public al Or.Victoria. 

173 Cu privire la aprobarea  taxelor speciale pentru închirierea unor bunuri din incinta Bazei Sportive, 

bunuri ce aparţine domeniului public al Or.Victoria. 

174 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2019 a taxelor speciale pentru închirierea unor spaţii din 

incinta Casei de Cultură a Or.Victoria – spaţii destinate activităţilor culturale. 

175 Cu privire la stabilirea chiriilor în euro/mp/lună pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de 

locuinţă 

176 Cu privire la aprobarea încheiereii unui act adiţional la contractul de comodat 

nr.10078/112RC/12.11.2012 încheiat între Oraşul Victoria şi Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru 

Bărbat” Or.Victoria cu privire  la modificarea pct.4.1 Cap.4 – Durata contractului - în sensul 

prelungirii termenului pentru o perioadă de 3 ani. 

177 Cu privire la aprobarea vânzării directe în  temeiul art.8 din Legea 15/2003 către dl.Nanași Ioan 

Cristian a terenului de 300 mp, înscris în CF 100003 nr.topo/nr.cad.100003 situat în 

str.Brândușelor nr.8, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria. 

178 Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros 

pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 1400 mp, întocmirea documentaţiei 

cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere, teren situat în str.Chimiștilor, obiectiv ce aparţine 

domeniului privat al localităţii Or.Victoria, pentru prestări servicii.  

179 Cu privire la aprobarea compensării de către proprietarul apartamentului – Consiliul Local 

Victoria a sumei de 579,00 lei plătită de către chiriaşul VLASIE GHEORGHE pentru lucrările de 

reparaţii la hidroizolaţie acoperișului imobilului, cu chiria aferentă. 

180 Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la art.1 din  HCL nr. 104/31.08.2017 privind 

aprobarea organigramei și  a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  

Or. Victoria, modificată prin HCL nr.53/29.03.2018. 

181 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei CAIAN  MARIA 
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182 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu”  Victoria 

183 Cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu care aparţine domeniul  

privat al Or.Victoria. 

184 Pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor 

și serviciilor de piață pe teritoriul orașului Victoria 

185 Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  extrabugetar pentru perioada 01.11.2018 – 

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

186 Cu privire la aprobarea Programului achizițiilor aferent proiectului  «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod 

SMIS 118631 

187 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 

30.09.2018. 

188 Pentru aprobarea documentației la Faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiții «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» 

189    Pentru modificarea  și completarea Proiectului educațional ”Școală după școală” cuprins la 

art.2, art. 4 (1) - (2) și anexele 1-2 de la Acordul de parteneriat,  aprobat HCL nr. 57/29.03.2018 -

privind aprobarea  încheierii unui Acord de parteneriat  pentru derularea şi finanţarea în anul 

şcolar 2018 – 2019 din bugetul local al orașului Victoria a Proiectului educațional “Şcoală după 

şcoală- Împreună spre succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion Codru Drăgușanu” 

190 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

191 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

192 Cu privire la  aprobarea programului achizițiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de 

locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului »cod SMIS 115941 

193 Cu privire la actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reparații si dotări 

Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria”, după încheierea contractului de achiziție publică. 

194 Cu privire la actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si dotări 

Liceul Teoretic I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea contractului de 

achiziţie publică. 

195 Pentru abrogarea art.2 din  HCL nr.1/04.01.2018 -Cu privire la utilizarea de sume din excedentul 

bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2017 

pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile  secţiunii de funcţionare și  secțiunii de dezvoltare în anul 2018. 

196 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 845 mp, situat în str.Pieţii, 

nr.2A, înscris în CF 100037  nr.cad.100037 şi a documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din 

proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „parcare”. 

197 Cu privire la acordul Consiliului Local Victoria în vederea schimbării în cotă parte a destinaţiei 

spațiului “S.C.V – spălătorie, curățătorie, vopsitorie chimică” în suprafață de 37,50 mp edificat pe 

terenul în suprafaţă de 350 mp înscris în CF 100539-C1-U2 nr.topo/nr.cad.100539-C1-U2 în 

spațiu pentru jocuri de noroc cod CAEN 8299. 

198 Cu privire la aprobarea republicării HCL nr.47/24.08.1999 prin care s-a însușit lista cu inventarul 

domeniului public al Orașului Victoria. 

199 Cu privire la aprobarea unui împrumut overdraft în sumă de maxim 37.000 lei de la BCR 

Sucursala Victoria pentru optimizarea activității SC Victoria Parc Industrial SRL.     

200 Cu privire la aprobarea mandatării Asociației Intercomunitare ”ECO SISTEM VICTORIA” să 

delege gestiunea prin atribuire directă serviciul public de salubrizare, darea în administrare și 

exploatare către SC ECOSISTEM VICTORIA SRL 
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201 Cu privire la aprobarea modificării titlului, alin.2 din preambul și a art.1 din HCL 

nr.44/09.04.2012, HCL nr.45/09.04.2012 și HCL 46/09.04.2012  

202 Cu privire la acordul cu pentru întocmirea unui P.U.D ( Plan de Urbanism de Detaliu) privind 

schimbarea în cotă parte a destinaţiei imobilului „construcţie perstări servicii” înscris în CF 

100509 nr.cad.100509-C1, situată în str.Pieţii nr.2B, în construcţie prestări servicii, birouri şi 

locuinţă. 

203 Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2018, mai mici de 20 lei. 

204 Cu privire la stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și 

comunicarea prin postă a documentelor de executare silită. 

205 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”  Victoria. 

206 Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria agferente semestrului I al anului scolar  

2018/2019 la Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria. 

207 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Liceul  Teoretic ”I.C Drăgușanu”  Victoria. 

208 Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente semestrului I al anului scolar  

2018/2019 la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria. 

209 Cu privire la acordul  pentru întocmirea  unui P.U.D ( Plan de Urbanism de Detaliu) privind 

schimbarea destinaţiei imobilului – spațiu comercial- situat în Or.Victoria str.Mihai Eminescu 

nr.17/2 din „spațiu comercial” în „cabinet stomatologic și radiologie. 

210 Pentru modificarea anexei cuprinsă la art.1 din HCL nr.186/25.10.2018 cu privire la aprobarea 

Programului achizițiilor aferent proiectului  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA 

IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 118631 

211 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria – 

domeniul  privat.  

212 Cu privire la modificarea art.57 din HCL nr.96/30.10.2014 prin care se aprobă Regulamentului 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  

alocate pentru activităţi nonprofit de interes local. 

213 Cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.39/29.03.2018 privind participarea consiliului local ca 

şi coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIII –a, alături de Parohia 

Ortodoxă nr.2- Sfintii  Împaraţi Constantin si Elena. 

214 Cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.37/29.03.2018 privind la participarea Consiliului 

Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii  „Fii  Bun  de  Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă 

nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie. 

215 Cu privire la modificarea art.1 din HCL nr.50/29.03.2018 privind la participarea Consiliului 

Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii cultural artistice  „ Victoria Jazz Festival”. 

216 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  terenului în suprafaţă de 20,70 înscris în 

CF 100230 nr.cad.89/15/1,situat în str.Mihai Eminescu nr.12A aferent boxei de garaj nr.1. 

217 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

218 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2018. 

219 Cu privire la aprobarea modificării HCL nr.131/23.12.2010, la titlu, preambul alin.4 și art.1. 

220 Cu privire la aprobarea încheiereii unui act adiţional la contractul de administrare 

nr.12183/242RC/30.12.2010 încheiat între Oraşul Victoria  și S.C Victoria Parc Industrial  SRL  

cu privire la modificarea art.3.1 – Cap.3 – obiectul contractului, art.11.1 – Cap.11- dispoziții 
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finale și temeiul legal. 

221 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 

republicată, a unui apartament compus din 1 cameră şi dependinţe situat în str.Stadionului nr.20/6 

– fondul locativ, către titularul contractelor de închiriere.        

222 Cu privire la aprobarea  trecerii  integrale a apartamentelor nr.1, 3 și 5 din obiectivul Grădiniţa 

nr.3 şi a terenului aferent acestora, situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din domeniul 

public al Or.Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului 

Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, cu destinaţia “construcții necesare 

organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de consiliere în condiţiile 

prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006”.    

223 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Fortună Marius 

224 Cu privire la încheierea Acordului de parteneriat între Orașul Victoria și Centrul pentru Educație 

și Dezvoltare Profesională Step by Step 

225 Pentru completarea preambulului la HCL nr. 186/25.10.2018 -Cu privire la aprobarea 

Programului achizițiilor aferent proiectului  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA 

IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 118631 și HCL. 210/29.11.2018 

de modificare a HCL nr.186/25.10.2018. 

226 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu”  și Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

 

Au fost înregistrate  un număr de 226 Hotărâri ale Consiliului Local  si 696  Dispoziții ale 

Primarului Or. Victoria. In anul 2018, au fost inregistrate un numar de 22750 documente prin 

Registratura Primariei Or. Victoria. In baza Legii nr.544/2001 s-au inregistrat un numar de 37 solicitari 

si 32 de reclamatii. 
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III. BIROU  BUGET FINANCIAR CONTABILITATE/ANUL 2018 

     

Activitatea biroului buget   financiar contabil s-a desfasurat  cu un numar  de 8 persoane -functionari 

publici,din care : 

 

- 1 functionar public de conducere cu atributiuni de coordonare a activitatii  financiar contabile 

din cadrul executivului Consiliului Local Or.Victoria; intocmire  proiecte de buget  -cheltuieli-

proprii si centralizate si prezentarea spre aprobare  Consiliului Local;intocmirea bugetelor 

centralizate si prezentarea la DGFP Brasov;intocmire  dari de seama proprii si centralizate  (cu 

cele ale institutiilor de subordonare locala), colaborarea cu institutiile de subordonare locala 

indiferent  pentru finantare , raportare si plati ;relatia cu Trezoreria teritoriala si DGRFP Brasov 

in vederea inregistrarii bugetelor aprobate,a situatiilor lunare ,trimestriale si anuale,etc. 

- 5 functionari publici de executie  cu atributiuni  de evidenta  contabila a tuturor cheltuielilor 

indiferent de  modul de finantare detaliata  pe capitole si subcapitole bugetare,articole si 

aliniate ; evidenta  contabila a veniturilor  bugetului local;evidenta  contabila a  veniturilor 

activitatilor finantate integral din venituri proprii si detaliata pe capitole,articole si aliniate 

bugetare ; evidenta mijloace fixe,materiale,obiecte de inventar- pe gestiuni si locuri de 

folosinta;intocmire documente de incasare venituri si plata cheltuieli pentru toate operatiunile 

institutiei(exceptie veniturile bugetului local) ;gestionare si de evidenta a obiectelor de inventar 

pe fise de subinventar;de evidenta a materialelor si altor valori  aflate in stoc,etc;angajare 

,ordonantare,lichidare si plata cheltuieli,etc.; intocmire  si fundamentare proiecte de  buget 

diferentiate pe tipuri de finantare; intocmire situatii financiare lunare,trimestriale,anuale proprii 

si  centralizate ;  monitorizare lunara cheltuieli de personal proprii si centralizate cu cele ale 

institutiilor de subordonare locala  si prezentarea lor la DGFP Brasov;  

- 2 functionari publici cu atributiuni de personal-salarizare (intocmire dosare personale-

functionari publici si personal contractual, intocmire REVISAL,intocmire documentatie 

concursuri,avansari,lichidari, intocmire   state plata , eliberare adeverinte,intocmire si depunere 

declaratii lunare  ,situatii statistice de personal la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor , 

Directia de Sanatate Publica Brasov DGRFP Brasov,Directia de Statistica Brasov,intocmire 

plan annual de ocupare functii publice ,etc) cu urmatoarele precizari: un functionar public a 

indeplinit si   atributiuni de gestionare a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului public si 

privat dar si gestionarea mijloacelor fixe amortizabile; celalalt functionar public a avut delegate 

atributiuni pe linie de asistenta sociala 

 

           Activitatea de personal- salarizare  

In cursul anului 2018 ,in conformitate cu a prevederile legale au fost majorate salariile, astfel: 

 

 1.      Conform Legii 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare  s-au modificat si majorat 

salariile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica , asistentilor personali ai 

persoanelor cu handicap si personalului din cadrul Cabinetului medical scolar 

2.     Pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului local s-a  aprobat salarizarea  

prin hotarare de consiliu local.  

 Resurse Umane 

 S-a  efectuat evaluarea directorului  Casei  de Cultura –conform contractului de management 

 S-au organizat concursuri pentru  3 functii publice , functii pe care au fost numiti functionari 

 S-au organizat procedurile specifice pentru promovarea a 3 functionari publici 

 S-au eliberat 26 adeverinte pentru intocmirea dosarelor  de pensionare, atat pentru angajatii 

institutiei cat  si pentru angajati de la  fostul spital  

    S-a intocmit un dosar de pensionare  

 S-a intocmit M 500-pentru completarea  registrului public in conformitate cu prevederile legale 

 S-a actualizart si modificat  portalul   ANFP 
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 S-a  actualizat REVISAL cf prevederilor legale 

 A fost intocmit planul de perfectionare privind functionarii publici si au participat la cursuri de 

perfectionare specifice functiei 2 functionari publici  

 Au fost intocmite documentele necesare  pentru Consiliul Local si ANFP privind  modificarea 

organigramei si statului de functii atunci cand conditiile  au impus-o. 

 S-au actualizat toate procedurile specifice compartimentului in conformitate cu prevederile 

sistemului de control managerial intern 

 S-a actualizat regulamentul intern 

 S-au actualizat si intocmit situatiile specifice consilierului de etica, cele de membru SNA 

 

Salarizare 

-     salariile au fost achitate  la termenul comunicat trezoreriei impreuna cu documentele specifice 

-  statele de plata si pontajele  pentru salarii,ajutoare,indemnizatii,deplasari,etc s-au intocmit 

potrivit reglementarilor legale 

-    declaratia  lunara 112 s-a depus la termen in format electronic 

-   concediile medicale si documentele  pentru recuperarea sumelor de la CASS- au fost depuse 

lunar astfel incat sa se poata recupera 

-   situatiile statistice de personal in relatia cu Directia de Statistica,DSP Brasov, Trezoreria Brasov, 

Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Brasov au fost prezentate cu respectarea termenelor si 

prevederilor legale  

      -    sau intocmit un numar de 109 adeverinte de salarizare 

 

      Activitatea financiar- contabila  a anului 2018 s-a desfasurat cu respectarea  legislatiei 

specifice.    

           Au fost intocmite si aprobate 14 bugete  centralizate -9 bugete locale (1 initial si 8 rectificari) si 

5 bugete ale  activitatilor finantate integral  din venituri proprii si subventii(-1 initial si 4 rectificari)  

    Platile prin virament s-au efectuat cu 1.988  ordine de plata 

    Deschiderile de credite lunare / trimestriale pentru  activitatea proprie si pentru institutiile de 

invatamant ,Institutiile de invatamant preuniversitar de stat ,Club Sportiv Chimia Oras Victoria si Casa 

de Cultura   s-au efectuat   la termenele  legale. 

    La  data de 31 decembrie  2018 nu sunt   inregistratrate datorii fata de  institutiile de 

subordonare locala si furnizori ,cu exceptia utilitatilor aferente lunii decembrie 2018 pentru care 

facturile s-au primit in cursul lunii ianuarie 2019  

   Au fost respectate toate  termenele legale si legislatia privind sistemul de raportate FOREXE 

BUG.    

             

    1.DATE REFERITOARE LA  CHELTUIELILE  EFECTUATE DIN  BUGETUL LOCAL      

                                                                                                                                     mii lei 

Nr 

crt 

Specificatie Program 

 

Incasari/ 

plati 

Explicatii privind platile ef ectuate in 

2018 

  

TOTAL 

18.414,30 12.299,7

6 

 

1. Autoritati executive 4.598,39 3.587,86 -Cheltuieli de personal -3.150,03 

-Cheltuieli bunuri si servicii-327,63    

    -   furnituri birou 23,45,materiale 

curatenie-2,31 ,iluminat+incalzire-37,78 

,apa+salubritate-5,36, 

carburanti-27,50,piese schimb-8,35 

posta,telecomunicatii,internet- 53,71, 

materiale si prestari servicii  cu caracter 

functional -16,43,alte bunuri si servicii 
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pt.intretinere si functionare-98,57 , obiecte 

de inventar-33,90 

deplasari-2,54, pregatire profesionala-

3,54,alte ch.14,19- reclama si publicitate  

-Alte transferuri-17,61 -sume aferente 

concediilor medicale achitate in anul 2017 

din TVA de unitatile de invatamant  

recuperate de la FNAUSS si virate la 

bugetul de stat in anul 2018 

-Alte cheltuieli-61,76-sume aferente 

persoanelor cu handicap neancadrate 

-Plati efetuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent –minus -4,04 

-Cheltuieli de capital-34,87 

2 Alte servicii publice 

generale  

305,00 196,44  

 -Fond de rez la 

disp.autorit.locale 

50,00 0  

 -Servicii publice comunitare 

de evidenta a persoanelor 

255,00 196,44 Cheltuieli de personal-187,11 

Ch.cu bunuri si servicii-6,35 

-   3,33-posta,telecomunicatii   

-    0,25-materiale de intretinere 

-    2,60-obiecte de inventar 

-    0,11-deplasari 

Cheltuieli de capital-2,98-calculator 

SPCLEP 

3. Ordine publica si siguranta 

nationala 

240,50 215,72  

  Protectie civila si protectie 

contra incendiilor(protectie 

civila nonmilitara) 

20,50 0,72 Cheltuieli bunuri si servicii-0,72 

-SVSU-sirena de alarmare-0,72 

 

 Alte cheltuieli in domeniul 

ordinii publice si sigurantei 

nationale 

220,00 215,00 -paza si ordine publica 

4 Invatamant  3.709,53 1.351,04 Suma cuprinde ch pentru toate institutiile 

de invatamant ( inclusiv cele efectuate de 

executiv) 

  Liceul Teoretic IC 

Dragusanu 

493,00 451,22  -ch.de personal  -17,28-ch in cadrul 

programului,,Scoala dupa Scoala” 

-ch.bunuri si servicii-383,33 

-ajutoare sociale in numerar-23,37 

ajutoare acordate elevilor cu nevoi speciale 

integrati in invatamantul de masa 

-burse-37,49 

-plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 10,25 

 ColegiulTehnic Dr.Alexandru 

Barbat 

482,65 456,15 -ch. bunuri si servicii-452,58 

-burse-10,92 

-plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul current-minus 7,35 

 Cheltuieli efectuate direct de 2.733,88 443,67 1.Ch.cu bunuri si servicii-188,99, din 
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catre executiv pentru 

institutiile de invatamant 
care 185,99-reparatii curente institutii 

de invatamant si 3,00 taxe si avize 

2.Ajutoare sociale-6,10-tichete sociale 

pentru gradinita 

 3.Cheltuieli de capital-248,58  

5 Sanatate  464,00 425,31  

 Spitale generale   250,00 228,12 -Cheltuieli in baza contractului de 

asociere-228,12 din care: 

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii-191,13 

-utilitati-31,43  

-intretinere lift-9,53 

-achizitii  material lemons  pt incalzire-

104,21  

- reparatii -36,98  

-dezinfectanti-8,98 

2.-Cheltuieli de capital-36,99   

 Alte institutii si actiuni de 

sanatate(cabinet medical 

scolar) 

148,00 141,55 1.Cheltuieli de personal -139,60  

2.Ch.cu bunuri si servicii-1,95,din care: 

-0,32-materiale de functionare 

-1,00-medicamente  

-0,63 materiale sanitare 

 Alte institutii si actiuni 

sanitare 

66,00 55,63  

 -centru permanenta si 

policlinica  

  1.Ch.cu bunuri si servicii-23,66,din care: 
- utilitati centru de permanenta si spatii de 

folosinta comuna-13,57 

-apa-0,30 

- distrugere deseuri centru permanenta-

2,30 

- materiale sanitare si de intretinere-6,01 

-dezinfectanti-0,54 

-obiecte de inventar-0,99 

2.Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 0,05 

3.Cheltuieli de capital-31,97 

6 Cultura, recreere si religie  1.7632,40 1.175,24  

 Servicii culturale -Casa de 

Cultura 

180,30 152,04 Subventii-transferuri acordate din 

bugetul local  (sume care se regasesc in 

veniturile Casei de Cultura)-152,04 

 Sport 343,15 331,64  -Ch.cu bunuri si servicii-69,80-repaartii 

curente sala sport Primaverii 

-Transferuri din bugetul local catre  

Club Sportiv Chimia Oras Victoria-261,84  

(suma se regaseste in vebiturile clubului) 

 Intretinere gradini publice, 

parcuri, zone verzi, baze 

sportive si de agrement 

986,95 459,55 Ch.cu bunuri si servicii-457,17,din care: 

-lucrari intretinere zone verzi efectuate de 

SC Victoria Parc Industrial-439.90  

-cv apa-1,59 

- material dendrofloricol si  materiale de 

intretinere si reparatii banci-3,72 

-reparatii curente-11,96 
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Cheltuieli de capital-2,38 

 Tineret 6,00 6,00 -festivalul VICTORIA JAZZ 2018 

 Servicii religioase 35,00 35,00 Transferuri nerambursabile-35,00 din 

care: 

-Parohia Ortodoxa nr.1-10,00 

-Parohia Ortodoxa nr.2-10,00 

-Parohia Ortodoxa nr.3- 10,00 

-Biserica Baptista-3,00 

-Biserica Adventista de ziua a saptea-2,00  

 Alte servicii in domeniile 

culturii, recreerii si religiei 

212,00 191,00 Ch.cu bunuri si servicii-191,00,din care: 

-  Cheltuieli cu actiunile organizate 

direct de  Orasul Victoria sau la care  

Orasul Victoria  a avut calitatea de 

coorganizator,-171,72 astfel: 

1.- Festivalul international  de Toaca-8,50  

2.-Concurs judetean,,Tehnologii vechi si 

noi”-3,00  

3.-Actiunea,,Calatorie in lumea stiintei 

popas la portile artei”-5,00  

4.-Ziua Eroilor-1,97 

5.-Festivalul de folk,,La noi la Victoria 

veniti”-81,96  

6.-Ch sarbatori de iarna,pavoazare, foc de 

artificii,colindatori-10,14  

7.-Patron Spiritual al Orasului Victoria-

17,80 

 8.-Fii bun de Craciun-4,50 

 9.-Drumul icoanei pe sticla-1,72 

10.-Actiunea ,,Noi prin stramosii nostri”-

1,20  

11.Victoria Marii Uniri-17,89 

12.Festivalul national de teatru ,,Bona 

Fortuna”-2,98 

13Concurs national de educatie ecologica 

si informatica ,,Floare de colt”-2,00 

14.Ziua copilului- 5,60 

15. Natura e viata noastra-1,50 

16.Muntii-educatie la inaltime-2,00 

17.Fizica prin experimente-2,95 

18.Tehnologia cresterii si exploatarii 

albinelor-1,00 

-Achizitii obiecte de inventar- ghirlande 

si figurine pt.pavoazare-19,29 

7. Asigurari si asistenta 

sociala 

1.808,20 1.600,95  

 Asistenta sociala in caz de 

boli si invaliditati 

1.625,00 1.581,89 Ch.de personal- 1.181,87 

-salarii asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap-1.181,87 

Indemnizatii persoane cu handicap-400,02 

 Ajutor social 6,00 2,34 -ajutor lemne 

 Cantine de ajutor social 150,00 0  

 Alte cheltuieli in domeniul  27,20 16,70 Ajutoare sociale:-16,70, din care: 
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asistentei sociale  -4,00-  pentru opt cupluri la implinirea a 50 

ani de  casatorie 

-3,00- ajutor deces  pt trei persoane 

beneficiare de ajutor social 

9,70-ajutoare de urgenta pentru un numar 

de opt persoane defavorizate  

8 Locuinte, servicii si 

dezvoltare publica  

1.799,03 1.332,09  

 Locuinte  33,29 4,45 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -6,00 

,din care: 

 -materiale de curatenie si de intretinere, 

deratizare blocuri nefamilisti-1,69 

-utilitati-1,59 

-bunuri si servicii pt.intretinere si 

functionare-2,72 

2.Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 1,55 

 Alimentari cu apa  163,16 1,09 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -

1,09,din care: 

-consum apa cismele oras-0,59 

-intretinere cismele-0,50 

 Iluminat public si electrificari 

rurale 

67,41 48,28 Cheltuieli cu bunuri si servicii -48,28,din 

care: 

-consum energie electrica   iluminat 

public-30,37 

-combustibil si piese telescop-10,11 

 -achizitii si montare  becuri stradale, 

asigurare telescop si piese schimb-7,80 

 Alte servicii in domeniile 

locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale  

1.535,17 1.278,.26 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii 308,32, 
din care: 

 -utilitati capela mortuara si piata-4,96 

-apa cimitir si capela-0,22 

 -intretinere capela mortuara si cimitir-

49,26 

-cheltuieli cu bunuri si servicii functionale-

achizitie nisip.sare,servicii evaluari si 

dezmembrari, avize ,etc-56,37 

-reparatii curente-parcari, trotuare-55,00 

-consultanta  si expertiza-22,85 

-ch  judiciare  si extrajudiciare de timbru-

47,89 

-publicitate si-TVA –aferent vanzarilor de 

bunuri din domenuiul privat-59,07 

3.Ch.de capital-973,31 

4.Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 3,37 

9. Protectia mediului 1.904,53 1.537,86  

 Reducerea si controlul 

poluarii 

5,00 0  

 Salubritate   642,00 540,26 Cheltuieli cu bunuri si servicii- 

510,53,din care: 

-lucrari maturat strazi si trotuare efectuate 
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de catre SC VICTORIA Parc Industrial 

SRL-500,57 

-alte ch de intretinere si functionare-9,96 

Cheltuieli de capital-29,73 

 

 Colectarea ,tratarea si 

distrugerea deseurilor 

510,20 425,75 1.Ch.cu bunuri si servicii-421,32,din 

care: 

-contravaloare colectare deseuri menajere 

din taxa de salubritate-398,64 

-reparatii curente-15,99 

-taxa mediu –colectare deseuri-6,69 

2.Transferuri- din bugetul local pentru 

asociatii de dezv intercomunitara-4,43 

 Canalizarea si tratarea apelor 

reziduale 

444,83 284,46 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii-4,40-

taxe si publicitate 

2.Cheltuieli de capital-280,06 

 Alte servicii in domeniul 

protectiei mediului 

302,50 287,49 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii-20,21-

servicii ecarisaj+ch asigurare 

2.Cheltuieli de capital-267,27-achizitie 

tractor 

10 Transporturi 1.814,05 874,17  

 Transport in comun 84,00 81,16 -Subventii transport local 

 Strazi 1.730,05 793,01 1.- Cheltuieli cu bunuri si servicii-

165,13,din care: 

-marcaje rutiere si semne de circulatie-

39,48 

-pubvlicitate achizitii-0,15 

-reparatii strazi-408,20 

2.- Cheltuieli de capital-345,18 

 

11 Alte actiuni economice  7,50 3,00  

 Turism 7,50 3,00 Cotizatie 2018 membru-ADI-Centrul 

Regional de Dezvoltare Durabila Tara 

Fagarasului  

 

              Executia de casa  a bugetului local  total (diferenta intre incasari si plati ) pe anul 2018 s-a 

incheiat cu deficit  in suma  de 1.589.287 lei care a fost acoperit din excedentul anilor precedenti prin 

hotarare a Consiliului Local al Orasului Victoria. 

             Nota: suma aprobata a se utiliza din excedentul anilor precedenti in anul 2018 (pentru 

finantarea cheltuielilor de dezvoltare )a fost de 5.005.870 lei . 

 

        2. DATE REFERITOARE LA BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE  INTEGRAL 

SAU PARTIAL DIN  VENITURI PROPRII : 

               -Activitati coordonate direct de executivul Consiliului Local Or.Victoria –au 

reprezentat doar incasarea de sume care au fost platite in anii anteriori de la blocurile de 

nefamilisti situate in Str.Libertatii si Salcamilor 

 -Activitati desfasurate de Liceul Teoretic IC DragusanuVictoria 

 -Activitati desfasurate de Colegiul Tehnic Dr.Alexandru Barbat Victoria 

- Casa de Cultura-activitate   

 -Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria                       

       Incasarile  si platile efectuate de catre   activitatile finantate integral din venituri proprii, din 

administrarea directa a executivului Consiliului Local al Or.Victoria sunt  cuprinse in tabelul urmator.     



25 

 

 

 

                                                                                                                                  

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

lei 

 

Plati 

lei 

Observatii/lei 

  VENITURI-TOTAL  2.195   

 

 

Blocuri de nefamilisti:  

2.195 

 

0 
 

 

 CHELTUIELI-TOTAL  -2.356  

 Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent 

  

-2.356 

 

 Excedent la 31.12.2018 4.551,00   

  

     La data de   31.12.2018  suma de incasat este de  83   lei , si reprezinta  debite datorate de chiriasii 

blocurilor  de nefamilisti-Str Salcamilor 4 . 

 

Situatia veniturilor si cheltuielilor la activitatile finantate integral din venituri proprii din cadrul 

institutiilor de invatamant   

 

 

 

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor finantate din venituri proprii si subventii  

Casa de Cultura si Club Sportiv Chimia Oras Victoria- 

 

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

lei 

 

Plati 

lei 

 

Observatii 

I  Liceul Teoretic IC Dragusanu    

  TOTAL INCASARI  

7.726 

 

 

 

 TOTAL PLATI  0  

 EXCEDENT  la 31.12.2018                                            7.726-care impreuna cu  excedentul din 

anii anteriori se poate  utiliza pentru acoperirea temporara a golurilor de casa  

  

II Colegiul Tehnic Dr.Alexandru Barbat    

 TOTAL INCASARI-din care: 52.173   

 -venituri din inchirieri 2.240   

 -taxe din prestari de servicii 3.277   

 -contributia elevilor pentru 

internate,camine si cantine  

46.656   

 -TOTAL PLATI –din care  64.511  

 -Ch de personal  29.439  

    -Ch.bunuri si servicii  35.072   

 Deficit la 31.12.2018                                  12.338 lei  acoperit din  excedentul din anii anteriori  

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

lei 

 

Plati 

lei 

 

Observatii 

I Casa de Cultura    

      TOTAL INCASARI,din care: 172.533   
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 -subventii de la bugetul local  152.042   

 -venituri din inchirieri 19.851   

 -alte venituri proprii 640   

      TOTAL PLATI   172.533  

 Din care:    

 - CHELTUIELI DE PERSONAL  190.120  

 -  BUNURI SI SERVICII  64.202 -       535 lei-furnituri birou 

-    1.157  lei materiale 

curatenie 

-53.724 lei-utilitati,apa 

-   1.281 lei-posta,telefon 

-      999 lei –materiale cu 

caracter functional 

-6.506 lei-alte bunuri si 

servicii pentru intretinere si 

functionare 

 -Plati efecuatein anii precedenti si 

recuperate in anul curent 

 -789  

 EXCEDENT                                               0 
La data de 31.12.2018 suma de incasat de la diversi clienti este de 5.989 lei 

II Clubul Sportiv Chimia   

Oras Victoria 

   

      TOTAL INCASARI,din care: 272.584   

 -concesiuni si inchirieri 7.619                                                                                             

 -alte venituri din prestari servicii si alte 

activitati-taxe organizare competitii si 

vanzari bilete  

3.119   

 -subventii 261.846   

      TOTAL PLATI ,din care:  272.584  

 -Cheltuieli de personal  91.357  

 -Cheltuieli bunuri si servicii  190.547 -369 lei-furnituri birou 

-195 lei -materiale curatenie 

-5.236 lei –utilitati 

-    550 lei-apa,canal,salubr 

-2.244 lei-carburanti 

-10.249 lei-transport sportivi 

cu auto inchiriat 

-527 lei-posta,telefon 

-9.763-conventii civile 

arbitrii 

- 79.601 lei-alte cheltuieli de 

functionare, din care: 

    -taxe participare la 

competitii sportive-16.431 

    -cazare si masa sportivi-

46.697 

     -asistenta medicala 

sportivi-2.551 

     -alte cheltuieli-de 

functionare-diplome, servicii  
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IV. BIROULUI  ADMINISTRAREA  DOMENIULUI  PUBLIC  ŞI  PRIVAT  

 IN ANUL 2018 
 

Conform organigramei aprobate de Consiliul Local, în componenţa Biroului Administrarea 

Domeniului Public şi Privat există următoarele posturi: 

- 1 funcţionar public cu funcţia publică de conducere, cu atribuţiuni de coordonare a activităţii 

biroului 

- 6 funcţionari publici cu funcţia publică de execuţie, cu atribuţiuni de constatare şi sesizare a 

neregulilor în gestionarea şi administrarea domeniului public şi privat; întocmirea documentaţiilor 

necesare dezmembrării terenurilor aparţinând domeniului public şi privat în vederea închirierii, dării în 

administrare-folosinţă gratuită, constituirii dreptului de superficie sau vânzării terenurilor din domeniul 

privat; întocmirea documentaţiei pentru licitaţie în vederea închirierii, vanzării terenurilor si 

construcţiilor aparţinând domeniului privat; calcularea preţurilor de pornire la licitaţie pe baza 

metodologiei de calcul legală; întocmirea contractelor de închiriere, constituirii dreptului de superficie 

sau vânzare a terenurilor din domeniul privat pentru construcţii, a construcţiilor şi evidenţa acestora, 

precum şi respectarea clauzelor contractuale; asiguraea consultaţiilor în probleme de specialitate; 

luarea măsurilor legale ce se impun în cazul nerespectării clauzelor contractuale din contractele de 

închiriere şi superficie; întocmirea anuală a inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al 

oraşului, pe care îl înaintează Consiliului Local pentru luare la cunostinţă; înaintează biroului impozite 

şi taxe contractele de închiriere şi superficie, în vederea urmăririi încasării chiriilor şi redevenţelor 

respective; ţinerea evidenţei registrului agricol. 

In anul 2018, conform celor susmenţionate, activitatea biroului s-a concretizat astfel: 

     

  - Au fost încheiate - 204 contracte de închiriere loc parcare   

                               -133 acte adiționale aferente contractelor de închiriere loc parcare 

 

   Vânzări terenuri cu destinația construcție locuință: 

 

- teren cu S=450 mp, situat în str. Brândușelor, nr.5A și 11, în valoare de 2,363 euro, fără TVA 

   

   Vânzări terenuri din domeniul privat: 

 

 -  teren cu S = 300 mp (Legea 15), str.Lalelelor 10, în valoare de 2.000 euro, fără TVA 

 -  teren cu S= 300 mp, (Legea 15), str.Brândușelor 6, în valoare de 2.000 euro, fără TVA 

 -  teren cu S= 1377 mp, str. Mircea Eliade nr.2, pentru construcție spațiu cu destinația alimentație 

publică – 12.517 euro fără TVA 

 -  teren cu S=250 mp, str.Libertății, 20A, în valoare de 2.157 euro, fără TVA 

  

 

de intretinere, semnatura 

digitala,etc-13.922  

-1.604 lei obiecte de inventar 

-18.104 lei-deplasari 

-62.105 lei-  indemnizatii de 

efort  -29.570   si premiere 

competitii sportive   -32.535                                     

 Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent 
 -9.320  

 EXCEDENT la 31.12.2018 0   
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   Vânzări terenuri concesionate: 

 

- teren în S= 43 mp (prestări servicii), str.Albota 1M, în valoare de 2000 lei, fără TVA 

- teren în S=30 mp (constructie boxa garaj), str.Primăverii, în valoare de 1200 lei, fără TVA 

- teren cu S=18 mp, str. Pieții, 1P cu destinația extindere spatiu comercial- vânzare teren asupra căruia 

s-a constituit drept de superficie 

 

  Terenuri asupra cărora s-a constituit dreptul de superficie: 

 

-teren cu S=6000 mp, situat în str. Chimiștilor, cu destinația prestări sevicii 

-teren cu S=2000 mp, situat în str. Chimiștilor, cu destinația prestări servicii 

-teren cu S=500 mp, situat in str. Stadionului, nr.3°, cu destinația extindere locuință la cererea 

proprietarului 

 

Vânzare centrale teremice + terenuri aferente: 

 

-CT+ teren aferent, situate în str. Oltului, nr.40, în valoare de 127.751 lei 

-Punct Termic din str. Pieții+ teren aferent, in valoare de 65.224 lei 

 

 Contracte de prestări servicii: 

- 3 contracte de evaluare terenuri cu S=43 mp, 30 mp, respectiv 18 mp 

- 1 contract de dezmembrare teren S=2000 mp  

- 1 contract de dezmembrare terenuri cu S= 38 mp, respectiv S= 42 mp 

- 1 documentație cadastrală de apartamentare imobil situat în str. Stadionului 22 

- ridicare topo: Liceul Teoretic, Colegiul Tehnic, Grădinița 1 și Creșa nr.3, rețele canalizare ape 

pluviale 

 

- 1 raport evaluare străzi și parcări 

- 1 raport de evaluare centrala termica din str. Victoriei 20 

- 3 contracte de evaluare 3 imobile din fondul locativ de stat în scopul vânzării acestora 

- 1 raport evaluare spațiu comercial, în vederea vânzării 

- prelungire contract servicii pază prin act adiţional aferent 

 

- In cadrul contractului care asigură servicii de ecarisaj –  a fost adunat, de pe raza oraşului,  un numar 

de 108 câini fără stăpân. Valoarea serviciilor prestate a fost de 20.139 lei. 

 

- Eliberări adeverințe radieri auto – 32 

- Eliberări adeverințe pentru ordinul prefectului și cartea funciară - 23 

- Eliberări certificate de nomenclatură stradală şi adresă – 44 

- Eliberări adeverinţe teren agricol – 55 

 

- Vanzare 8 locuinţe din fondul locativ de stat, în valoare de 9.685 euro 

 

Registrul agricol 

                    - au fost eliberate 8 atestate de producător 

  - teren agricol 160,74 ha, din care: 

   - în gospodării 4,54 ha 

   - ADS - 9,74 ha 

   - CL Victoria 146,46 ha (păşune) 
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- animale: 

- vaci 32 capete, bivolite 14 capete, ovine 152 capete, caprine 26 capete, 528 păsări, 3 cai,  12 porci şi 

315 familii de albine. 

 

V.  BIROUL TEHNIC IN ANUL 2018 
 

 

 

 

Conform organigramei aprobate de Consiliul Local, in componenta Biroului Tehnic exista 

urmatoarele posturi: 

- 1 functionar public cu functia publica de conducere, cu atributiuni de coordonare a activitatii 

biroului. 

- 2 functionari publici cu functia publica de executie, cu atributiuni in achizitii publice. 

Intocmirea documentatiei pentru licitatie in vederea realizarii de investitii si reparații, 

transmiterea anunturilor in SEAP, incheierea raportului procedurii si atribuirea contractelor de 

executie, servicii sau produse.  

- 1 functionar public cu functie publica de executie, cu atributiuni in investitii si urbanism. 

Urmarirea realizarii investitiilor si reparatiilor in conformitate cu prevederile contractuale. 

Colaboreaza cu biroul financiar – contabilitate in vederea efectuarii platilor conform situatiilor 

de lucrari. Eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire / demolare. 

Colaboreaza cu biroul impozite si taxe in vederea regularizarii taxelor prevazute in autorizatiile 

de construire. 

- 1 functionar public cu functie publica de executie, cu atributiuni in urbanism si amenajarea 

teritoriului, eliberarea certificatelor de nomenclatura stradala, a ordinelor prefectului in vederea 

inscrierii in CF a constructiilor si terenurilor aferente, asigurarea consultatiilor in probleme de 

specialitate; luarea masurilor legale ce se impun in cazul nerespectarii clauzelor prevazute in 

autorizatiile de construire.  

- 1 functionar public cu functia publica de executie, cu atributiuni in proiecte europene  

- 1 functionar public cu functia publica de executie, cu atributiuni in management calitate mediu. 

 

Lucrari de investitii si reparații 2018 

 Lucrarile de investitii si reparații pentru anul 2018 au fost prevazute in «Programul anual al 

achizitiilor publice 2018» cuprins in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2018 

 Au fost finalizate lucrarile la urmatoarele obiective: 
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A. Lucrari de investitii : 

CAP. 65.02. – Invatamant 

                1.Lucrari de investitii : 

 - Obtinere fonduri eficientizare energetica imobil Gradinita nr. 2 str. Mihai Eminescu In 

cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020. Valoarea proiectului 1.156,333 mii lei Cota 

cofinantare 158,578 mii lei 
 - Terminare lucrari – Amenajare parcari str. Teilor, str. Albota si str. Pietii  

 

CAP. 67.02. – Cultura, religie, recreere 

- Obtinere fonduri europene ,,Amenajare parc zona de locuințe str. Pietii si Aleea 

Bujorului’’ - In cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 

 

CAP. 70.02. – Locuințe, servicii si dezvoltare publica 

          -   Amenajare Alee Promanada intre str. Tineretului si str. Victoriei 

- Amenajare parcari str. Albota, str. Teilor si str. Pietii  

- Reabilitare trotuare str. Chimistilor  

- Reabilitare trotuare conform P.T. Mobilitate/Reabilitare Urbana   

- Executie trotuare str. Viitorului, nr.3 
-   Amenajare parcare str. Libertatii nr.4-6 

-   Amenajare parcare str. Pietii, nr.37 

          -   Amenajare parcare str. Gradinarilor, nr.36 

-   Executie trotuar str. Victoriei 

 

CAP.84.02 – Transporturi 

- Drum acces zona Lacuri –Picnic  

- Reamenajare str. Gradinarilor  
 

CAP 74.02 – Protectia mediului 

                 - Achizitie tractor 

                 - Executie retea de canalizare str. Viitorului – str. Victoriei 

                 - Reabilitare retea de canalizare zona LIDL –Str. George Cosbuc 

 
B. Lucrari de reparații, servicii si obiecte de inventar: 

CAP. 65.02 – Invatamant 

- Reparatii vestiare Sala Sport Liceul Teoretic I.C. Dragusanu – corp L  

- Reparații Liceul Teoretic I.C.Dragusanu corp G si corp L 

- Reparatii Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Barbat 

-    Reparatii Invelitoare Sala Sport Liceul Teoretic I.C. Dragusanu – corp L 

-    Reparatii Invelitoare Sala Sport str. Primaverii 

-    Montare indicatoare stradale si indicatoare rutiere 

-    Reparatii mobilier urban si alei parcuri 
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CAP. 70.02. – Locuințe, servicii si dezvoltare publica 

- Reparatii parcare str. Victoriei, nr.6 

- Reparatii parcare str. 1 Decembrie 1918, nr.7 

CAP. 74.02. – Protectia mediului 

-     Reparatii cai de acces puncte colectare deseuri menajere  

CAP. 84.02. – Transporturi 

-     Reparatii mobilier urban si alei parcuri 
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- Reparații prin asfaltare str. George Cosbuc 

- Marcaje rutiere longitudinale si transversale strazi si parcari aflate in domeniul public al 

orasului 

- Reparații prin asfaltare str. Chimistilor. 

 

 

          Au fost eliberate un numar de 36 autorizatii de construire precum si 78 certificate de urbanism, 

In cadrul Programului National de Dezvoltare Locala a fost obtinuta finantare pentru urmatoarele 

proiecte: 

 

 
1.  Reabilitare si dotari Liceul Teoretic I.C. Dragusanu Or. Victoria, jud. Brasov. Valoarea proiectului 

695,51mii lei Cota cofinantare 41,37 mii lei 

2. Reparatii si dotari Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 Or. Victoria, jud. Brasov. Valoarea proiectului 

304,80 mii lei Cota cofinantare 449,21 mii lei 

  3. Reabilitare si dotari Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Barbat Or. Victoria, jud. Brasov. Valoarea 

proiectului 1.103,34 mii lei Cota cofinantare 104,80 mii lei 

  4. Execuție străzi şi alei pietonale în Cartier de locuințe str. Avram Iancu, str Badea Cârțan, str. 

Octavian Paler și Grigore Moisil. Valoarea proiectului 781,65 mii lei Cota cofinantare 159,84 mii lei 

 5. Execuție retea de alimentare cu apă în Cartier de locuințe str. Avram Iancu, str Badea Cârțan, str. 

Octavian Paler și Grigore Moisil. Valoarea proiectului 153,16 mii lei Cota cofinantare 42,37 mii lei 

 6. Execuție retea de canalizare menajeră în Cartier de locuințe str. Avram Iancu, str Badea Cârțan, 

str. Octavian Paler și Grigore Moisil. Valoarea proiectului 136,83 mii lei Cota cofinantare 34,98 mii lei 

 

 

 

In cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020 au fost depuse spre finantare urmatoarele 

proiecte: 

1. Lucrari eficientizare energetica cladire corp L Liceul Teoretic I.C. Dragusanu 
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Raport de activitate al Compartimentului  Management Calitate Mediu 

 in anul 2018 

 

Activităţi desfăşurate în anul 2018: 

 

- în perioada 20.03.2018 – 31.03.2018 au avut loc Zilelele curăţeniei - ,,Impreuna pentru un oras 

mai curat’’ unde cetăţenii oraşului Victoria, agenţii economici, instituţiile publice au participat la acţiunile 

de salubrizare a zonelor verzi din jurul imobilelor in care locuiesc sau isi desfasoara activitatea; 

- cu ocazia “Zilei Nationale de Curatenie 2018” organizata de Asociatia Viitorul in Zori, cunoscuta 

si sub numele de “Let’s Do It, Romania”!, in data de 15 septembrie 2018,  Primaria Victoria  a participat 

impreuna cu elevii si cadrele didactice de la Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Barbat”  si  Liceul Teoretic 

,,Ion Codru Dragusanu” in vederea protejarii mediului inconjurator intr-un mod responsabil. La aceasta 

actiune au participat un numar de 39 persoane care au fost dotate cu manusi si saci de unica folosinta, 

colectandu-se 48 saci de 120 l de deseuri; 

- in 24 martie 2018, între orele 20:30 – 21:30 – Orasul Victoria a participat la Earth Hour/Ora 

Pământului - eveniment internațional,  care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față 

de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. ,,Ora Pământului” 

constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, 

atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice. Prin directa participare a 

Orașului Victoria la acest eveniment, s-a intrerupt iluminatul public intre orele 20:30 – 21:30. 

- in vederea atingerii obiectivelor conform OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice, in cursul anului 2018, în parteneriat cu MARIAL TOTAL CONSULT SRL, s-au 

organizat doua campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, fiind colectate de 

la populatie o cantitate de 2684 kg DEEE;  

- verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice pe probleme de mediu 

analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor compartimentului; 

- s-a urmărit şi verificat periodic activitatea operatorului serviciului de salubrizare; 

- au fost identificate şi igienizate locaţiile unde s-au găsit abandonate deşeuri pe domeniul public 

- s-a întreţinut şi igienizat spaţiile aparţinând domeniului public si privat  

- pe tot parcusul anului 2018, a fost mentinută colaborarea cu instituţiile descentralizate ale statului 

la nivel local şi regional pe probleme de protecţia mediului (Consiliul Judeţean Brasov, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Brasov etc).  

- s-a  intocmit  Declaratia  la  fondul  de mediu  conform  OUG  nr.196/2005  privind  Fondul de 

mediu 

- s-au emis adrese persoanelor fizice si juridice pentru luarea tuturor masurilor pentru indepartarea 

zapezii in perioada de iarna  cat si de curatenie, igiena, intretinere spatiu verde din zona locuita sau unde isi 

desfasoara activitatea in perioada de primavara/toamna  

- au fost însoţiţi pe  teren,  la  controalele  tematice si la sesizari,  reprezentanţii  Gărzii  de  Mediu - 

Comisariatul  Judetean  Brasov; 
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VI.   BIROUL IMPOZITE SI TAXE ANUL 2018 

 

 

In evidenta fiscala a Biroului Impozite si Taxe se afla un nr. de  6451 contribuabili persoane 

fizice si un nr. de 187 contribuabili persoane juridice. 

In anul 2018,  s-a luat in evidenta  un numar de  350  cazuri de amenzi. 

S-au incasat in anul 2018 venituri proprii in suma de 8.008.494 lei, din care, prin casierie, s-au 

facut incasari in suma de  1.981.925 lei, echivalent a 24.939 chitante emise manual si electronic si 

incasari in suma de 152.152 lei echivalent a 875 chitante emise prin POS, care au fost evidentiate in 

rolurile unice nominale pe platitori, in conturi analitice si pe clasificatie bugetara.   

Incasarile din debite restante, evidentiate la finele anului 2018, s-au  realizat  in procent de 20 

%, cu  aplicarea  procedurilor prevazute de Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

          Incasarile din debite curente pentru anul 2018 s-au efectuat in procent de 65 %. 

 

Pentru persoanele fizice - au fost intocmite urmatoarele documente: 

 instiintari de plata                                                            780 cazuri 

 somatii si titluri executorii                                             2308 cazuri 

 autoturisme inregistrate  in cursul anului                         380 cazuri 

 instrainari auto in cursul anului 2018                               248 cazuri 

 radieri auto efectuate   in cursul anului                            117 cazuri  

 autoturisme transferate                                                       18 cazuri 

 dosare scutiri si alte facilitati intocmite si solutionate          

       in valoare de 27.588 lei 

 veterani de razboi                                        4  cazuri  

 DL 118/1990 si Legea 189/2000                17 cazuri 

 Pers incadrate in gradul I de invaliditate   106 cazuri 

 Scutiri impozit auto folosite pentru apicultura 

Conf Legii 227/2015 art.469 alin(1) lit.i       3 cazuri 
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 certificate atestare fiscala eliberate la cerere                          460 cazuri 

 inregistrari proprietate si transfer proprietati                          180 cazuri  

 procese verbale de sechestru intocmite                                      6  cazuri 

 dosare insolvabili                                                                    108 cazuri 

 corespondenta diversa cu contribuabili                                 1130 cazuri  

 dosare de executare silita in curs                                             381 cazuri  

 adrese infiintare popriri                    156 cazuri    

 bonificatia de 10% in val de 55.703 lei pentru plata cu 

     anticipatie a impozitelor                                                          4891 cazuri     

 

Pentru persoanele juridice :       

 Au fost intocmite urmatoarele  documente: 

 inregistrari documente ,declaratii, corespondenta                  320 cazuri 

 instiintari de plata, decizii impunere                                      260 cazuri 

 somatii si titluri executorii                                                        21 cazuri 

 popriri banci                                                                    5  cazuri 

 dosar insolvabil                       2 cazuri 

 PJ in faliment                                                                    8 cazuri 

 Certificate  fiscale eliberate la cerere                             42 cazuri  

 Procese verbale de sechestru            3 cazuri 

 bonificatia de 10% in val de 29.715 lei pentru plata cu 

     anticipatie a impozitelor                                                            74 cazuri     

 

  Prin personalul biroului s-au depus  eforturi pentru indeplinirea sarcinilor precum evidentierea 

veniturilor, constatarea, stabilirea, incasarea acestora, servirea contribuabililor in cel mai scurt timp, 

asistarea si indrumarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare.                                                                                                                       

                                                                

 Obiective pentru 2019: 

-   colectarea impozitelor si taxelor locale  in procent de peste 97% fata de incasarile programate prin 

buget. 

 

 

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL 

 In urma documentaţiilor depuse în vederea eliberării acordului de funcţionare s-au eliberat 

un număr de 98 Acorduri de funcţionare pentru anul 2018, încasandu-se suma de 7.200 lei,  

pentru spaţiile destinate activităţii de comerţ, alimentaţie publică, prestări de servicii, 

privind aprobarea Metodologiei  de aplicare a H.G.nr.333/2003, a Legii nr.650/2002 de 

aprobare a O.G. 99/2000, republicată privind comercializarea  produselor şi serviciilor de 

piaţă. 

 S-au facut demersurile necesare conform legislatiei in vigoare in vederea obtinerii 

autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru cele 8 societati 

care functioneaza pe raza Or.Victoria cf.pct.5 / HCL 52/12.05.2008 si art.475 alin.(3) din 

Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

 S-au  efectuat controale la societăţiile comerciale în baza Legii 12/1990 republicată privind 

protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, în urma cărora s-au 

încheiat 36 Note de constatare, în conformitate cu normele legale în vigoare, verificandu-

se:  

o Afişare şi respectarea orarului de funcţionare 

o S-a verificat calitatea şi conformitatea mărfurilor interzicandu-se expunerea şi 

vanzarea celor care sunt depreciate sau cu temenul de valabilitate depaşit. 
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 S-a tinut evidenta bonurilor cu valoare fixa in vederea taxarii Pietii Agroalimentare si a 

parcarilor, conform legislatiei in vigoare.  

  

                                                                                                                    

VII.  BIROUL ASISTENTA SOCIALA ANUL 2018 
 

Activităţiile desfăşurate în cadrul Biroului  Asistenta Sociala au ca scop  identificarea si solutionarea 

nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup,  informarea si consilierea cu caracter primar în domeniul 

protectiei copilului, a familiei, a  persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie; 

prevenirea, limitarea sau inlăturarea temporară a situaţiilor de dificultate ori vulnerabilitate în care se poate afla 

la un moment dat o persoană, familie ori grup, situatii care pot duce la marginalizare şi excluziune sociala. Se 

are în vedere protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, 

se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociale, de a dezvolta capacităţi şi competenţe pentru integrarea 

socială.  

 

Prin HCL 94 / 28.06.2018 a fost aprobat Programul de masuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale in anul 2018. In cursul anului au fost inaintate Consiliului Local spre analiza 9 anchete 

sociale intocmite ca urmare a cererilor de acordare a unui ajutor de urgenta. La propunerea BAS au fost acordate 

8 ajutoare financiare in suma totala de 8,8 mii lei. 

 

Prin HCL 28 din 26.02.2018 au fost acordate 4 ajutoare de urgenta in suma de 1000 lei in cazul 

decesului persoanelor beneficiare de ajutor social sau a celor nevoiase.  

 

 In cadrul compartimentelor biroului cuantificam activitatea desfasurata în anul 2018 astfel:  

 

Venitul  minim  garantat  

În luna ianuarie 2018 existau un număr  de 37  familii sau  persoane singure beneficiare de 

această  prestatie socială ; în decursul anului 2018  s-au primit 16 cereri noi, au fost încetate 19 dosare, a.î.  în 

luna  decembrie  2018 se aflau   în plată 35 titulari -  persoane  singure sau  familii. 

  Au fost întocmite 89 anchete sociale la domiciliul beneficiariloe de ajutor social, 28 de adeverinţe, 65 

dispoziţii, 26 fişe de calcul. Lunar, in termenul prevăzut de legislatie au fost intocmite si transmise borderouri si 

rapoarte statistice către Agentia Judeteană pentru Plăţi si Inspectie Socială Brasov.  

  

Ajutoare pentru  încălzirea locuinţei cu gaz,  lemne şi energie elctrica în perioada sezonului  rece:  
 consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, borderourilor, statelor de plată,  a 

rapoartelor  statistice 

 

 

Situaţia statistică  se prezintă astfel : 

Luna sezonului rece Nr.beneficiari – 

ajutor gaz 

Nr.beneficiari - 

ajutor lemne 

Nr.beneficiari – 

ajutor energie electrica 

Ianurie  2018 131 13 14 

Februarie 2018 133 13 15 

Martie  2018 132 13 15 

Noiembrie  2018  91 7 6 

Decembrie  2018 98 9 7 

  

Alocaţii  de stat pentru copii,  indemnizaţii  pentru  creşterea   copilului,   stimulent de insertie:  

  

Alocaţii de stat pentru copii  64  dosare 

Indemnizaţii crestere copil  37 dosare  

Anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil  6  

Stimulente de insertie 23 dosare  

Modificări la alocaţia de stat (cont bancar,   
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schimbare de reprezentant  legal, restanţă, schimbare de adresă)  38  dosare  

Supliment de suprapunere   4 dosar 

  

 Alocaţii  pentru  susţinerea   familiei   
  

În cursul anului au fost fost preluate  39 de dosare din anul anterior,s-au înregistrat  13 cereri noi, au fost 

încetate  31  dosare,  astfel că   la sfârşitul  anului  2018  în evidenţa  noastră au existat un număr de 27 

de  familii  beneficiare de alocaţie  pentru  susţinerea   familiei . Deasemenea au fost intocmite 67 de anchete 

sociale de verificare in teren a conditilor de acordare a alocatiei de sustinere a familiei si au fost emise 73 

dispozitii.  

 

Protecţia copilului  

 

 Întocmirea de  anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor:  un număr de 

89  anchete sociale întocmite; 

 Întocmirea de  rapoarte psiho – sociale pentru minori aflati în familie sau pentru menţinerea lor în 

instituţii de ocrotire 284,  fişe de monitorizare  pentru minorii aflaţi în dificultate  – un număr de 84 

de  rapoarte şi  fişe de monitorizare. 

 Intocmirea planurilor de servicii si monitorizare minorilor – 24 dosare  

 Monitorizare copii cu parintii plecati la munca in strainatate – 42 dosare 

 Delegare autoritate parinteasca prin sentinta judecatoreasca – 8  dosare. 

 Numire curator – 4 dosare  

 Raspunsuri / adrese / sesizari - 76. 

 

Asistenţa  persoane cu handicap 

  

 Întocmirea de  anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu,  adulţi şi 

copii,  necesare la comisia de expertiză pentru adulţi, respectiv pentru comisia pentru protecţia copilului 

Brasov,  pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru obţinerea rovinietei auto – în 

medie  8  anchete sociale / lună , un total de 91 anchete sociale.  

 Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav  care solicită acordarea 

indemnizaţiei sau asistent personal  

          În anul 2018 în cadrul compartimentului de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, atât cei 49 

asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  cât si cele 28 persoane care au optat pentru plata 

indemnizatiei au fost retribuite la termen şi au beneficiat de prevederiile legale în vigoare.  

 

             Asistenţa  persoanelor   varstnice – au fost intocmite 2  dosare pentru internare in centre de ocrotire 

pentru persoane varstnice si asistate  2 persoane varstnice in fata notarului public ales la perfectarea  

contractelor de intretinere.  

    In conformitate cu prevederile Legii 248 /2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate in anul 2018  au fost acordate un numar de 125 tichete de gradinita 

in valoare de 50 lei. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

CABINET MEDICAL SCOLAR 
 

Prin HCL nr. 89 din 30.07.2009, serviciile şi activităţiile de asistenţă medicală acordate în 

unităţiile de învăţământ au fost transferate către Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei 

Victoria. În cadrul Cabinetului Medical Şcolar, cu sediul în str. Salcâmilor, îşi desfăşoara activitatea un 

medic specialist medicină de familie şi un asistent medical principal.  

         În anul 2018 s-a acordat asistenţă medicală pentru 170 preşcolari şi 1113 scolari şi elevi din  

unităţile  de învăţământ ce funcţionează la nivelul or. Victoria, asigurându-se totodată desfăşurarea în 

bune condiţii a examenelor şi concursurilor organizate de Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov. 

           Activităţi desfăşurate:  
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Nr. 

crt. 
Numele şi/sau tipul activităţii   

1 Consultaţii  2259 

2 Tratamente 944 

3 Adeverinţe medicale eliberate pt. elevi 1429 

4 
Acţiuni educativ – sanitare  informarea elevilor şi a cadrelor didactice privind 

respectarea normelor de igienă 
40 

5 Triaje epidemiologice  5 

6 Asistenţă medicală  în timpul examenului de Bacalaureat 10 

  în timpul tezelor unice  2 

7 
Controale igienico-sanitare 

periodice  

în magazii alimentare, cantine şi bucătării  
56 

  în şcoli şi grădiniţe 56 

8 Statistici sanitare   274 

9 
Examinări medicale 

periodice de bilanţ  

la preşcolari  
25 

  la cls. a I-a 52 

  la cls. a IV-a 55 

  la cls. a VIII-a 73 

  la cls. a XII-a 50 

  An II sc.prof 12 

10. Referate de necesitate , comenzi trimestriale  3 

 

 

 

VIII.COMPARTIMENT STARE CIVILA ANUL 2018 
 

 

I ACTE DE STARE CIVILĂ 

S-au întocmit în total un număr de 132 acte de stare civilă (în dublu exemplar), după cum 

urmează: 

 acte de naştere: 21, din care: 

- 21 acte de naştere înregistrate în străinătate (transcrieri) 

 acte de căsătorie: 47, din care: 

- 5 acte de căsătorie încheiate în străinătate (transcrieri)  

 acte de deces: 64, din care: 

- 1 act de deces întocmit în străinătate (transcris)  

 

II CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ 

S-au eliberat un număr de 353 certificate de stare civilă, după cum urmează: 

 certificate de naştere 206, din care: 

- 163 la cererea persoanelor particulare 

-   43 la cererea altor U.A.T. 

 certificate de căsătorie 74, din care: 

-   47 la întocmirea actelor 

-   22 la cererea persoanelor particulare 

-     5 la cererea altor U.A.T. 

 certificate de deces 73 din care: 

-   62 la întocmirea actelor 

-     9 la cererea persoanelor particulare 

-     2 la cererea altor U.A.T. 
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-  

III EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTE DE STARE CIVILĂ 

S-au eliberat un număr de 21 extrase multilingve de pe acte de stare civilă, după cum 

urmează: 

 Extrase de pe acte de naştere: 16 

 Extrase de pe acte de căsătorie: 5 

 

IV. MENŢIUNI 

 Au fost operate pe actele de stare civilă aflate în arhiva serviciului, următoarele: 

1. menţiuni primite şi operate pe exemplarul I (comunicate pe ex. II) - total: 288 

2. menţiuni comunicate la alte S.P.C.L.E.P  ( ex. I) – total: 159 

 

V. S-au înregistrat: 
-  18 sentinţe civile de divorţ, comunicate de judecătorii 

-   9 certificate de divorţ, comunicate de birouri notariale publice 

-   2 dosare de divorţ pe cale administrativă 

-   1 sentinţă de divorţ pronunţată în străinătate 

-   6 cereri privind rectificarea unor rubrici pe actele de stare civilă 

-   3 cereri privind înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a 

prenumelui produs în străinătate 

-   1 sentinţă civilă stabilire paternitate 

-    2 declaraţii de recunoaştere  paternitate şi încuviinţare purtare nume 

-  2 dosare privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui pe cale administrativă 

 

VI.    S-au întocmit 21 comunicări de naştere pentru fişele de evidenţa populaţiei. 

 

VII.   S-au expediat la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov un număr de 161 buletine statistice 

(naştere, căsătorie, deces, divorţ). 

 

VIII. Au fost expediate în termen de 10 zile de la data înregistrării actului de deces, pe bază de 

borderou, actele de identitate (adeverinţe, buletine sau cărţi de identitate) ale persoanelor decedate, 

ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate, la S.P.C.L.E.P. la 

care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul 

domiciliu, precum şi livretele militare ale persoanelor supuse obligaţiilor militare, la Centrul Militar 

Zonal Braşov. 

  

IX. Au fost întocmite şi expediate la cererea instanţelor judecătoreşti, parchet, poliţie, notariate, 

D.J.C.E.P. Braşov, D.E.P.A.B.D. Bucureşti, un număr de 69 extrase numai pentru uzul organelor de 

stat, de pe actele de stare civilă înregistrate la Primăria orş. Victoria, jud. Braşov. 

 

X. Au fost întocmite 47 extrase pentru uz oficial de pe actele de căsătorie, în care s-a înscris 

menţiunea privind regimul matrimonial ales, conf. prevederilor art. 291 din Legea nr.287/2009 privind 

CODUL CIVIL, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi au fost înaintate Centrului 

Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.  

 

XI. Au fost întocmite comunicări privind modificările intervenite în statutul civil (anexa 55), ca 

urmare a operării menţiunilor corespunzătoare în actele de stare civilă ale Primăriei orş. Victoria, jud. 

Braşov şi au fost înaintate structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este 

arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data modificărilor intervenite, în 

vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P. 
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XII. Au fost completate şi eliberate 43 livrete de familie, din care 42 la oficierea căsătoriilor, conform 

HGR 495/1997, iar 1 la cererea persoanelor particulare 

 

XII. S-au eliberat un număr de 9 dovezi prevăzute de Anexa 9 din Metodologia cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată conf. art.1 din H.G. 64/2011, pentru cetăţenii 

români care doresc să încheie căsătorii în străinătate. 

 

XIII. S-a întocmit Anexa 24-sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, pentru un număr 

de 46 persoane decedate, care au avut ultimul domiciliu stabil pe raza localităţii Victoria, jud. Braşov 

şi au fost înaintate Camerei Notarilor Publici Braşov. 

  

 

 

IX. COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR IN ANUL 2018 

 

In perioada la care se refera prezenta analiza, au fost desfasurate un numar amplu de activitati 

,mai jos exemplificand unele dintre cele mai importante , astfel : 

 

1. Carti identitate eliberate – 1930 

2.   Carti de identitate eliberate prin procura speciala-42 

3.   Carti identitate provizorie eliberate – 125 

4.   Vize resedinta aplicate –  382 

5.    Persoane majore puse in legalitate-  10 

             6.    Persoane luate in evidenta la nastere – 105 

 

             7.  Verificari in  Registrul Judetean de Evidenta Persoanelor si Registrul National de Evidenta 

Persoanelor  pentru lucratorii din cadrul Politiei precum si a altor institutii – 2505 

             8. Verificari Sistem National de Evidenta a Persoanelor pentru persoanele fizice si alte 

verificari necesare -5820 

             9.  Raspunsuri pentru instantele de judecata care solicitau verificarea datelor de stare civila si 

alte institutii cf. RGPD 679/2016-125 

           10. Persoane decedate operate in baza de date  - 118 

          11. Trimitere invitatii la persoane cu acte de identitate expirate  in colaborare cu politistii de 

ordine publica si posturile de politie rurale pentru localitatile arondate-610 

 12.Verificari persoane la starea civila -  42 

 13. Verificari persoane la Pasapoarte – 13 

 14. Intocmire dosare pentru restabilirea domiciliului in Romania si dobindirea statutului de 

cetatean roman  – 16          

          15.    Intocmire dosare verificari teren persoanelor cu acte de identitate fara act spatiu-28          

          16. Actiuni cu statia mobila  pentru persoanele nedeplasabile si cei internati in centre de 

ocrotire sociala– 20 

         17.Ceteteni romani de etnie rroma pusi in legalitate – 84 

         18.Intocmire adeverinte domiciliu si date de stare civila-42 

         19.Completare formulare E401-     15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         20.Preluare radiograme DEPABD si DJCEP prin reteaua VPN-182 

         21.Actualizare date Sistem National de Evidenta Persoanelor pentru producere lot carti 

identitate ,carti provizorii, vize rsesedinte,operari decese modificari intervenite in statutul civil,etc.-

zilnic. 
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X. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV – PROTECTIE CIVILA IN ANUL 

2018 
 

Activitatea SVSU sa desfasurat in colaborare cu ISU Brasov ,functie de necesitatea de 

prevenire si interventie in situatii de urgenta. 

In luna aprilie a avut loc faza pe zona a concursului de protectie civila intre scoli desfasurat in 

sala de sedinta a CL. 

Lunar seful SVSU a participat la convocarile de pregatire la ISU Brasov ulterior facanduse 

sedinte de pregatire privind modul de interventie a echipelor din cadrul SVSU in situatii de urgenta, 

Conform legislatiei in vigoare la fiecare atentionare meteo primita de la institutia prefectului s-

a instituit serviciul de permanenta.si s-a intervenit la deblocarea si curatarea albiei paraului Sanda 

pt.evitarea inundatilor. 

Compartimentul de prevenire a afectuat un nr. de 58 controale la locuințe ,10 controale la scoli 

si gradinite si 7 controale la unitatile de cult conform graficului din planul pe 2018. 

Au fost intocmite cele 9 planuri de interventie prevazute de legislatie la gradul 1 la care este 

clasificat SVSU Victoria. 

SVSU a intervenit impreuna cu Statia de Pompieri la stingerea a 3 incendii urmare a  

nesupravegherii focului datorat vegetatiei uscate in zona gradinilor inchiriate de catre Primarie. 

Au fost facute actiuni si instruiri cu profesorii si elevii din unitatile scolare privind comportarea 

acestora in situatii de urgenta( cutremur ,inundatii, accident chimic etc) 

In cea ce priveste activitatea deeplasarilor cu autoturismele din dotare si autotelescopul se 

intocmesc zilnic foile de parcurs FAZ-urile  intretinerea si reparatile acestora. 

 

Ziua Eroilor 2018 
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XI. ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE INVATAMANT IN ANUL 2018 
 

A. LICEUL TEORETIC I.C.DRĂGUŞANU 2018 
 

 
 

Prin prezenta vă punem la dispoziţie datele solicitate de către dumneavoastră: 

- Nr. profesori  - 37; 

- Nr. învăţători - 14; 

- Personal TESA - 13; 

- Personal auxiliar - 6; 

- Nr.elevi clasele pregatitoare – IV / nr. clase: 298 / 14; 

- Nr. elevi clasele V-VIII / nr. clase: 225 / 9; 

- Nr. elevi clasele IX / nr. clase: 55 / 2; 

- Nr. elevi clasele X / nr. clase: 45/ 2; 

- Nr. elevi clasele XI / nr. clase: 47 / 2; 

- Nr. elevi clasele XII / nr. clase: 53 / 2; 
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- Nr. elevi înscrişi la Evaluare Natională 2018 / nr. promovati: 56 / 48 elevi cu medii peste 5.00 ;  

- Nr. elevi înscrişi / promovaţi la examenul de bacalaureat 2018: 

       - sesiunea iunie-iulie 2018:  elevi înscrişi  34 / promovaţi 34 ; 

       - sesiunea august-septembrie 2018:  elevi înscrişi  9 /  promovaţi 5. 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE 

         1). Olimpiada de Limba engleză – etapa judeţeană 

 Petre Ioana, cls. VII A – Premiul III. 

         2). Festival – Concurs “Tradiţii şi obiceiuri de Paşti în Ţara Făgăraşului”  

 Grup vocal – Premiul III; 

 Grup vocal – Menţiune; 

 Clasa  IV K – Premiul II. 

         3). Concursul pentru sănătate şi acordarea primului ajutor “Sanitarii pricepuţi” 

 Echipajul s-a clasat pe locul VII 

         4). Concurs judeţean Vocabulary Twisters – Halchiu 

 Hrista Daria, cls.VII B  – Premiul III. 

   5). Concurs de referate şi comunicări ştiinţifice”Chimia – prieten sau duşman?!” – 

Bucureşti 

 Peicu Bogdan, cls. VIII – Premiul I; 

 Cîrţoroşan Răzvan, cls. VIII – Premiul I; 

 Râpeanu Ioana, cls. XI R– Menţiune; 

 Cantea Alina, cls. IX R– Menţiune. 

         6). Concurs Naţional de Comunicări Ştiinţifice pentru elevi – Braşov 

 Cîrţoroşan Diana, cls. a VII-a – Premiul II; 

 Petre Ioana, cls. a VII-a – Premiul II; 

  7). Concurs Judeţean “Miracolul cunoaşterii -Electronul-Dialog între ştiinţe” – gimnaziu 

 Ciora Alesia, cls. VII – Premiul II; 

 Hagiescu Adrian, cls. VII – Premiul II; 

 Prescurea Ştefania, cls. VI – Menţiunea I; 

 Popa Mara, cls. VI – Menţiunea I. 

  8). Festival Concurs de Tradiţii ” – Ilia, Hunedoara 

        Ceata de feciori a Liceului Teoretic „Ion Codru Drăguşanu” – Premiul I. 

  9). Concurs Regional “Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei”- Victoria  

 Stanciu Ecaterina, cls. VII – Premiul I; 

 Hoajă Valentin, cls. VI – Premiul II; 

 Scorobeţ Cristian, cls.VI  – Premiul II; 

 Petre Ioana, cls.VI   – Premiul III; 

 Cîrţoroşan Diana, cls. VI  – Premiul III; 

 Flencana Ioana, cls.VI   – Premiul III; 

 Gălbincea Alessia, cls. VI  – Premiul III; 

 Fogoroş Emanuel, cls.VI   – Premiul III. 
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  10). BIKEATHON “Ţara Făgăraşului”- Făgăraş 

            Locul 6 “Cursa de 10 km” din 319 participanţi – Lupu Darius, cls. VIII. 

 

  11).Concurs Naţional de cultură generală “Aşii cunoaşterii”  

 Lăpăduş Luca, cls.III B – Premiul III; 

 Lupşor Alexandru - Ştefan, cls.III B  – Menţiune. 

  12). Festival – Concurs “Sfânta sărbătoare a Paştelui-Tradiţie şi  Contemporaneitate”  

 Stanciu Ecaterina, cls. VII – Menţiunea I, secţiunea Eseu; 

 Flencana Ioana, cls. VI  – Premiul II, secţiunea Pictarea ouălor. 

  13). Olimpiada Judeţeană de Biologie 

 Stanciu Ecaterina, cls. VII – Menţiune; 

 Petre Anca, cls. VII – Menţiune. 
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B. COLEGIUL TEHNIC ,,DR.ALEXANDRU BARBAT,,  

 

 
 

1. -     Nr. profesori - 36 cadre didactice (24,77 norme),  din care: 

   Profesori - 27 

    Educatori/profesor educator -9   

   -     Nr. personal auxiliar : 7 persoane (5,5 norme din care 0,5 plata exbuget) 

              -    Nr. personal nedidactic:  16 persoane (17,5 norme  + 1 post sofer – vacant + 1 post 

muncitor electrician vacant) 

 

2. -    Nr. Elevi / clase inscrisi  la inceputul anului  scolar  2018-2019 

Invatamant prescolar =7 grupe/173 elevi 

Liceu-zi = 4 clase  // 81 elevi  

Liceu-seral =   1 clase  // 27 elevi   

PL =  2 clase //  47 elevi                      

SC. Profesionala 3 ani = 3 clasa //58 elevi     

TOTAL =  17 clase /grupe 386  elevi  

              

Nr 

crt 

Clasa / Diriginte Specializare  

1 

 
X A – Darau Ligia  

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-

domeniu general/-Tehnician în  turism  

2 

 
XI A – Pol Dorina 

Petronela  

Filiera-Tehnologica/Profil- Tehnologica/Servicii/Profil- 

Turism si alimentatie-domeniu general- 

 

3 

 
XII A =Antinie Ioan 

Lucian   

Filiera-Tehnologica/Profil-/ Resurse naturale si protectia 

mediului /protectia mediului-domeniu general/ 

tehnician ecolog si priotectia mediului 

4 

 
IX A = Funariu Aniela  

Filiera-Tehnologica/Profil-Servicii/Turism si alimentatie-

domeniu general/-tehnician in turism 

6 

 

XII - A–– seral = Lelutiu 

Dorina 

 

Tehnologica/RESURSE NATURALE SI PROTECTIA 

MEDIULUI/tehnician ecolog si protectia calitatii 

mediului/  

8 

 

PL  anul  I = Catanas 

Rodica-Mihaela 

Domeniul protectia mediului/calificare profesionala 

Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 

9 

 

PL  anul  II = Codrea 

Ioan 
Domeniul Mecanica/TEHNICIAN TEHNOLOG MECANIC 
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Codrea Ioan 

10 

 

IX-inv. profesional – 3 

ani = Ludu Nicolae  
Domeniul Mecanica/ mecanic utilaje si instalatii in industrie 

11 

 
X-inv. profesional 

Seretan Mircea Petru   

Profil tehnic/domeniu turism si alimentatie /calificare 

profesionalaospatar (chelner)vanzator in unitati de 

alimentatie  

12 

 

XI-inv. profesional – 3 

ani = 

Peicu Florin 

Profil tehnic / domeniu mecanica/ sudor 

   Gradinita cu program prelungit nr. 1- 2 grupe/67 elevi 

 Gradinita cu program prelungit nr. 2- 5 grupe/106 elevi 

    

3.         Nr. elevi inscrisi la examenul de Capacitate : nu este cazul 

 

4.         Nr. elevi inscrisi la examenul Bacalaureat : 

   Sesiunea iunie-iulie/2018 :  inscrisi: 20, prezenti – 18 ;  promovati 4 = 22% 

   Sesiunea august-septembrie /2018: inscrisi: 22,  prezenti –17;  promovati  2 =  12%  

 

 

 

XII. R A P O R T de activitate al SC VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL  

 

pe anul 2018 
 

A. Serviciul de salubritate, zone verzi, deszapeziri  

 

In cursul anului 2018 am executat lucrarile specifice luand masurile pentru asigurarea activitatii 

serviciului public de salubrizare, zone verzi si deszapeziri in concordanta cu cerintele prevazute de 

legislatia in vigoare si nevoile cetatenilor, rspectand toate prevederile contractuale. 

Din lucrarile specifice serviciului de salubritate, zone verzi si deszapeziri, executate pe baza 

comenzii lunare primite de la primarie, la care s-au adaugat veniturile obtinute din alte lucrari de 

prestari servicii, am obtinut un venit total de 841 620 lei cheltuind 839 964 lei si realizand un profit 

anual de 1656 lei. 

Am efectuat lucrari de reparatii curente-intretinere utilaje, si motouneltelor din dotare si la 

achizitia de noi unelte si scule necesare desfasurarii activitatii societatii. 

Lucrarile de deszapezire in lunile ianuarie-februarie 2018 s-au desfasurat greu datorita dotarii 

insuficiente cu utilaje. Deszapezirile stradale le-am efectuat cu plugul tractat de tractorul chinezesc 

marca Foton al carui ambreiaj patineaza micsorand asftel viteza de deplasare a utilajului si implicit 

crescand durata de executie a lucrarilor de deszapezire. Trotuarele s-au deszapezit cu tractorul U 

445DT dotat cu plug de deszapezire. Materialele antiderapante s-au imprastiat manual din remorca 

tractata dupa tractorul U 445 DT. 



47 

 

 

 

Deszapezirile din luna decembrie 2018 s-au efectuat cu utilaje adecvate (tractorul nou 

achizitionat de catre primarie, bobcat-ul de la SC Ecosistem Victoria) lucrarile desfasurandu-se mult 

mai eficient.  

B.  Serviciul public de apa-canal 

Serviciul public de apa-canal isi desfasoara activitatea in baza Contractului nr. 

9838/107RC/31.08.2015. 

S au obtinut autorizatiile necesare in intentia de functionare in conditii legale a serviciului, 

eliberate de autoritatile competente, respectiv: autorizatia de mediu, autorizatia de la serviciul de 

gospodarire a apelor( reinnoire anuala), licenta de operator apa-canal clasa 3 nr. 3798/05.07.2016 de la 

ANRSC Bucuresti, autorizatia de la Directia de sanatate Publica Brasov. 

S-au asigurat serviciile de alimentare cu apa potabila si de canalizare pentru toti utilizatorii din 

aria de acoperire respectand astfel prevederile regulamentului de organizare si functionare in conditii 

de calitate si eficienta raspunzand cerintelor cetatenilor. 

S-au executat pe cheltuiala proprie reparatii ale retelei de distributie apa potabila prin inlocuirea 

pieselor defecte (robineti, vane, tronsoane de retea, inlocuire capace distruse sau disparute etc) pentru 

diminuarea pierderilor de apa. Procentul pierderilor tehnologice lunare de apa potabila pe reteaua de 

distributie s-a mentinut la maxim 20%. 

  Deasemenea am realizat lucrari de reparatii la reteaua de canalizare a localitatii;            pe 

langa lucrarile curente de decolmatare s-au realizat si lucrari de reparatii la retea si la gurile de vizitare 

prin inlocuiri ale capacelor de canal deteriorate.  

Prin activitatea noastra am respectat obligatiile contractuale ce ne revin, contribuind la 

imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor realizand pe anul 2018 un venit din serviciile de apa-

canal de 938 253 lei, avand cheltuieli de 856 755 lei realizand un profit scriptic de 81 498 lei. 

Mentionam ca profitul inregistrat este scriptic datorita facturilor de apa-canal emise catre 

utilizatori  care se inregistreaza ca venit, dar o  parte din ele nu sunt incasate deloc sau se incaseaza cu 

intarziere. 

Pentru recuperea sumelor de la restantierii rai platnici s-au emis somatii de plata si am apelat la 

ajutorul consilierului juridic reusind prin implicarea personalului serviciului de apa-canal in 

informarea corecta a cetatenilor sa incasam  98 % din valoarea facturilor de apa-canal emise in 2018. 

Subliniem ca s-au incasat facturi vechi de la rai platnici propusi pentru executare silita, astfel s-a ajuns 

la acest procent de aproape 100% incasari. 

In anul 2018 am realizat un venit total pe societate de 1 779 873 lei avand cheltuieli de 1 696 

720 lei rezultand un profit anual de 83 153 lei urmand a se constitui   provizioane care diminueaza 

profitul prin scaderea a 30% din valoarea lor. Conform prevederilor actului constitutiv 50% din 
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profitul anual rezultat va fi repartizat in dividende catre Consiliul Local Victoria dupa depunerea 

bilantului contabil. 
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XIII. ACTIVITATEA SOCIETATII S.C. ECOSISTEM VICTORIA S.R.L IN 

ANUL 2018 
 

 

SC ECOSISTEM VICTORIA SRL  are sediul in localitatea  Victoria , str. Stadionului nr. 14, 

jud.Brasov.  

Societatea a fost infiintata  in anul 2011 si este inregistrata la Registrul Comertului   sub nr. 

J08/1967/2011 , avand CUI  nr RO29445066. 

SC Ecosistem  Victoria  SRL a preluat din  01.03.2012 activitatea de prestare a serviciului iar 

din 27.10.2015 actul constitutiv a fost modificat  asociatii respectiv unitatiilor administrativ teritoriale 

din orasul Victoria , com. Ucea, com. Vistea, com. Arpas, com. Dragus, com. Cartisoara si 

com.Sambata De Sus avind calitatea de asociat cu cota de participare la constituirea capitalului social 

de 14.286% si cu un numar de 3 parti sociale conform  DECIZIEI  nr.2/01.08.2015 data de Asociatie. 

Conducerea va fi asigurata de catre adunarea generala a asociatilor. 

Principala activitate a societatii, conform statutului,este prestarea serviciului de salubritate , 

respectiv colectarea,sortarea, transportarea si depozitarea deseurilor in conformitate cu Regulamentul 

de organizare si functionare a serviciului public de salubritate,cu exceptia celor toxice ,periculoase sau 

cu regim special pe raza orasului Victoria si a comunelor partenere. 

In perioada analizata  societatea  a avut un numar mediu de 20 salariati , angajati cu contract de 

munca pe perioada nedeterminata. 

 

CONDUCEREA EXECUTIVA A ASOCIATIEI 

 

 

In cursul anului 2018 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Albaceanu Irinel- Ilie, in 

calitate de director  executiv si de Igna Adriana functia  de  contabil  sef . 

     Cenzorul asociatiei este d-na VOILA DANIELA 

 

SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 

 

 

In anul 2018 SC ECOSISTEM VICTORIA SRL  a realizat venituri totale in suma de  

1.314.003 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.285.491 lei, rezultand un profit de  28.512 lei. 

Repartizarea profitului contabil  se va face in anul 2019 potrivit Ordonanţei Guvernului nr.64/2001 

privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare şi a altor acte normative 

speciale conform lit.g la alte rezerve si potrivit Actului Constitutiv actualizat in 01.08.2015 al SC 

ECOSISTEM VICTORIA  Cap.III,ART.9 asociatii hotarasc repatizarea profitului net in scopul 

constituirii fondului de rezerva  . 

 

Analizand cifra de afaceri a  exercitiului financiar 2018 se constata ca 100 % din total 

veniturilor o reprezinta veniturile din servicii salubritate .  

Mentionam ca in cursul anului 2018 societatea a fost platitoare de TVA si impozit pe profit. 
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Cifra de afaceri este influentata de urmatorii indicatori : 

 

Indicatorul Suma (lei) Ponderea veniturilor in cifra 

de afaceri(%) 

CIFRA DE 

AFACERI(1+2) 

1.328.235 100% 

Venituri din lucr. exec. si 

serv. prest 

0  

Productia vanduta (1) 1.328.235  

Venituri din vanzarea  mf 

(2) 

0  

 

Situatia stocurilor la 31.12.2018 a fost urmatoarea: 

 

 

Denumire  Suma(lei)   

Materiale  consumabile 184.268 

Materiale de nat.obiectelor de inv 22.273 

Marfuri  0 

 

 

Situatia creantelor 

 

La data de 31.12.2018 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 153.131 lei, din care 

140.316 lei reprezinta clienti cu facturi restante si plati efectuate de in avans 12.815 lei : 

 

Clienti restantieri      defalcati pe localitati astfel : 

UAT  

Restantieri 

populatie  

Restantieri -

agenti 

ARPAS  16.520 5.563 

CIRTISOARA  0 3.627 

DRAGUS 3.422 7.178 

SAMBATA 6.125 0 

UCEA  7.905 13.921 

VICTORIA 45.616 24.601 

VISTEA  3.885 0 

   

 

   Mentionam ca in cursul anului 2018 au fost trecuti pe provizioane un numar de 

360 de clienti ,iar pentru  toti clientii trecuti in contul de provizioane firma ERA 

MANAGEMENT SOLUTIONS SRL cu care exista contract incheiat s-a ocupat de instiintarea 

clientilor privind  soldul restant si de asemenea au fost transmise catre executori  sumele 

clientilor restantieri in vederea recuperarii   . 
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 Situatia datoriilor  

 

La data de 31.12.2018 societatea  a inregistrat   datorii in suma de 359.65 lei, aceasta suma 

partial din factura emisa de SC TRACON SRL  cu data de 31.12.2018 si va fi achitata in ianuarie 

2019,si factura neachitata catre TELEKOM MOBILE  COMUNICATION  SRL in suma de 639.89 lei. 

Datoriile pe termen scurt  se prezinta astfel: 

- furnizori                                                                999.54  lei 

- datorii fiscale                                                             0      lei 

 

Societatea nu inregistreaza datorii catre administratia fiscala sau bugetul local. 

 

 

MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE 

 

    In societatea  noastra au intervenit modificari  in structura actionariatului mentionate mai sus 

si solutionate , nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel. 

 S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, 

privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. 

 Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in 

documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 

31.12.2018. 

 Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concordanta cu situatia 

reala a elementelor patrimoniale. 

 Activitatea societatii s-a desfasurat cu  consultarea si respectarea hotararilor Consiliului de 

Administratie. 

 Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile 

contului de profit si pierdere. 

 S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in 

vigoare. 
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XIV. ACTIVITATEA CLUBULUI SPORT CHIMIA  

ORAS VICTORIA IN ANUL 2018 
 

In anul 2018 activitatea Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria s-a desfasurat in conformitate cu: 

 legea finantelor publice locale nr. 273/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 regulamentul de organizarea si functionare al clubului sportiv aprobat prin        HCL nr. 

7/29.01.2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 contractul de management nr. 1744/31.01.2017; 

 HCL nr. 82/21.05.2018 privind stabilirea bugetului la 224.930 lei; 

 HCL nr. 148/30.08.2018 privind stabilirea cheltuiellor curente la 269.060 lei; 

 HCL nr. 190/25.10.2018 cu privire la stabilirea cheltuielilor curente la suma de 288.970 lei 

La aceasta valoare se adauga suma de 8.903 lei reprezentand concedii si indemnizatii de 

asigurari sociale de sanatate potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare aferente anului 2018 si incasate de la Casa Judeteana de 

Sanatate Brasov. 

 Totalul cheltuielilor curente pentru anul 2018 se stabileste la valoarea de 297.872 lei, si se 

compune din : 

 venituri proprii       =     9.500 lei 

 alte surse ( concedii si indemnizatii medicale)   =   18.222 lei 

 subventii de la bugetul local      = 270.150 lei 

Raportul va fi prezentat pe urmatoarele capitole: 

 

CAP.1 OBIECTIVUL SPORTIV 

Capitolul cuprinde activitatile desfasurate pe sectiile sportive afiliate clubului. 

 

1. SECTIA DE FOTBAL: 

Echipa de seniori , la finele campionatului 2017-2018 s-a clasat pe locul 6 din 16 echipe, a obtinut 57 

de puncte din 90 posibile rezultand un randament de 63 %. 

 

2 

La sfarsitul turului de campionat 2018-2019 ( august-noiembrie 2018) echipa s-a clasat pe locul 10 din 

14 echipe, a obtinut 20 de puncte din 39 posibile rezultand un randament de 51%. 

S-a rulat un numar de 27 jucatori cu o medie de 14 jucatori/meci, inclusiv la meciurile jucate pe teren 

propriu. La jumatate dintre  meciuri s-au prezentat 12-13 jucatori conducand la o situatie penibila in 

ceea ce priveste banca de rezerva.   

Echipa de juniori, la finele campionatului 2017-2018 s-a clasat pe locul 8 din 16 echipe, a obtinut 40 

de puncte din 90 posibile, randament 44 %. 

In prima parte a campionatului 2018-2019 s-a clasat pe locul 11 din 14 echipe, a obtinut 9 puncte din 

39 posibile, randament 23%. 

S-a rulat un numar de 26 de jucatori ,rezultand o medie de 14 jucatori. La 8 din cele 12 meciuri ne-am 

prezentat cu un numar de 13-14 jucatori – aceeasi situatie privind banca de rezerve. 

 Datele de mai sus conduc la cateva concluzii: 

1. activitatea desfasurata la sectia de fotbal a fost  total necorespunzatoare; 

2. desi s-au rulat un numar relativ mare de jucatori, calitatea multora dintre ei este indoielnica; 

3. nesatisfascatoare apreciez si activitatea antrenorului care, prin comportament neadecvat, a 

indepartat multi jucatori de o oarecare valoare. 

4. baza de selectie este din ce in ce mai mica, ceea ce va crea o mare problema in viitorul 

apropriat. 

5. noul Consiliul de Administratie trebuie sa se aplece cu toata responsabilitatea privind 

activitatea acestei sectii cu atat mai mult cu cat aceasta consuma 38% din resursele financiare.  

Pentru sectia de fotbal s-au facut plati in suma de 109.626 lei fata de un buget de 111.858 lei. 
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2. SECTIA DE KARATE 

 

Pentru anul 2018 sectiei de karate i s-a aprobat un program competitional care a cuprins un 

numar de 10 competitii cu 100 de participanti rezultand 10 sportivi / competitie, si a realizat 14 

competitii cu 113 sportiv cu 8 sportivi/competitie. Sectia de karate a participat la 3 stagii de pregatire, 

4 campionate europene, 2 campionate  nationale si 5 cupe nationale, dupa cum urmeaza: 

1. pregatire centralizata- Sf. Gheorghe-27-28.01.2018-8 sportivi-608 lei plati; 

2. cupa MASIBO- Petrosani-17.02.2018-5 sportivi-                    480 lei ; 

3. campionat european EKF – Ungaria-24.02.2018-4 sportivi- 1.000 lei; 

4. stagiu de pregatire-Brasov- 16-18.03.2018-10 sportivi-        1.445 lei ; 

5. campionat national-SKIF- Izvorani-12.05.2018-15 sportivi- 1.480 lei; 

6. cupa Floarea Reginei- Recea-09.06.2018- 15 sportivi-          1.146 lei ; 

7. campionat european- Cehia- 23.04.2018-5 sportivi-                  575 lei; 

8. cupa ARAWAZA-Timisoara-05.05.2018-5 sportivi-                708 lei; 

9. campionat national SKIF-Izvorani-19.05.2018-5 sportivi-        972 lei; 

10.  cupa TUSNAD-Tusnad-26.05.2018- 10 sportivi-                     480 lei; 

11. cantonament-  Steaua Muresului-02.08.2018-10 sportivi-        6.203 lei; 

12. campionat european SHODOCAN-Buzau-2324.06.2018-6 sp   884 lei; 

13. campionat european- Slovenia-13-14.08.2018-5 sportivi-      3.113 lei; 

14. cupa SCORPION-Bucuresti-08.12.2018-10 sportivi-             3.170 lei. 

 Pentru toate cele 14 competitii clubul sportiv a platit 22.264 lei.De asemenea s-a platit 

catre Federatia Romana de Karate suma de 748 lei reprezentand taxe, vize pentru anul 

2018.Totalul platilor pentru sectia de Karate a fost  de 23.012 lei, fata de un buget de 23.012 lei 

reprezentand 8 % din totalul platilor.  

Numarul de cupe, medalii si  diplome obtinute in 2018 este de 115 fata de 105 programate. 

 Din raportul  intocmit de antrenorul sectiei de karate mentionez urmatoarele: 

 -in anul 2018 s-au obtinut 115 medalii, din care: 34 premii se locul I, 37 premii locul II si 44 

premii locul III. 

- activitatea la sectia de karate s-a desfasurat in conditii bune; 

 - singurul impediment a fost scaderea numarului de copii cu varste peste 14 ani, dornici sa 

practice sportul in general; 

 - propun motivarea acestora prin acordarea de indemnizatii de effort ( pentru 5 sportivi ai 

sectiei ) in baza unui contract sau conditii: 

  - participarea la toate antrenamentele solicitate de antrenor; 
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  - participarea la competitii si evenimente desfasurate prin CS Chimia Oras Victoria, cu 

raportarea premiilor obtinute in fiecare luna; 

  - o situatie scolara buna; 

  - frecventarea localurilor de noapte sa se faca doar in ocazii speciale; 

  - interzicerea consumului bauturilor alcoolice si tutun; 

  - alte conditii impuse de conducerea clubului sportiv; 

  - pentru anul 2019 preconizam  cel putin acelasi numar de medalii ca si in anul 2018, 

peste 115,, cu o ponedere mai mare spre locurile fruntase; 

  - vom mediatiza mai frecvent rezultatele obtinute atat in presa cat si pe retelele de 

socializare; 

  - cel mai important eveniment pentru acest an este campionatul mondial de karate care 

se va desfasura in Hradec Kralove- Cehia  unde speram sa calificam cati mai multi copii de la CS 

Chimia Oras Victoria, iar rezultatele sa fie cat mai frumoase; 

  - colaborarea cu conducerea clubului s-a desfasurat in conditii foarte bune, 

promptitudine si corectitudine, ceea ce ne dorim si pentru acest an. 

 

3. SECTIA DE ORIENTARE SPORTIVA 

 Pentru sectia de orientare sportiva s-au bugetat 20 de competitii cu 140 participanti si s-au 

realizat 22 de competitii cu 175 sportivi. Sectia de orientare a participat la un campionat european, 3 

campionate nationale si 18 cupe si trofee nationale, dupa cum urmeaza: 

1. campionat national schi-Suceava – 18-21.01.18- 3 sportivi- plati           1.075 lei; 

2. cupa OLTULUI- Rm. Valcea – 10-11.02.18- 12 sportivi-plati                  820 lei; 

3. cupa SANATATEA DE IARNA- Barabunca-24-25.02.18-5 sportivi-      589 lei; 

4. cupa INDOR- Snagov     - 17-18.03.18-10 sportivi-                                   976 lei; 

5.campionatul national SEMIMARATON-Tg.Jiu-14-15.04.18- 8 sp-        1.566 lei; 

6. campionatul national pe echipe- Brasov-24.04-01.05.18-8 sportivi-       1.894 lei; 

7. memorialul CARABUSUL DE MAI-Sibiu-06.05.18- 10 sportivi-            364 lei; 

8. Trofeul HUNEDOAREI- Hunedoara-13-14.05.18- 12 sportivi-             1.596 lei; 

9. cupa ROMANIEI -Comarnic- 26-28.05.18- 6 sportivi-                           1.331 lei; 

10. campionat national SCOLAR-Cupa Romanului-01-03.06.18-6 sp-      1.308 lei; 

11. cupa MENTOR SILVA-Moreni- 16-17.06.18- 13 sportivi-                     555 lei; 

12. cupa DHL – Cheile Gradistei -  Bran-16.06.2018- 13 sportivi-                481 lei; 

13. cupa FATA  PADURII- Ors. Victoria- 23-24.06.18-10 sportivi-         1.352 lei; 

14. Transilvania OPEN – Cluj-Napoca- 21-22.07.2018-5 sportivi-            2.365 lei; 

15. Blak-Sea – Constanta – 03.05.2018 – 5 sportivi-                                   2.438 lei; 

16. cupa Electrosistem – Baia- Mare- 17-18.08.2018- 6 sportivi                1.540 lei; 

17. Camp european – SEEOK-SEEMOC- Slovenia-22-26.08.18-5 sp       2.800 lei; 

18. Camp national individual- Alba Iulia- 31.08-02.09.18-8 sp                  2.043 lei; 

19. trofeul veteranilor- Campina- 14-16.09.2018-6 sportivi                        1.252 lei; 

20. trofeul Olteniei - Craiova- 28-30.09.2018- 7 sportivi                             1.756 ei; 

21. cupa ALUTUS – Rm. Valcea – 20-21.10.2018-6 sportivi                        861 lei; 

22. cupa de toamna – Ors. Victoria- 20-21.10.2018- 10 sportivi                 2.000 lei.      

Pentru toate competitiile clubul sportiv a platit 30.962 lei. De asemenea s-au facut plati in suma de 

2.920 lei pentru: 

 taxe , vize FR de Orientare     595 lei 

 obiecte de inventar    2.325 lei. 

Totalul platilor pentru sectia de orientare sportiva a fost de 33.886 lei fata de un buget de 34.085 lei 

,reprezentand 11 % din totalul platilor.     

Numarul de cupe, medalii si  diplome obtinute in 2018 este de 130 fata de 122 programate 

Din raportul sectiei de orientare sportiva, sub semnatura antrenorului prof. Gheorghe Urdea, se 

desprind urmatoarele: 
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- pregatirea sportivilor s-a desfasurat in conditii bune: CT dr. Alexandru Barbat- orele teoretice si 

aplicatii practice pe hartile din dotare: CT dr. Alexandru Barbat. Victoria, Sumerna, Vistea Mare, 

Feldioara, Sambata; 

- au fost obtinute 130 de premii, din care 29 de medalii la Campionatele Nationale, 3 medalii la 

Campionatul Europei de Sud-Est,98 premii la Concursurile Interjudetene; 

- am remarcat evolutia foarte buna a juniorilor: Lodor Codruta, Pop Diana Maria, Deaconescu C-tin jr. 

si Lazar Sergiu, dar si a celorlalti sportivi legitimati ai CS Chimia Victoria ( deaconescu C-tin, Urdea 

Gheorghe, Corsatea Horia , etc ) 

- in prezent suntem dotati cu: echipament prezentare, echipament alergare ( exclusiv ghete specifice ), 

busole, SI-carduri, partial echipament schi fond, materiale pentru concursuri; 

- suntem deficitari la: 

 - baza materiala ( sistem SPORT-IDENT,necesar organizarii antrenamentelor de inalt nivel si 

al concursurilor de ORIENTARE); 

 - treninguri de prezentare ( partial), crampoane specifice pentru alergarea in padure, echipament 

schi, etc. 

- consideram rezultatele anului 2018 ca fiind foarte bune , un adevarat An al Centenarului, datatoare de 

mari sperante si obiective indraznete pentru anii urmatori; 

- suntem increzatori ca alaturi de Consiliul Local Victoria in parteneriat cu Federatia Romana de 

Orientare, vom organiza cu succes in zona Victoria competitiile cuprinse in calendarul FRO pe anul 

2019. 

 

4. SECTIA DE SAH.   

 
Pentru sectia de sah s-au bugetat 6 activitati de nivel regional cu 43 de participanti, 7 

sportivi/competitie. S-au realizat 5 competitii cu 41 de participanti, 8 sportivi pe competitie. S-au 

prevazut cheltuieli de 6.155 lei si s-au realizat plati in suma de 6.152 lei, pentru urmatoarele 

competitii: 

1. cupa Apryli Ianos- Brasov – 17.03.2018 – 8 sportivi                       1.046 lei; 

2. cupa FELIX – Oradea- 25-28.05.2018- 1 sportiv-                              767 lei; 

3. trofeul ZILELE ORS. VICTORIA- 30.06-01.07.2018-16 sp             990 lei’ 

4. trofeul ZARNESTI – Zarnesti- 06.08.2018- 8 sportivi                           163 lei; 

5. cupa UNIVERSITATII TRANSILVANIA- Brasov 20-21.10.18-8 sp 1.853 lei 

Pentru aceste competitii clubul sportiv a platit suma de 4.819 lei. De asemenea s-a mai platit suma de 

1.333 lei pentru: 

 ceasuri de sah  - 3 bucati      405 lei 

 taxe FR de Sah pentru anul 2018    460 lei 

 masa servita la SC Viromet aferenta anului 2017  468 lei.                   

   Platile pentru sectia de sah reprezinta  2% din totalul platilor. 
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5. CHELTUIELI GENERALE DE FUNCTIONARE. 

Fata de un buget de 122.762 lei s-au facut plati in suma de 118.310 lei, reprezentand 41% din 

sursele de finantare. Ponderea cea mai mare  100.259 lei o reprezinta cheltuielile de personal 85% din 

plati, utilitati ( gaze naturale, curent electric, apa- canalizare) 5.788 lei = 5%, alte bunuri si servicii 

10.102 lei= 8%, cheltuieli cu deplasari in interesul serviciului 1.981 lei= 2%. 

  

 

CAP. 2 OBIECTIVUL FINANCIAR. 

 Situatia privind executia bugetului in anul 2018 este redata in anexa nr. 1. Dupa mai multe 

rectificari s-a aprobat un buget in valoare de  279.650 lei, mai mare cu 8.550 lei fata de cel din 2017 ( 

271.100 lei ). Suma totala pana la care s-au putut  face plati este de 297.872 lei. Diferenta de 18.222 

lei ( 297872 lei -279650 lei)  provine din indemnizatii si concedii medicale din anii 2017 si 2018, 

recuperate in totalitate de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Brasov. Platile au fost efectuate 

la valoarea de 290.806 lei. In anexa nr. 1 este redata executia bugetului pe activitati, pe titluri si 

articole bugetare conform clasificatie bugetare pentru  institutiile publice. Excedentul realizat la 

31.12.2018 a fost in suma de 7.066 lei 

 Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria are calitatea de ordonator tertiar de credite, drept pentru 

care potrivit normelor privind finantele publice locale , a raportat situatiile financiare si modul de 

realizare a activitatii,  ordonatorului principal de credite U.A.T Orasul Victoria. 

 Pentru realizarea obiectului de activitate clubul sportiv a beneficiat de subventii de la bugetul 

local in suma de 261.846 lei,( 270.150 lei subventii aprobate prin HCL 217/10.12.2018 din care 8.304 

lei a fost restituita cu OP nr. 256/21.12.2018)  cu 3.974 lei mai putin fata de anul 2017 cand a 

beneficiat de subventii in suma de 265.820 lei ( anexa V la HCL nr. 135 / 26.10.2017). 

 In anul 2018 clubul sportiv a realizat venituri proprii in suma de 18.397 leI  ( in anul 2017 s-au 

realizat venituri proprii in suma de 9.130 lei ) din care: 

 inchiriere sala de sport si teren sintetic ;total din care: = 15.252 lei 

-inchiriere sala de sport folosita 7 luni, 125 zile,  

3.547 participanti, 342 ore     = 10.270 lei 

    - terenul sintetic folosit 5 luni, 39 zile,1387 participanti 
137 e        = 4.982 leI 

 vanituri din vanzari bilete la meciul de fotbal dintre  

Chimia Victoria – ASSR Brasov-31.03.2018  =   1.280 lei 

 venituri din taxa organizare competitiei de  orientare sportiva 

Cupa Fata Padurii-23-24.06.2018    =   1.370 lei 

 venituri din taxa organizare competitiei de  sah  

Trofeul zilele Ors. Victoria-30.06-01.07.2018  =      495 lei 

Din valoarea  realizata din inchirieri suma de 7.612 lei a fost virata in cursul anului la bugetul local ( 

HCL nr. 173/25.10.2018, art. 2) 

La acest capitol vreau sa mentionez cateva concluzii: 

1. plata cheltuielilor s-a efectuat in limita prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli 

aprobat; 

2. angajarea cheltuielilor s-a efectuat in conformitate cu legislatia care le reglementeaza 

, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu viza compartimentului contabil; 

3. stabilirea drepturilor salariale ale personalului s-a facut in baza prevederilor legale 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2018; 

4. stabilirea impozitului pe venit datorat bugetului statului, precum si a contributiilor 

datorate de angajator si angajat s-au efectuat in conformitate cu prevederile legale 

aplicabile, cu incadrarea in limita angajamentelor asumate, cu aprobarea 

ordonatorului de credite; 

5. platile au fost facute la termenele legale in structura prevazuta de clasificatia 

bugetara, in limita prevederilor bugetare aprobate si a angajamentelor legale 



58 

 

 

 

6. obligatiile aferente salariilor au fost calculate, evidentiate, declarate si virate la 

termen; 

7. documentele justificative au fost intocmite in conformitate cu prevederile legale si 

atesta exactitatea si realitatea sumelor datorate; 

8. documentele justificative au fost vizate de control financiar preventiv , indeplinand 

masura trasata de Curtea de conturi prin nota de constatare inregistrata la nr. 

777/18.10.2017; 

9. au fost respectate clauzele contractuale stabilite prin contractele de achizitie publica 

referitoare la cantitatea de bunuri livrate  / servicii prestate sau la termenele stabilite; 

10. nu exista cazuri de acceptare la plata a unor bunuri nelivrate sau servicii neprestate; 

11. nu exista cazuri de refuz la viza de control financiar preventiv; 

12. operatiunile economice au fost corect evidentiale in contabilitate. 

 

Cap. 3. SCOPUL, OBIECTEVE, INDICATORI. 

 In anexa nr. 2 sunt prezentate scopul, obiectivele si indicatorii de performanta ale clubului 

sportiv pentru anul 2018. 

1. In anul 2018 scopul, asa cum a fost definit prin contractul de management, a fost realizat ;- 

grad de realizare  100 % 

2. Din cele 12 obiective generale unul nu a fost indeplinit celelalte 11 obiective fiind indeplinite; 

grad de realizare 91,67 % 

3. Din cele 3 obiective specifice unul nu a fost realizat, celelalte 2 fiind realizate; grad de realizare 

66,67 % 

4. Indicatorii de eficienta au fost realizati in proportie de 98,59%; 

5. Indicatorii fizici s-au realizat in proportie de 102.07%; 

6. Indicatorii de rezultat au fost realizati in proportie de 95,76 %; 

Daca pentru scop, obiective si indicatori se acorda constanta 1, rezulta ca in anul 2018 

acestea au fost realizate in proportie de       92,46 %, motiv pentru care renunt la functia de 

director al Clubului Sportiv Chimia Ors. Victoria.  

 

Director, 

  Vasile  Popa 

 

Raportul privind  activitatea desfasurata in anul 2018 a fost avizat favorabil in sedinta Consiliului 

de Administratie din data de 17.01.2019 cu 4 voturi pentru si o abtinere  ( Stanea Valentin Timotei) 

 

 

ANEXA  NR. 2   

LA RAPORTUL DIRECTORULUI PRIVIND ACTIVITATEA IN ANUL 2018   

  
        

  

Cap. 4  Scopul, obiective, indicatori. 
   

  

  
        

  

1 SCOPUL  declarat si insusit conform Contractului de management nr. 1744/31,01,2017, este 

valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie care sa  

asigure autodepasirea continua prin participarea la competitii interne si internationale 
 

  

  
        

  

2 OBIECTIVE generale: 
     

  

 2.1 sustinerea, incurajarea promovarii si dezvoltarii sportului pentru toti si a sportului de performanta 

  in Or. Victotia    -  realizat 
     

  

 2.2 elaborarea de politici si strategii de dezvoltare si promovare a activitatilor sportive, sustinerea activi- 

  tatii de performanta la nivelul copiilor si a juniorilor  -  realizat 
  

  

 2.3 atragerea de fonduri banesti si din alte surse decat bugetul local  -  realizat 
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 2.4 coordonarea si monitorizarea activitatilor sportive pe plan local  - realizat 
 

  

 2.5 perfectionarea sistemelor de selectie, pregatire si participare competitionala - realizat   

 2.6 preocupare pentru intretinerea, folosirea si dezvoltarea bazei materiale a activitatilor   

  sportive - realizat 
      

  

 2.7 gestionarea optima a resurselor financiare alocate  - realizat 
  

  

 2.8 realizarea unui cadru organizat necesar instruirii intr-un sistem competitional permanent si stabil, 

  pe baza de calendar intern - realizat 
    

  

 2.9 valorificarea economica a activitatilor sportive si cresterea rolului managementului   

  

sportiv  - 

nerealizat 
      

  

 2.10 sa promoveze spiritul de fair-play prin introducerea de noi actiuni consecvente cu publicul si 

  simpatizanti pentru a combate orice incercare de discriminare, de violenta, mentinerea disciplinei 

  publice si sa intreprinda masuri necesare pentru prevenirea si combaterea violentei si    

  dopajului -  realizat in cadrul clubului; 
    

  

 2.11 sa selecteze din oras si comunele limitrofe tineri apti a fi integrati in sectiile clubului- realizat 

 2.12 promoveaza imaginea Or. Victoria si a Consiliului Local al Or. Victoria prin inscriptionarea vizibila 

  pe echipamente de concurs a insemnelor acestora, respectiv pe toate materialele promotionale 

  aferente actiunilor sportive si evenimentele media - realizat 
  

  

  
        

  

3 OBIECTIVE  specifice: 
     

  

 3.1 clasarea echipei de fotbal la finele campionatului 2017-2018 pe unul din locurile  1 - 5  - pentru 

  campionatul 2017-2018 nu s-a stabilit obiectivul echipei de fotbal asa ca a fost preluat obiectivul 

  pentru campionatul 2016-2017 - nerealizat, echipa de fotbal s-a clasat pe locul 6; 

 3.2 participarea la competitii nationale si internationale organizate de federatiile de specialitate, 

  competitii la care sa se obtina rezultate valoroase atat la seniori cat si la juniori -  realizat; 

 3.3 asigurarea inncadrul competitiilor sportive a asistentei medicale, dupa caz - realizat.   

  
        

  

4 
INDICATORI de 
performanta : 

     
  

 4.1 indicatori de eficienta 
     

  

  
   

PROGRAM REALIZAT   % 
  

  

 4.1.1 
costuri totale 
anuale 

 
297.872 290.806 97,63 

  
  

 4.1.2 numar de actiuni sportive 93 96 103,22 
  

  

 4.1.3 
numar de 
participanti 

 
1167 1134 97,12 

  
  

 4.1.4 cost mediu / actiune sportiva 3203 3029 94,57 
  

  

 4.1.5 cost mediu / participant 255 256 100,39 
  

  

  
        

  

 4.2 indicatori fizici 
      

  

  
   

PROGRAM REALIZAT   % 
  

  

 4.2.1 numar de actiuni sportive 93 96 103,22 
  

  

 4.2.2 numar de competitii 
 

4 4 100 
  

  

 4.2.3 numar de sportivi 
 

1167 1134 97,12 
  

  

 4.2.4 
numar de 
cupe/diplome/medalii 227 245 107,93 

  
  

                    

 4.3 indicatori de rezultat PROGRAM REALIZAT   % 
  

  

 4.3.1 
numar de 
participanti 

 
1167 1134 97,12 

  
  

 4.3.2 
numar de 
cupe/diplome/medalii 227 245 107,93 

  
  

 4.3.3 nr spectatori/an calendaristic 2250 1850 82,22 
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XV. ACTIVITATEA POLITIEI ORAS VICTORIA 
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XVI. ACTIVITATE CPV CASTANU VICTORIA 
 

- Numar total de angajati      - 34 

- Medici- 1 

- Asistente medicale- 5 

- Persoanal specialitate: infirmiere- 12, asistenti sociali- 2, psihologi- 1 . 

- Personal auxiliar: muncitori bucatarile2, muncitori fochisti- 4, muncitori intretinere- 1, 

inspector de specialitate – 1, sofer – 1, referent – 1, referent M1A- 1, magaziner- 1, 

consilier juridic: 1. 

- Salariu mediu pe unitate :3233 lei 

- Numar beneficiari existenti la sfarsitul anului 2018: 23 

 

XVII. ACTIVITATEA SC SAM-servicii medicale SRL 
                      Strategia de  desfasurare a activitatii asociatie pe 2018 

 

Strategia de desfăşurare a activităţii asociaţie pe 2019 
A. Mentinerea spitalului in contract cu CJAS Brasov, pregatirea pentru  imbunatatirea financiara a 

actualului contract prin : 

a. gasirea de pacienti suficienti pentru a consuma sumele alocate, depasirea valorilor 

contractate cu minimum 10% pentru a nu scadea pe anul urmator valoarea contractului cu 

CJAS  

b. Realizarea demersurilor legale pentru obtinerea si deschiderea radiologiei. 

c. Cresterea incasarilor directe 

B. Lucrari de amenajare a curtii interioare, cu realizarea unor spatii de odihna cu banci in curtea 

spitalului si a unor alei. Schimbarea portii actuale pentru masini cu o poarta automata. 

C. Extinderea sistem solar pentru incalzirea apei la cu inca 22 de panouri si sistemele adiacente 

necesare. 

D. Continuarea sustinerii finantarii de catre primarie :  

a. Sumele de 250000 lei vor fi alocate in continuare lucrarilor de reparatii, utilitati si 

eventual investitii in echipamanete medicale necesare acreditarii, precum si pentru 

amenajarea si deschiderea radiologiei 

E. Sustinerea politica: este necesara continuarea implicarii tuturor reprezentantilor partidelor pentru 

obtinerea unui contract mai consistent cu Casa de Asigurari de Sanatate Brasov.  

 

Situatia contractelor cu CJAS Brasov incepand cu Contractul din 01.04.2018: 

 

1. Spitalizare: 136738 lei. Suma a fost diminuata cu 10.000 lei pe luna 

2. Spitalizare de zi: de la 30.061 lei Suma aproape s-a dublat. 

3. Ambulatorul de specialitate : suma nu este mentionata. Suma este determinata de numarul de 

consultatii pe ora (patru consultatii) pe cele doua ore de program ale medicilor. In medie s-a 

obtinut o suma ce variaza in jurul a 3.000 lei lunar. 

4. Ambulatorul de specialitate pe recuperare medicina fizica :  

Suma contractata a crescut la 6626 lei pe luna. 

 

Totalul sumelor contractate lunar este de 173.425 lei. 

 

5. Sumele incasate direct la fisierul spitalului se apropie cu variatii  de 18.000-20.000 lei lunar 
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6. Personalul spitalului cuprinde la 31.12.2018 : 6 medici, 10 asistente, 5 infirmiere, 3 

kinetoterapeuti, 3 maseuri, toti in contract cu Casa de Asigurari, precum si un informatician, un 

paznic, 2 muncitori si un preot, toti cu norma intreaga. De asemenea mai avem 4 medici si un 

psiholog cu norma partiala. 

Vezi anexa. 

 

Ne confruntam cu o cerere peste capacitatea de finantare a Casei de Asigurari. Au fost depasite 

fondurile alocate cu aproximativ 140.000 lei pe 2018. Depasirea este acceptata constient pentru a avea 

posibilitatea de a primi mai multe fonduri in 2019. 

 

Problemele cu care ne-am confruntat au tinut in special de salarizarea personaulului. Cresterea 

marcata a salariilor in sectorul bugetar in conditiile in care Casa de Asigurari nu plateste mai mult, este 

foarte greu de surmontat. Au avut loc cresteri salariale intre 15-25% la infirmiere, asistente 

informatician si de 10-15% medici 

 Cu greu gasim asistente medicale care sa aiba un nivel de pregatire suficient pentru activitatile 

de spital. Nu am gasit inca un medic de Recuperare medicala. Abordam multe variante pentru a gasi pe 

cineva. 

 

Calitatea si varietatea servicilor medicale a  fost avuta in atentie in acest an si cresterea 

numarului de salariati pe parte medicala a fost bine apreciata de pacienti. Totusi mai avem nevoie de 

personal medical, in special asistenti cu experienta. Vom cauta in continuare si alti medici pe alte 

specialitati si care sa doreasca sa vina sa consulte in Victoria. 

 

Vom intra curand in faza finala cu dezvoltarea documentatiei si punerea in aplicare a activitatilor 

privind acreditarea spitalului cu Agentia Nationala de Management al Calitatii Servicilor Medicale 

(ANMCS). 

Realizari pe 2018 

1. S-au facut reparatii si s-a betonat intrarea dinspre centrala termica 

2. S-au facut reparatii si s-a schimbat complet coloana de alimentare cu apa pentru unul dintre 

hidranti – masura lasata de ISU la controlul din 2018 

3. S-a amenajt cabinetul de stomatologie si a fost pregatit pentru autorizare. Au fost aduse un 

Unit stomatologic si au fost cumparate un compresor de aer medical si doua autocalve noi. 

4. S-au facut achizitii de combustibil solid care in principiu va asigura cantitatile necesare pana 

in primavara 2019. 

5. Au fost facute reparatii in sase saloane din sectia de Recuperare Medicala prin 

reconditionarea si revopsirea pardoselelor. 

6. A fost rezugravit oficiul alimentar, sala de mese, doua saloane complet si sase saloane partial 

de la sectia Recuperare Medicala. 

7. A fost achizitionat si montat un sistem video cu 24 camere de luat vederi si doua posturi de 

supraveghere pentru principalele cai de acces si locuri de interes pentru a fi monitorizate. S-a 

incheiat un contract de monitorizare si paza electronica cu o firma de pe plan local. 

8. S-au creat conditiile pentru automatizarea portii principale. 

9. S-a achzitionat un prim set de panouri solare care vor constitui baza pentru viitoarea statie 

solara pentru incalzirea apei menajere in spital. 

10. S-a realizat intretinerea curtii prin tunderea regulata a ierbii si toaletatrea partiala a meriolor 

din spatele spitalului. S-au facut toaletari la iesirea dispre parcul de joaca al copililor si s-a 

tuns iarba in acea zona. 

11. S-au facut si intretinut documentatiile pentru acreditarea spitalului. 
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Necesitati pentru 2019. 

 

1. Acreditarea spitalului. Ne-a fost calculata taxa de evaluare la 46.000 lei. Suma este absurda 

pentru ceea ce se face, dar nu avem incotro. 

2. Amenajarea spatiului din incinta demisolului rezervat pentru imagistica, montarea aparatului 

de radiologie adus de la sediul din Sibiu, obtinerea autorizatiilor ae amplasare, construire si 

de functionare pentru radiologie din partea CNCAN. 

3. Renovarea curtii spitalului. Vom amenaja alei cu echipamente de recuperare, banci si mese 

de recreere. Vom curata pomii si sa ii selectam pe cei care sunt buni si sa plantam alti pomi 

fructiferi de preferat. Ar trebui asfaltate aleile pentru auto, sau puse piscoturi de beton. 

4. Un sistem de umbrire la geamuri ramane inca un deziderat care daca vor fi fonduri vom 

incerca sa-l realizam 

5. Mansardarea spatiului de deasupra salii de operatii ramane de asemenea in atentie daca vom 

dispune de fonduri.  

6. Avem nevoie neaparat de inca un autoturism. Renaultul pe care l-am cumparat in leasing nu 

poate satisface toate necesitatile. Avem nevoie in permanenta de o a doua masina in Victoria. 

In acest moment folosim o masina din Sibiu si nu putem defalca costurile. 

7. Am amenajat spatiul pentru cabinetul de stomatologie, ramane sa-l autorizam si sa-l punem 

in functiune. 

8. Automatizarea portii principale. 

9. Am inceput realizarea instalatiei de incalzire solara. Vom completa in 2019 instalatia cu pana 

la 25 de panouri cu automatizarea aferenta in asa fel incat pe parcursul verii sa nu mai fim 

nevoiti sa apelam la combustibilii clasici.  

 

Practic suma solicitata se regaseste actual in beneficiile pe care comunitatea din Victoria le are din 

urma activitatilor de spital. 

 

 Consideram ca trebuie sa faceti si dumneavoastra in continuare, alaturi de noi niste eforturi 

financiare suplimentare.  

 

Trecand peste toate greutatile cate au fost, impreuna am reusit sa trecem peste piedici care pareau 

a fi imposibil de trecut. Este primul an in care activitatile spitalului au trecut pe profit minim, este 

adevarat, dar acest lucru deschide perspective bune pentru anul 2019 

 

Sustinerea politica:  

 

Anul 2018 a adus in o implicare a tuturor partilor politice in activitatea spitalului si personal va 

multumesc pentru acest fapt. Este necesara implicarea reprezentantilor partidelor pentru obtinerea unui 

contract mai consistent cu Casa de Asigurari de Sanatate Brasov si pentru gasirea unor cai care sa 

poata creste sustinerea financiara.  

 

Sustinerea finantarii:  

 

In baza tuturor celor mentionate va solicitam sustinerea in continuare a spitalulu cu urmatoarele 

sume : 
- 250.000 lei pentru utilitati, reparatii, intretinere si cheltuieli curente sau de investitii permise de lege. 

 

Cu consideratie 

  Adm.dr.Ioan-Petru Rotaru 
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Consultatii in ambulatorul  in contract cu Casa de Asigurari 

      

2018 Pediatrie Obstetrica Neurologie 
Medicina 
Interna Total 

Luna         
         
1.245  

1 23 53 3 14 93 

2 34 72 8 36 150 

3 36 81 2 23 142 

4 18 53 0 23 94 

5 22 50 2 26 100 

6 21 47 3 30 101 

7 14 64 0 10 88 

8 18 55 4 17 94 

9 24 63 2 20 109 

10 23 69 4 1 97 

11 38 77 0 0 115 

12 13 47 2 0 62 

 
Nr.internari cu spitalizare continua 

  

      2018 Dr.Antonius Dr.Bancos Dr.Munteanu  Dr.Tiseanu Total 

Luna         790 

1 17 6 37   60 

2 18 8 32   58 

3 14 12 54   80 

4 13 16 42   71 

5 11 13 55   79 

6 10 10 53   73 

7 14 9 41 0 64 

8 11 7 44 0 62 

9 16 11 30 0 57 

10 0 13 53 5 71 

11 0 17 52 4 73 

12 0 8 34 0 42 

 
Spitalizari de zi in contract cu Casa de Asigurari 

  2018 
      Luna dr.Antonius dr.Bancos dr.Mehedintu dr.Nita dr.Tiseanu Total 

  414 528 100 83 70 1125 

1 45 43 9 10 
 

107 

2 47 52 10 2 
 

111 

3 45 51 14 10 
 

120 

4 40 25 7 4 
 

76 

5 53 49 2 10 
 

114 

6 73 35 6 3 
 

117 

7 34 47 7 12 
 

100 

8 38 28 8 10 
 

84 
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9 35 43 14 6 
 

98 

10 4 74 9 5 35 92 

11 0 67 10 9 25 86 

12 0 14 4 2 10 20 

 
 
 nr.prestatii cu plata 2018 

     nr_

crt nume prenume specialit nr_pac nr_prest sum_incasat procent 

1 PALTINUL   Paltinul 2270 6356 232740 79,82 

2 NITA ELENA ginecologie 300 382 19123 6,56 

3 BUTICA E. DELIA 

endocrinologie-

sexologie 97 117 10635 3,65 

4 BAIULESCU GABRIEL chirurgie 46 85 6580 2,26 

5 TUVIC ANCA dermatologie 61 62 5820 2 

6 MUNTEAN LETITIA recuperare 68 165 4050 1,39 

7 MEHEDINTU ION pediatrie 33 38 3480 1,19 

8 ANTONIUS ADRIANA interne 60 61 5245 1,8 

9 BANCOS P. GHEORGHE psihiatrie 30 32 2510 0,86 

10 BUTICA 

DELIA 

MARIA 

medicina 

generala 2 2 200 0,07 

 
Prestatii taxate 
nr_crt denumire sum_incasat 

   

 
total 2018 189.474 

    1 Adeverinta 90 

 

34 zCoplata3 850 

2 Analize 123.982 

 

35 zCoplata4 2.200 

3 Aviz medical 480 

 

36 zCoplata5 24.200 

4 Biopsie 750 

 

37 zCoplata6 300 

5 Citooncologic recoltare 3.604 

 

38 zCurenti Exponentiali 605 

6 Consult 36.440 

 

39 

zCurenti 

Interferentiali 655 

7 Consult dom 120 

 

40 zCurenti Rectangulari 355 

8 Consult+Eco 3.500 

 

41 zCurenti diadinamici 270 

9 Control 970 

 

42 

zCurenti inalta 

frecventa 25 

10 EKG Interpretare 15 

 

43 zGalvanizare 55 

11 Ecografie 7.800 

 

44 

zInfiltratie 

intraarticulara 175 

12 Ekg 260 

 

45 

zInfiltratie tesut 

moale 1.200 

13 Extragere sterilet 150 

 

46 

zKinetoterapie cu 

aparate 400 

14 Infiltratie 25 

 

47 

zKinetoterapie de 

grup 7.350 

15 Injectie I.M. 110 

 

48 

zKinetoterapie 

indiv/10sed 230 

16 Injectie I.M. x 2 40 

 

49 

zKinetoterapie 

indiv/30min 50 

17 Instalare sterilet 1.100 

 

50 zMagnetoterapie 75 

18 Internare 2 250 

 

51 zMasaj partial/20min 240 

19 Interventie mica 710 

 

52 zMasaj regional 1.900 
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chirurgie 1 

20 

Interventie mica 

chirurgie 2 550 

 

53 

zMasaj 

regional/20min 270 

21 

Interventie mica 

chirurgie 3 80 

 

54 zMasaj segmentar 60 

22 Masurare TA 20 

 

55 zProcedura 690 

23 Oscilometrie 90 

 

56 zSolux 555 

24 Pansament simplu 305 

 

57 zSpitalizare tarif/zi 1 44.730 

25 Perfuzie 3h 100 

 

58 zSpitalizare tarif/zi 2 1.500 

26 

Recoltare Citooncologic 

CJAS 64 

 

59 zTENS 235 

27 Recoltare dom 280 

 

60 zTratament 10 zile/1p 1.350 

28 Scos ate sutura 90 

 

61 zTratament 10 zile/2p 1.600 

29 Secretie recoltare 504 

 

62 zTratament 10 zile/3p 6.750 

30 zBai Galvanice 30 

 

63 zTratament 5 zile/1p 425 

31 zContractie Izometrica 5 

 

64 zTratament 5 zile/2p 700 

32 zCoplata1 335 

 

65 zTratament 5 zile/3p 1.650 

33 zCoplata2 6.420 

 

66 zUltrasunete 475 

 
Situatie cumulata 2016-2018 
 

  
30,06,16 31,12,16 30,06,17 31,12,17 30,06,18 31,12,18 

  
semI sem II semI sem II semI sem II 

spitalizare 
Nr pacienti 

internati   416   578   785 

  
167 249 389 189 421 364 

reca dr.Muntean 166 181 252 116 273 254 

cronici   1 68 137 73 148 110 

 
dr.Bancos 1 23 63 32 66 65 

 
dr.Antonius   45 74 41 82 41 

 
dr.Tiseanau           4 

  
        

  

  
  833   1046   1145 

  
484 349 504 542 595 550 

sp.zi dr.Antonius 198 161 212 247 303 111 

 
dr.Tiseanu           70 

 
dr.Baiulescu 4   1       

 
dr.Bancos 188 133 206 215 205 273 

 
dr.Nita 44 15 26 26 39 44 

 
dr.Obogeanu 50           

 
dr.Mehedintu   40 59 54 48 52 

  
        

  ameliorat dr.Muntean 108 179 249 116 270 254 

stationar   58 2 3   3   

agravat               

ameliorat dr.Bancos 1   61 30 65 65 

stationar     21 2   1   

agravat     2   2     

ameliorat dr.Antonius 0   74 41 81 41 
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stationar     45     1   

agravat               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II 

  

2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 

ambulator 
 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

  

  3859   4022   4962   5231   5598 

 
total spital 1346 2513 1308 2714 1617 3345 1662 3569 1778 3820 

 
total medici 376 510 324 448 354 473 388 526 383 488 

PALTINUL Paltinul 970 2003 984 2266 1263 2872 1274 3043 1395 3332 

NITA ginecologie 170 231 157 220 158 208 171 218 152 177 

MUNTEAN recuperare 75 122 44 73 47 101 63 119 38 91 

BUTICA E. 
endocrinologie-
sexologie 37 40 36 37 39 40 46 50 68 70 

TUVIC dermatologie 36 37 23 23 33 33 31 32 27 27 

BAIULESCU chirurgie 25 46 20 40 16 29 20 45 26 46 

BANCOS P. psihiatrie 13 13 14 17 16 16 13 13 14 14 

ANTONIUS interne 13 13 12 12 29 29 33 33 39 40 

MEHEDINTU pediatrie     11 12 12 12 7 8 19 23 

PALTINEANU ginecologie 2 3 6 13 1 1 4 8     

ROTARU anestezie     1 1 3 4         

BUTICA 
medicina 
generala 5 5       

 
        

TISEANU 
medicina 
interna           
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XVIII. Activitarea Parohiei Ortodoxe Romane Victoria nr. 1, in anul 2018 

 

 

Ca urmare a adresei dvs. prin care ne solicitati date privind activitatea unitatii noastre de cult din anul 

2018, va comunicam urmatoarele: 

A) In plan administrativ-gospodaresc : 

1. S-au continuat lucrarile de pictura a bisericii. Consiliul Local a sprijinit financiar cu suma de zece 

mii lei. 

 

 

2. Lucrari de intretinere si reparatii la biserica.  
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B)  In plan social 

1. Din fondurile proprii ale parohiei s-au acordat ajutoare sociale unor credinciosi cu probleme 

financiare si unor parohii din mediul rural, cu venituri mici, precum si ONG-ului Hospice – 

servicii medicale pentru persoane in varsta, bolnave. 

2. Participare la Campania “Ghete noi de Sf. Nicolae” organizata de Asociatia “Doamna Maria 

Brancoveanu” din Fagaras. Au primit ghete noi 10 copii din ciclul primar, Liceul Teoretic “IC 

Dragusanu”  

 
 

C) In plan cultural, economic si misionar: 

1. Participare la Festivalul de cantece religioase “Buna-Vestire”, Vistea de Sus. 
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2. De Ziua Eroilor, 17 mai 2018, parohia noastra a participat, alaturi de celelalte parohii,  Primarie, 

institutii si comunitatea locala, la manifestarile cultural-religioase specifice.  

 

3. Slujba in comuniune cu Parohia Brancoveanu din Fagaras pentru “Familii si casnicii implinite” si 

procesiune cu particele din sfintele moaste ale Sfintilor Mucenici Adrian si Natalia (biserica Sf. 

Nicolae, Fagaras) si ale Sfintilor Apostoli Andrei, Matei si Filip  – 26 august 2018. 

 

 
 

 

4. In data de 2 decembrie 2018, Parohia noastra a organizat spectacolul de caritate “Fii bun de 

Craciun” (editia a XII-a), in colaborare cu Primaria si Consiliul Local Victoria. Au fost ajutate peste 

85 de persoane din intregul oras, iar familia  baietelului Voicu Gabriel a primit 1500 lei pentru 

operatia de varice esofagiene.  
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1. Parohia noastra are incheiate acorduri de parteniat cu Liceul Teoretic “IC Dragusanu” si cu Centrul 

Scolar pentru Educatie Incluziva din localitate, in baza caruia am participat la proiectele:  

a. “9 martie –ziua mucenicilor”: au fost distribuite peste 800 de preparate de patiserie – “mucenici” – 

elevilor si cadrelor didactice.  
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b. 30 ianuarie 2018:  slujba si cuvant rostit in sala CDI a Liceului Teoretic ”IC Dragusanu”,.cu 

prilejul sarbatoririi Sfintilor Trei Ierarhi, ocrotitorii acestei scoli. 

c. 27 noiembrie 2018: Participare la dezvelirea placii commemorative si numirea salii CDI a Liceului 

Teoretic cu numele “Prof Maria Barsan”, precum si slujba de pomenire a acesteia, savarsita 

impreuna cu ceilalti preoti. Donatie de carte pentru biblioteca scolii. 

 
2. Cu prilejul Zilei Natinale, a avut loc la biserica slujba Te-Deum-ului, in lacasul de cult, urmata 

de un recital de cantece patriotice.. 
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3. Colinda traditionala a corului – 25 decembrie 2018. 

 

 
 

 

4. Actiuni recreative cu credinciosii si cu copii. 

5. Te-Deum de Anul Nou. 

 

D) In plan liturgic 

1. Au fost deservite nevoile spirituale ale parohiei prin programul liturgic specific. 
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2. Binecuvantarea inceperii cursurilor la scolile din localitate, precum si multumire la terminarea 

anului scolar. 
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XVII. Activitatea Parohiei Ortodoxe Romane Victoria nr. 2, Biserica Ortodoxa 

Sfintii Imparati Constantin si Elena in anul 2018 
 

 

 

Anul 2018 a fost început cu sărbătorirea Praznicului Botezul Domnului, iar cu această ocazie 

după terminarea Sfintei Liturghii şi Sfinţirea Apei. Conform tradiţiei Bisericii ortodoxe la începutul 

fiecărui an casele credincioşilor din parohie sunt sfinţite. 

 

Printre activităţile religios-morale desfăşurate în cadrul parohiei în luna februarie se numără şi 

organizarea concursului zonal de religie „Lăsaţi copiii să vină la Mine”, care a ajuns la cea de-a XII-a 

ediţie, unde au participat copii din protopopiatele Avrig, Făgăraş I şi II, Agnita si Rupea. 

 La finalul concursului şi drept răsplată pentru pentru rezultatele obtinute, tinerii au primit în dar din 

partea parohiei cărti religioase si diplome. Un alt eveniment al parohiei ajuns la ediţia a XXIII-a, 

organizat în Duminica Învierii Domnului este concursului local de Toacă „Cântecul care Zideşte”, 

unde au participat în jur de 50 de copiii. Acest concurs este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 8 

şi 15 ani. Conform tradiţiei, in luna octombrie in Parohia II s-a desfăşurat o nouă ediţie a expoziţiei 

naţionale „Drumul icoanei pe sticlă”. 

 

În ceea ce privesc activitatiile religios-spirituale, în timpul anului şi mai ales în perioada 

postului Paştilor, credincioşii acestei parohii se pregătesc spiritual pentru a se putea spovedi şi 

împărtăşi cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Iisus Hristos în cadrul Sfintei Liturghii, si pentru a se 

putea bucura de Praznicul Învierii Domnului. Programul liturgic al Bisericii constă în săvârşirea Sfintei 

Liturghii în fiecare duminică şi sărbătoare precum şi în timpul săptămânii prin săvârşirea Paraclisul 

Maicii Domnului, Acatistelor şi o dată la trei săptămâni Taina Sfântului Maslu. De praznicul Învierii 

Domnului a fost vizitat Centrul de Plasament Azur. 
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În luna mai parohia noastră sărbătoreşte pe sfinţii protectori ai Bisericii, Sfinţii Împăraţi 

Constantin şi Elena, iar cu această ocazie, cu binecuvântarea Î.P.S. Laurenţiu Streza, a fost adusă spre 

închinarea şi sfinţirea credincioşilor din Ţara Făgăraşului o raclă cu Sfinte Moaste. Timp de două zile 

credincioşii s-au putut închina şi bucura de prezenţa sfinţitoare a Sf. Moaşte, dar şi participa la slujbele 

liturgice aduse drept mulţumire Sfinţiilor Împăraţi Constantin şi Elena. 

 

 

 În anul 2018 a fost organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, 

Mitropolitul Ardealului, în iulie, festivalul internaţional de toacă şi de clopote „Cântecul care zideşte” 

care a adunat în oraşul Victoria peste 96 de copii la cea de-a XV-a ediţie. În acest an, festivalul s-a 

desfăşurat in parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Victoria şi cu ajutorul financiar al mai multor 

firme şi al credincioşilor. 

 

O mare realizare a Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena in anul 2018 s-au continuat 

lucrarile de finisare ale aşezământului umanitar Sf. Ierarh Nicolae, care are ca principale obiective 

acordarea de servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale 

deosebite în scopul de a se îmbunătăţii conditile de viaţă şi sănătate ale beneficiarilor. Vom încerca să 

promovăm activităţile de asistenţă socială în comunitate şi implicarea acesteia în problematica socială 

prin responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în 

acest sens şi implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 
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XVIII. RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 A CASEI DE CULTURA  

ORAS VICTORIA 
 

      În perioada 1 februarie 2018- 1 februarie 2019 la  Casa de Cultură a orașului Victoria au avut loc o 

serie de programe și activități cultural-educațional artistice. 

 

 Activitatiile,evenimentele, proiectele  programului minimal realizat in anul 2018-2019 

 

Concret, proiectele derulate în cadrul Programului cultural anual, sunt:  

 

 15 ianuarie 2018- Dor de Eminescu –Ziua Culturii Romane 

 

 
 

 29 ianuarie -11februarie 2018 –Seminar de sănătate, Păzește-ți inima, mai mult decât orice, 

grup țintă- adulți 

 Casa de Cultură împreună cu YouthBank proiecție de film 

 

 
 

 

 
 martie 2018 - Spectacolul Primăveri in colaborare cu Clubul Copiilor Victoria, grup țintă –

elevi, cadre didactice, parinți, bunici 

 martie 21- Ziua Mondiala a Poeziei-BIBLIOTECA 
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 mai 2018- Piesa de teatru- Hai ucide-ma dragoste 

 

                                 
 

 mai 2018 - Festivalul național de teatru BONA FORTUNA ediția a 3-a( teatru de păpuși, 

poezie,muzică, pantomimă) grup țintă –elevi, cadre didactice, parinți, bunici. 
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 mai 2018- biblioteca din incinta Casei de Cultură a găzduit conferință și lansare de carte 

  

   
 

 01 iunie 2018- Sărbătoare de Ziua Copilului – Fifi dragoste - grup țintă- elevi, cadre didactice. 
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 Iunie- Festivitatea de premiere a claselor a 8-a. 

 

   
 

 
 iunie 2018- Mișcare în pași de dans, invitat Andrei Osanu 

 

   
 

 iunie- Festivalul Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim, din cadrul proiectului- Noi prin 

strămoșii noștri.Festivalul are ca obiectiv descoperirea și promovarea valorilor tradiționale 

românești. 
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 Iunie-Turneu de sah al Or Victoria 2018 

 

 

   
 

 

 
Spectacole si Evenimente destinate atat copiilor cat si adultilor 
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 Iulie- Festivalul internațional de toacă și clopote ediția a 14-a. 

 

   
 

Iulie 2018- Inaugurarea Bibliotecii orasanesti Victoria 

 

   
 

 iulie 2018- Festivalul - La noi la Victoria veniți.In deschidere a urcat pe scenă Cercul de 

muzică al Casei de Cultură. Evenimentul a fost marcat de expoziții, proiecții de film, ateliere de 

creație, întreceri sportive,lansări de carte și concerte în aer liber.Proiectul cofinanțat de 

Consiliul Județean Brașov în colaborare cu Primăria, CL, Casa de Cultură. 

 

   



87 

 

 

 

   
 

 octombrie fii roz. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva cancerului la san 

  
 

 noiembrie 2018- Fii cool și spune și tu NU DROGURILOR, NU ALCOOLULUI LA VOLAN( 

o companie organizata de instructor și piloți de raliu de la Napoca Rally Academy cu sprijinul 

Ford Motor Company, grup țintă- tinerii liceeni              

                                             

 
 

 26 noiembrie 2018 – Fii bun de Craciun, toată comunitatea 
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 decembrie 2018 Spectacol de Craciun in colaborare cu liceul I.C.Dragusanu 

 

   
 

 Eveniment caritabil initat de catre Casa de Cultura- Impreuna pentru Gabriel 

 

 
 

 Toate incasarile obtinute din bilete si obiectele vandute s-au directionat catre Gabriel 

 
 decembrie 2018- Spectacol de Crăciun în colaborare cu Clubul copiilor 
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 decembrie 2018- Concert extraordinar susținut de Corala Barbateasca Armonia si Maria 

Gheorghiu cu ocazia zilei Sf.Ștefan-Patronul spiritual al Orașului Victori 

 

    
 

 15 Ianuarie- 2019- Ziua Culturii Romane-Un luceafar rasarit din linistea uitarii 

 

   
 

   
    
 

La sediul casei de cultură s-a înființat un punct de colectare ajutoare Victoria pentru persoanele 

cu probleme. 

Vor fi pastrate și imbunătățite ,festivalurile organizate ani de ani de către Casa de Cultură , Consiliul 

local și al Primariei , care au un public fidel și notorietate. Mă refer aici la Festivalul de Jazz,  

Festivalul de Folk, Festivalul de toacă,  Zilele orașului Victoria, Sfântul Ștefan (patronul spiritual al 

orașului ), Fii bun de Crăciun, deveniind un adevărat brand cultural artistic local. Se vor organiza 

spectacole adresate tuturor  categoriilor de vârstă ele vor oferi programe de bun gust și bun simț. 

Spectacole,evenimente și festivaluri  susținute la Casa de Cultură, în colaborare cu Primaria, 

Consiliul local, grădinițe, școli, licee si alte instituții din oraș, din județ și din țară. 
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Prezentul raport a fost intocmit in baza textelor puse la dispozitie de catre serviciile, birourile si 

societatiile aflate pe raza orasului Victoria. 

Prezentul raport reprezinta bilantul intregii activitati desfasurate de catre Primaria orasului Victoria 

in anul 2018 si desi suntem multumiti de rezultatele obtinute,in ciuda greutatilor intampinate, atat de 

ordin legislativ, cat si  de ordin financiar, se inregistreaza rezultate mult mai bune decat la raportul 

precedent, ne dorim ca si  pe viitor rezultatele sa isi pastreze acest trend ascendent, astfel incat ele sa 

fie nu doar statistic notabile,ci ca intreaga noastra activitate sa raspunda nevoilor si dorintelor 

cetatenilor orasului Victoria in slujba carora ne aflam. 

Ca primar al tuturor victorienilor, doresc inca o data sa declar disponibilitatea institutiei pe care o 

reprezint de a fi un partener viabil si serios de dialog cu locuitorii in slujba carora se desfasoara 

intreaga noastra activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem creea 

impreuna un viitor durabil. 

 

 

       

 

 

                                                               PRIMAR, 

                                                  CRISTIAN GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 


