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RAPORT ANUAL 

~2019~ 

    

 

  

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 General 

al 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. 2019 = 8.364 persoane  

NUMĂR ŞOMERI in luna Octombrie 2019 – 117  persoane 

 

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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     I. SITUATIA ECONOMICA A SOCIETATILOR CARE DESFASOARA 

ACTIVITATI PE RAZA ORASULUI IN ANUL 2019: 

     1.Numar angajaţi:  

- SC PIROCHIM  VICTORIA SA – 72  persoane din care 43 au domiciliul in 

Orasul Victoria 

- SC VIROMET SA- 300 de angajati, din care 179 au domiciliul in Orasul Victoria  

- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL - 14  persoane din care 9 au domiciliul 

in Orasul Victoria 

- SC PUROLITE Srl - 280  persoane angajate  din care 149 au domiciliul in Orasul 

Victoria. 

 

 

    2.Salariu mediu/ unitate :  

- SC PIROCHIM SA –  2813 lei 

- SC VIROMET SA –4,035 lei 

- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL – 5925  LEI 

- SC PUROLITE Srl- 6578 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 2019 

 

 

1 Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare pe anul 

2018 dinexcedentul bugetului local al Oraşului Victoria 

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

exerciţiului bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare şi secţiunii de dezvoltare în anul 2019. 

3 Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului privind activităţilefinanţate integral din venituri 

proprii al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoriarezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 

2018 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajeleîntre veniturile şi cheltuielile 

secţiunii de funcţionare în anul 2019. 

4 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spaţiului comercial în suprafaţă de 77 mp şi a 

terenului în suprafaţă de 99 mp înscris în CF 100551 nr.cad.100551-C1 situat în str.Oltului nr.42A, ce 

aparţine domeniului privat al Oraşului Victoria 

5 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 214 mp şi construcţia 

edificată pe acesta –centrală termică, situat în str.Victoriei nr.20,cu destinaţia prestări servicii sau 

activităţii comerciale 

6 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de administrare bunuri proprietate publică 

nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoriacu privire la 
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completarea, anexei nr.3 –obiecte de inventar. 

7 Cu privire la aprobarea încetării de comun acord între Or.Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL în 

baza unor acorduri de încetare începând cu data de 01.02.2019 a contractului nr.4665/63RC/21.05.2012de 

încredinţare directă a gestiunii activităţiilor de salubritate stradala, întretinerea si amenajare parcurilor, 

scuarelor a zonelor verzi şi dezăpezire din Orasul Victoriacătre SC Victoria Parc Industrial SRL, 

contractuluide locaţiunenr.5413/64RC/18.06.2012a bunurilor mobile desfaşurarii activităţiilor de 

salubritate stradala, întretinerea si amenajare parcurilor, scuarelor a zonelor verzi şi dezăpezire din Orasul 

Victoria, contractului de locaţiune nr.5414/65RC/18.06.2012a bunurilor spatiul şi terenul in suprafata de 

701 mp, înscris în CF 100085 nr.cadastral 100085 ce aparţin domeniului public al Oraşului Victoria şi a 

contractului de locaţiune nr.5415/66RC/18.06.2012mijloace fixe şi obiecte de inventar. 

8 Cu privire la aprobarea încetării de comun acord între Or.Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL,în 

baza unui acord de încetare,a Contractului nr.6799/75RC/02.08.2012întreţinerea Cimitirului şi a capelei 

mortuare începând cu data de 01.02.2019 

9 Cu privire la aprobarea Regulamentul de stabilire a măsurilor unitare de organizare şi asigurare a 

dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi, scuarelor, parcurilor şi fântânilor arteziene din OraşulVictoria, 

Caietului de Sarcini privindmăsurile unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor 

verzi, scuarelor, parcurilor şi fântânilor arteziene din OraşulVictoria şi a Studiului de Oportunitate 

privindmăsurile unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi, scuarelor, 

parcurilor şi fântânilor arteziene din OraşulVictoria. 

10 Cu privire la aprobarea încheierii unui contractde prestări serviciide întreţinerea spaţiilor verzi, scuarelor, 

parcurilor şi fântânilor arteziene din OraşulVictoria cu SC Ecosistem Victoria SRL. 

11 Cu privire laaprobarea încheierii unui contract de locaţiune între Or.Victoria şi SC Victoria Parc Industrial 

SRL,societate în subordinea şi cu acţionar unic Consiliului Local Victoria,pentru spaţiul în suprafaţă de 

55,52 mp situat în str.Stadionului nr.14 în clădirea Consiliului Local Victoria cu destinaţia sediul societăţii 

şi casierie 

12 Cu privire la aprobarea încheieriiunui act adiţional la contractul de dare în folosinţă gratuită 

bunuriproprietate publică şi privată nr.3414/39RC/07.04.2010,încheiat între Oraşul Victoria şi Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoriacu privire la completarea anexei nr.2 –bunuri din domeniul privat. 

13 Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de întreţinerea cimitirului, a capelei 

mortuareşi a centrului de permanenţăcu SC Ecosistem Victoria SRL, societate comercială înfiinţată de 

cătreAsociaţia Intercomunitară ”ECO SISTEM VICTORIA” unde Or.Victoria este membru al asociaţiei 

14 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 canalizareîncheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria 

Parc Industrial SRL cu privire la introducerea Anexei 1B şi 1C. 

15 Cu privire la însuşirea de către Consiliul Local Victoria a PUD-lui nr.22/2018 de modificare a PUD-lui 

08/2009, cu privire la schimbarea destinaţiei terenului de 1377 mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, 

situat în str.Mircea Eliade nr.2 din „construcţie spaţiu comercial” în „construcţie spaţiu pentru desfăşurare 

servicii de alimentaţie publică şi servicii de cazare”, în condiţiile prevăzute de Legea 350/2001 republicată 

privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.47 şi art.48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” 

din Legea 215/2001 republicată. 

16 H O T Ă R Â R E A NR. 16 din 31.01.2019Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de 

investiţii ”P.T EXECUŢIE TROTUAR STRADA TINERETULUI” 

17 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii” REACTUALIZARE P.T 

PARCĂRI STR. CHIMIŞTILOR-STR. NEGOIU” 

18 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii” P.T REABILITARE REŢEA 

DE CANALIZARE ZONA LIDL-STR. GEORGE COŞBUC” 

19 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii” P.T REABILITARE REŢEA 

DE CANALIZARE STR. VIITORULUI” 

20 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivuluide investiţii” REABILITARE REŢEA DE 

CANALIZARE STR. CHIMIŞTILOR” 
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21 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii” P.T REABILITARE ŞI 

DOTĂRI LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUŞANU, ORAŞUL VICTORIA, JUDEŢUL BRAŞOV” 

22 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii” P.T REPARAŢII ŞI DOTĂRI 

GRĂDINITA CU PROGRAM PRELINGIT NR.1 VICTORIA” 

23 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni 

vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată 

24 Cu privire la cuprinderea în organigramă şi în statulde funcţiial aparatului propriu de specialitate al 

Primarului Or Victoriaa numărului de 70 posturi de asistenţipersonali pentru anul 2019. 

25 Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019. 

26 Cu privire la aprobareaRegulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de 

Cultură Victoria pe anul 2018 

27 Cu privire la aprobarea încheierii Actuluiadiţional nr.4 la Contractului de management nr. 

2528/24.02.2016 pentru modificareaşi completarea Cap.III, art.4, alin(3) –Remuneraţia directoruluiCasei 

de Cultură Victoria 

28 Cu privire la modificarea poziţiei nr.6 la coloana 2, 3 şi 6 şi din lista cu inventarul domeniului public 

aprobată prin HCL 47/24.08.1999 şi republicată prin HCL 198/29.11.2018, anularea poziţiei nr.7 şi 

introducerea a cinici noi poziţii cu terenurile aferente apartamentelor rezultate în urma lucrărilor de 

actualizare, întocmire releveu pentru toată construcţiaşidocumentaţie apartamentare a imobilului Grădiniţa 

nr.3. 

29 Cu privire la acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ISO MEDIU” în 

domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr.5, jud. Braşov, în 

aplicarea prevederilor O.U.G nr.74/2018, Legii nr.211/2011, Legii nr. 249/2015 şi a O.U.G nr.195/2005 

30 pentru modificarea art.1 din HCL. nr. 168/25.10.2018 -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 

31 Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 173/25.10.2018 -cu privire la aprobarea taxelor speciale pentru 

închirierea unor bunuri din incinta Bazei Sportive, bunuri ce aparţine domeniului public al Or.Victoria. 

32 Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 174/25.10.2018 -cu privire la aprobarea pentru anul 2019a taxelor 

speciale pentru închirierea unor spaţii din incinta Casei de Cultură a Or.Victoria –spaţii destinate 

activităţilor culturale. 

33 Cu privire la modificarea poziţiei nr.219 la coloana 5 din lista cu inventarul domeniului public aprobată 

prin HCL 47/24.08.1999 şi republicată prin HCL 198/29.11.2018 şi introducerea a cinici noi poziţii cu 

trotuare aferente str.Tineretului, George Coşbuc, Policlinicii, Oltului şi Viitorului. 

34 Cu privire la aprobarea amenajării unei parcări în suprafaţă de 48 mp , având ca amplasamentterenul situat 

între imobilelenr.14 şi nr.16 str.Libertăţii. 

35 Cu privire la actualizarea dedate imobile–repoziţionarea terenului de 627 mp înscris în CF 100251 

nr.cad.100251 şi a terenului de 514 mp înscris în CF 100476 nr.cad.100476 şi rectificarea suprafeţelor de 

la 627 mp la 498 mp şi 514 mp la 479 mp. 

36 Cu privire la acordarea unor ajutoare de urgenţă în sumă de până la1500 lei în cazul decesului unei 

persoane din familia beneficiară de ajutor social, al persoanei singure beneficiare de ajutor social sau al 

persoanelor şi familiilor nevoiaşe 

37 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Tâmplaru Angela 

38 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Poplahov Elena Ramona 

39 Cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în 

anul 2019. 

40 pentrumodificarea şi completarea HCL nr.9/26.01.2017-privind modificarea şi completarea art. 2 din HCL 

nr. 57/16.05.2011-Cu privire la încheierea unui contract deasociere în participaţiune cu SAM –Servicii 

Medicale Avansate SRL –Clinica Paltinul 
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41 Cu privire la aprobareacontului anual de execuţie pe surse de finanţare şi a situaţiilor financiare pe anul 

2018. 

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

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

43 Cu privire la stabilirea procentului de penalizare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, pentru neplata la 

termen a chiriei stabilită în contractul de închiriere pentru suprafeţe cu destinaţia de locuinte din fondul 

locativ. 

44 pentrumodificarea şi completarea titlului,alin.2al preambulului şi a art.1din HCL nr. 222/20.12.2018 cu 

privire la aprobarea trecerii integrale a apartamentelor nr.1, 3 şi 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 şi 

administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Judeţului Braşov şi administrarea 

Consiliului Judeţean Braşov, cu destinaţia“construcţiinecesare organizării şi desfăşurării activităţiilor de 

centru de zi şi/sau centru de consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006” 

45 Pentru modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea nr. 108/31.08.2017 -cu privire la aprobarea Programului de 

aprovizionare a populaţiei Oraşului Victoria cu principalele produse alimentare raţionalizate în caz de 

mobilizare şi de război. 

46 Cu privire la -aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea 

gestiuniiserviciului public de alimentare cu apă şi canalizareîncheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria 

Parc Industrial SRL cu privire la modificarea Anexei 1C. 

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

republicată a unui nr.de 1 apartament compus din 3 camere şi dependinţe situat înstr.Viitorului nr.24/18 –

fondul locativ de stat, cătretitularul contractului de închiriere 

48 Cu privire la -aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune directă 

nr.9947/76RC/20.10.2009 cu privire la modificareaCap.I –părţile contractante. 

49 Cu privire la -aprobarea încheierii unui act adiţionalla contractual de concesiune nr.3528/04.06.2004 cu 

privire la modificareaşi completarea Cap.I –părţile contractane şi art.1 Cap.II –obiectul contractului de 

concesiune. 

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

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria 

51 Privind stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestică,pe teritoriul oraşului Victoria 

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

preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului şcolar 2018/2019 

53 Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică aunui drept de superficie cu titlu oneros pe o 

perioadă de 49 de ani asupraterenului în suprafaţă de 5500 mp –imobil ce aparţine domeniului privat al 

localităţii Or.Victoria situat în str.Chimiştilor, pentru prestări servicii. 

54 Privindaprobarea investitiei pentru obiectivul ”REABILITAREŞI MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ 

ÎN ORAŞUL VICTORIA, JUDEŢUL BRAŞOV” finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prinCompania Naţională de Investiţii 

55 Privindaprobarea investitiei pentru obiectivul ”CONSTRUIRE ŞI DOTARE SEDIU PRIMARIE ÎN 

ORAŞVICTORIA, JUDEŢUL BRAŞOV”finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice prinCompania Naţională de Investiţii 

56 Privinda probarea investitiei pentru obiectivul ”CONSTRUIRE ŞI AMENAJARE BAZIN DE ÎNOT 

DIDACTIC ÎN ORAŞVICTORIA, JUDEŢUL BRAŞOV”finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice prinCompania Naţională de Investiţii 

57 pentru aprobarea documentaţiei la Faza D.A.L.I pentru obiectivul de investiţii «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA CLĂDIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUŞANU» 

58 Cu privire la solicitarea trecerii imobilului teren, aferent Depozitului deşeuri Victoria, în suprafaţă de 

22.439 mp înscris în CF 106287 Viştea ce aparţine domeniului public al UAT Viştea în domeniul public al 

UAT Victoria,pe durată determinată în vederea derulării obiectivului de investiţie -închidere Depozitului 

deşeuri Victoria. 
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59 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 

60 Cu privire la -aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.5248/53RC/29.05.2014 

încheiat între Oraşul Victoria şi dr.Bărbat Sanda-Mihaelacu privire la modificarea art.3 Cap.III –Termenul 

de închiriere-în sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 5 ani. 

61 Cu privire la -aprobarea completăriilistei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria aprobat prin HCL 

47/24.08.1999cu 3 poziţii -reţele apă şi branşamente, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 

213/1998 

62 Cu privire la -aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea 

gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria 

Parc Industrial SRL cu privire la completarea Anexei 1 cu unele bunuri de domeniul public -reţele apă şi 

branşamente. 

63 Cu privire la -aprobarea concesionării directea spaţiului nr.2 (cabinet medical) în suprafaţă de 125,18 mp, 

înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad.100031-C1-U2 din incinta Policlinicii Or.Victoria cu destinaţia 

Cabinet Stomatologic către d-na dr.Paler Monica. 

64 Cu privire la -aprobarea încheierii unui actadiţional la contractul de asociere în participaţiune 

nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire lacompletarea Anexei 1şi a Anexei 2la contract. 

65 Cu privire laînsuşirea de către Consiliul Local Victoria a PUD-lui nr.85/2017 de modificare a PUD-lui 

28186/1993, cu privire la schimbarea destinaţie construcţiei edificată pe terenul de 100 mp înscris în CF 

100272 nr.cad.100272, situată în str.Chimiştilor nr.30A din „construcţie prestări servicii” în „construcţie 

prestări servicii şi locuinţă”. 

66 Cu privire la aprobarea întocmirii documentatiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere pentru 

terenul de 18.521 mp din suprafaţa de 244 Ha şi 6.437 mp (2.446.437 mp) –CF 100051 Victoria şi a unui 

raport de evaluare a terenului de 18.521 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea 

preţului de vânzareprin licitaţie publică cu destinaţia ”industrie şi prestări servicii”. 

67 Cu privire la aprobarea asocierii Oraşului Victoria cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, 

Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru Feldioara, Crizbav, Prejmerşi Făgăraş,în cadrul 

AsociaţieiDirecţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor. 

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

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

69 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie reţea apă cartier locuinţe 

str. Avram Iancu, str. Badea Cârţan, str. Octavian Paler şi str. Grigore Moisil”, oraşul Victoria judeţul 

Braşov,după încheierea contractului de achiziţie publică 

70 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie reţea canalizarecartier 

locuinţe str. Avram Iancu, str. Badea Cârţan, str. Octavian Paler şi str. Grigore Moisil”, oraşul Victoria 

judeţul Braşov,după încheierea contractului de achiziţie publică 

71 privindactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie străzi şi alei pietonale cartier 

locuinţe str. Avram Iancu, str. Badea Cârţan, str. Octavian Paler şi str. Grigore Moisil”, oraşul Victoria 

judeţul Braşov,după încheierea contractului de achiziţie publică 

72 Cu privire laconstituirea unui drept de superficie directă cu titlu gratuit pe o perioadă de 50 de ani 

asupraterenului în suprafaţă de 241 mp –teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat 

în str.Moldoveanu, către Parohia Ortodoxă Română nr.3, pentru construcţia unui aşezământ social-cultural 

-filantropic. 

73 Cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Oraşul Victoria şi Asociaţia ICAR 

MUSIC 2018având ca obiect organizarea evenimentului cultural “Spring Fest 2019”în perioada 17.05-

19.05.2019. 

74 Cu privire laactualizarea secţiunii I ”Bunuri imobile”, din lista cu inventarului domeniului public al 

Or.Victoria aprobată prin HCL nr.47/24.08.1999 la poziţia nr.1 ( coloana 2,3,5 şi 6), poziţia nr.6 ( coloana 

2,3,5 şi 6), poziţia nr.7( coloana 2,3,5 şi 6) şi poziţia nr.33( coloana 2,3,5 şi 6). 

75 Cu privirelaanularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2019, mai mici de 20 lei. 

76 Cu privire la aprobarea bugetului Oraşului Victoria pe anul 2019 

77 Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat la data de 31.12.2018al 

activitatilor finanţate integral din venituri proprii desfăşurate direct de către U.AT Oraşul Victoria 
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78 Cu privire la aprobarea trecerii imobilului teren în suprafaţă de 22.439 mp înscris în CF 106287 Viştea 

nr.cad106287 din domeniului public al UAT Viştea şi administrarea Consiliului Local Viştea, în domeniul 

public al UAT Victoria şi administrarea Consiliului Local Victoria,pentru derularea obiectivului de 

investiţie –închidere Depozit deşeuri Victoria şi perioada de monitorizare a investiţiei. 

79 Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea lucrărilorde pictură la 

BisericaSf.Ilie. 

80 Cu privire lafinanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2-Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena-pentru Reabilitare 

termică lăcaş de cult 

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

electricălăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva”. 

82 Cu privire lafinanţarea Bisericii Creştine Baptiste“Sfânta Treime” pentru restaurare, reabilitare şi 

consolidare lăcaş de cult. 

83 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoriaca şi coorganizator al acţiunii „Fii Bun de Crăciun” 

alături deParohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie 

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

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

85 Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumulicoanei pe sticlă”–Ediţia 

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

86 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”. 

87 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoriaca şi coorganizator al acţiunii Concurs judeţean Natura 

viaţa mea şi a noastră,alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”. 

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

noştri” alături deLiceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

89 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii -„Şcoala de Vară” 

alături deLiceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

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

ştiinţei, popas la porţile artei –proiect naţional”alături deLiceul Teoretic I.C Drăguşanu. 

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

prin ochi de copil”alături deLiceul Teoretic I.C Drăguşanu 

92 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii -Festivalul naţional de 

teatru ”Bona Fortuna”alături deClubul Copiilor Victoria 

93 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoriaca şi coorganizator al acţiunii -Concurs naţional de 

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

94 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii cultural artistice „ 

Victoria Jazz Festival” 

95 Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii -Epoziţie Foto”Muntele 

–Eterna Pasiune”alături deAsociaţiaArtografica 

96 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 Săbătorilede iarnă 

97 privind aprobarea actualizării Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul orasului Victoria 

98 privind participarea UAT Victoriaîn cadrul ”Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri 

municipale neconforme”şi contractarea finanţării, aprobarea principalilor indicatori tehnico economici 

pentru proiectul “Închidere depozit deşeuri Victoria” şi asigurarea şi susţinerea contribuţiei proprii pentru 

realizarea proiectului“Închidere depozit deşeuri Victoria 
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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 vânzării prin licitaţie publică a terenului de 18.521 mp înscris în CF 

108125nr.cad.108125, situat în str.Aleea Uzinei, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii 

Or.Victoria, cu destinaţia „industrie şi prestări servicii”. 

107 pentru modificarea şi completarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 şi art.3 din HCL nr. 139/26.10.2017-Cu 

privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţie ”Reabilitare şi dotări Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”precum şi cofinanţarea proiectului, modificată prin HCL nr. 86/22.05.2018. 

108 Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la apa potabilă şi a tarifelor la canalizare-epurareîncepând cu 

data de 01.06.2019. 

109 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 canalizareîncheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria 

Parc Industrial SRLcu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX-Preţurile/tarifele 

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

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

organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or. 

Victoria,modificată prin HCL nr.53/29.03.2018 şi HCL nr.180/25.10.2018. 

111 Privind aprobarea implementăriiproiectului cultural Festivalul”La noi la Victoria veniţi !” 

112 Cu privire la modificarea anexei aprobată la art.1 din HCL nr. 192/13.11.2018 cu privire la aprobarea 

programului achiziţiilor aferenteproiectului « Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii şi str.Aleea 

Bujorului »cod SMIS 115941 

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 31 mp situat în Or.Victoria str.Primăverii nr.12 înscris în CF 100698 

Victoria nr.topo/nr.cad.100698 ce aparţine proprirtăţii private a Or.Victoria. 

114 Cu privire la aprobarea radierii din CF 100031-C1-U13 Victoria nr.cad./nr.topo. 100031-C1-U13 a 

dreptului de administrare operativă înscris în favorul Spitalului Orăşenesc Victoria. 

115 Cu privire la modificarea şi completarea art.5 Cap.I-Dispoziţii generale şi art.16 Cap.II –Atribuirea 

locurilor de parcare de reşedinţă, din Regulamentulde organizare şi funcţionare a parcărilor publice de 

reşedinţă aflate pe raza Oraşului Victoria. 

116 Cu privire la modificarea titlului, alin.2 din preambul, art.1 alin.1 şi 2, art.2 şi art.3din HCL 

nr.105/30.05.2019-cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere a 

terenului de 12.000 mp din suprafaţa de 2.427.675 mp (242 Ha şi 7675 mp) din CF 100051 Victoria 
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nr.cad.21/38/1/4/1/46/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren situat în str.Aleea Uzinei în vederea constituirii prin 

licitaţie publică aunui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupraterenului în 

suprafaţă de 12.000 mp –imobil ce aparţine domeniului privat al Oraşului Victoria , pentru „industrie şi 

prestări servicii”şi a unui raport de evaluare a terenului de 12.000 mp de către un evaluator autorizat 

ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei. 

117 pentru abrogarea HCL nr.67/25.04.2019 cu privire la aprobarea asocierii Oraşului Victoria cu localităţile 

Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru Feldioara, Crizbav, 

Prejmer şi Făgăraş, în cadrul Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor. 

118 Cu privire aprobarea încheierii unui contract de serviciipentru gestionarea câinilor fără stăpân în oraşul 

Victoria 

119 privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul 

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

120 Cu privire aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere a terenului de 299 mp din 

suprafaţa de 2.416.469,70 mp (241 Ha şi 6469 mp) din CF 100051 Victoria 

nr.cad.21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren situat în str.Aleea Uzinei în vederea constituirii prin 

licitaţie publică aunui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupraterenului în 

suprafaţă de 299 mp –imobil ce aparţine domeniului privat al Oraşului Victoria, pentru „industrie şi 

prestări servicii”şi a unui raport de evaluare a terenului de 299 mp de către un evaluator autorizat 

ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei. 

121 Cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrarea terenului de 794,70 mp din suprafaţa de 

17.216 mp (1 Ha şi 7216 mp) din CF 107640 Victoria nr.cad.107640, teren situat în str.Aleea Uzinei în 

vederea constituirii prin licitaţie publică aunui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de 

ani asupraterenului în suprafaţă de 794,70 mp –imobil ce aparţine domeniului privat al Oraşului Victoria , 

pentru „industrie şi prestări servicii”şi a unui raport de evaluare a terenului de 794,70 mp de către un 

evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei 

122 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2019. 

123 Pentru modificarea și completarea titlului, preambulului și art. 1 și 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorilede iarnă 

124 Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 193/13.11.2018-privind actualizarea devizului general pentru 

obiectivul de investiţii „ Reparaţii si dotări Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Victoria”, după încheierea 

contractului de achiziţie publică. 

125 Pentru modificarea art. 1 din HCL nr.194/13.11.2018 -Cu privire la actualizarea devizului general pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare si dotări Liceul Teoretic I. C. Drăgușanu, orașul Victoria judeţul 

Brașov”, după încheierea contractului de achiziţie publică 

126 cu privire la aprobarea Notei conceptualeși a Temei de proiectare pentru obiectivulde investiţii ”P.T 

Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C. Drăgușanu 

127 cu privire la aprobarea Notei conceptualeși a Temei de proiectare pentru obiectivulde investiţii ”P.T 

amenajare parcări str. Mihai Eminescu nr.2-4, str. Mihai Eminescu nr.10, str. Libertăţii nr.10-12 și str. 

Albota nr.4” 

128 Cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 2019/2020 a reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului 

Victoria ca membri ai Consiliul de administraţie şi ai Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Victoria 

129 Cu privire la aprobarea încheierii unui actadiţional la contractul de asociere în participaţiune 

nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire lamodificarea Anexei 3–obiecte de inventar capela ortodoxă la 

contract. 

130 Cu privire la abrogarea Anexei nr.2 la contractul de comodat nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între 

Oraşul Victoria şi Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România 

131 Cu privire ladesemnarea unui membru titular în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi a unui 

membru supleant din rândul consilierilor locali precum şi a unui membru titular în comisia de soluţionare 

a contestaţiilor privind vânzarea spaţiilor medicale şi a unui membru supleant din rândul consilierilor 

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

preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria 

133 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 

678/62/2018, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Braşov 

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

30.06.2019. 

135 Cu privire laaprobarea protocolului de colaborare nr.48832/04.07.2019încheiat între Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşovşi Oraşul Victoria 

136 Pentru modificarea art. 2 şi 3 din HCL nr. 111/27.06.2019 -privind aprobarea implementăriiproiectului 

cultural Festivalul”La noi la Victoria veniţi !” 

137 Pentru modificare art 2 din HCL nr.123/10.07.2019-pentru modificarea şi completarea titlului, 

preambulului şi art 1 şi 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă 

138 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 -constituirea Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului şi urbanism precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

139 privind aprobarea achizitionarii serviciului de redactare recurs, consultanta, asistenta juridică si 

reprezentare in dosarul nr. 16830/3/2016*, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti. 

140 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare în condiţiile prevăzute de OUnr.68/2008 a 

spaţiului medical în suprafaţă de 29,97 mp şi teren aferent 12 mp, înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad. 

100031-C1-U1 situat în str.Policlinicii nr.14 proprietate privată a Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet 

medical-medicină de familie. 

141 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare în condiţiile prevăzute de OUnr.68/2008 a 

spaţiului medical în suprafaţă de 125,18 mp şi teren aferent 59 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 nr.cad. 

100031-C1-U2 situat în str.Policlinicii nr.14 proprietate privată a Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet 

medical stomatologic. 

142 Cu privire la stabilirea cuantumului indemnizatiei membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor medicale 

şi a membrilor comisie de soluţionare a contestaţiilor precum si a conditiilor de acordare a acesteia 

conform art.5 alin.7 din OUnr.68/2008. 

143 privind aprobarea încheierii Actului adiţional nr.2 la Acordulde parteneriat pentruderularea şi finanţarea în 

anul şcolar 2018 –2019 din bugetul local al oraşului Victoria a Proiectului educaţional “Şcoală după 

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

144 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Măcărăscu Ioan 

145 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Nicula Vasile Dănuţ 

146 Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului NEVOLNICU VIOREL 

147 Pentru completarea anexei nr.1 la HCL nr.99/30.05.2019 -cu privire la aprobareaProgramului achiziţiilor 

aferent proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI 

EMINESCU»cod SMIS 118631 

148 Cu privire la aprobarea programului achiziţiilor aferenteproiectului « Amenajare parc zona de locuinţe 

str.Pieţii şi str.Aleea Bujorului »cod SMIS 115941 

149 Cu privire la aprobarea achizitiei de catre Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat a «DOCUMENTAŢIEI 

ÎN VEDEREA OBŢINERII DE FONDURIEUROPENE PENTRU CRESA COPII», în valoare de 5.000 

lei 

150 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2019. 

 

151 Cu privire la solicitarea trecerii  imobilului teren în suprafață de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  

nr.cad.100912 din domeniului public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în 

domeniul public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria, pentru derularea obiectivului 

de investiție construcție garaje primărie. 
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152 Cu privire la completarea HCL nr.121/27.06.2019 -  privind aprobarea efectuării lucrărilor de 

dezmembrare a terenului de 794,70 mp din suprafața de 17.216 mp (1 Ha și 7216 mp) din CF 107640 

Victoria nr.cad.107640, teren  situat în str.Aleea Uzinei în vederea constituirii prin licitaţie publică a unui 

drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 794,70 mp – 

imobil ce aparţine domeniului privat al Orașului Victoria, pentru „industrie și prestări servicii” și a unui 

raport de evaluare a terenului de 794,70 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea 

prețul superficiei, la titlu, preambul alin.2, art.1 alin.1 și 2, art.2 și art.3. 

153 Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 

de ani asupra terenurilor în suprafaţă de 161 mp înscris în CF 108182 Ucea nr.cad.108182 și 138 mp 

înscris în CF 108149 Ucea nr.cad.108149, imobile ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria 

situate în str.Aleea Uzinei, pentru „industrie și prestări servicii”. 

154 cu privire la aprobarea Notei conceptualeși a Temei de proiectare pentru obiectivulde investiții ”P.T 

Reabilitarerețea de canalizare str. Chimiștilor” 

155 cu privire la aprobarea Notei conceptualeși a Temei de proiectare pentru obiectivulde 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 CF 100313-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 Victoriape 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 șiOrașul Victoria în 

vederea implementări Proiectului ”Utopian Cities, Programmed Societies 

161 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2019. 

 

162 Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  extrabugetar pentru perioada 01.11.2019 – 

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

 

163 Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria adomnului Dobrilă Ioan 

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

și modificată prin HCL nr.7/28.07.2016,HCL nr.15/23.02.2017șiHCL nr.61/26.04.2018 

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

propietate publică şi privată ale Or.Victoria. 

167 Cu privire la aprobarea pentru anul 2019a 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 anul2019. 

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 2019a 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 
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171 Cu privire la aprobarea pentru anul 2019a 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  pentru anul 2020 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile 

prorietate 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.    

177 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a nivelurilor tarifelor percepute în cazul închirierilor de terenuri 

prorietate publică şi privată ale Or.Victoria. 

178 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a preţurilor unitare de vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a 

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

179 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 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 

180 Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a preţului reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă 

asupra terenului ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice. 

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

182 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru 

terenul în suprafaţă de 523 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul 

privat al Statului Român. 

183 Cu privire la aprobarea dezmembrării terenului de 10 mp situat în Or.Victoria str.Pieții nr.18/1  care face 

parte din suprafața de 20.289 mp înscris în CF 100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2 ce aparţine proprietății 

private a Or.Victoria și întocmirea unui raport de evaluare a terenului. 

184 Cu privire la aprobarea încetării contractului de concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018 încheiat între 

Or.Victoria și Lupșor Laura-Mihaela având ca obiect concesionarea directă 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, situat în str.Policlinicii nr.14, cu destinația cabinet medicină de familie cu d-na 

dr.Lupșor Laura-Mihaela, în baza unui acord de încetare. 

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

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

186 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  2019/2020 la Liceul 

Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria. 

187 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  2019/2020 la Colegiul 

Tehnic ”I.C. Drăgușanu”  Victoria. 

188 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2019 

189 Cu privire la aprobarea programului achiziţiilor aferenteproiectului « Amenajare parc zona de locuinţe 

str.Pieţii și str.Aleea Bujorului »cod SMIS 115941 

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

preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 
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191 Cu privire la transformarea contractului de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 în contract dede superficie 

directă cutitlu gratuit. 

192 Privind modificareaart 2 din HCL nr. 137/25.07.2019 pentru modificarea art.2 din HCL 

nr.123/10.07.2019-pentru modificarea și completarea titlului, preambulului și art 1 și 2 din HCL nr. 

96/13.05.2019 -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 Săbătorile de iarnă. 

193 Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul 2020-2021 care va funcţiona 

în orașul Victoria. 

194 Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii ”P.T EXTINDERE REŢEA 

CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO ORAȘVICTORIA” 

195 Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziţia Primarului Oraşului Victoria nr. 699/23.12.2019 –cu 

privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Victoria pe anul 2019 

 

Principalele activitati derulate in anul 2019 de catre secretarul General al Orasului 

Victoria : 

- Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată  a U.A.T.-Primaria 

orasVictoria , a Consiliului Local al orasului Victoria  şi a Primarului 

orasului Victoria . S-a urmărit asigurarea reprezentării instituţiei în toate 

litigiile existente atât în procesele aflate pe rolul Judecatoriei, Tribunalul. 

Pe rolul instantelor au fost inregistrate un numar de 7 dosare. 

- Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor 

depuse la instanţele de judecată. 

- Avizarea pentru legalitate la nivelul instituţiei a contractelor de achizitii 

publice (contracte de executare de lucrări sau achiziţii de bunuri). 

- Consilierea şi verificarea juridică a documentelor la solicitarea tuturor 

compartimentelor din cadrul Primăriei. 

In anul 2019 au fost adoptate  un număr de 195  Hotărâri ale Consiliului Local  si 

705  Dispoziții ale Primarului Or. Victoria. In anul 2019, au fost inregistrate un numar 

de 19840 documente prin Registratura Primariei Or. Victoria. In baza Legii nr.544/2001 

s-au inregistrat un numar de 37 solicitari si 27 de reclamatii. 
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III. BIROU  BUGET FINANCIAR CONTABILITATE/ANUL 2019 

     

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

persoane -functionari publici pana la data de 31.08.2019 si un numar de 7 persoane 

incepand cu data de 01.09.2019 pana la finalul anului,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. 

- 4 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. 
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           Activitatea de personal- salarizare  

In cursul anului 2019 ,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 finala directorului  Casei  de Cultura –conform contractului 

de management 

 S-au organizat concursuri pentru  2 functii publice , functii  care nu  au fost ocupate 

 S-au organizat procedurile specifice pentru promovarea a 5 functionari publici 

 S-au eliberat 30 adeverinte pentru intocmirea dosarelor  de pensionare, atat pentru 

angajatii institutiei cat  si pentru angajati de la  fostul spital  

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

prevederile L153/2017 

 S-a actualizart si modificat  portalul   ANFP 

 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-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 

- declaratia lunara 100 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  

     - s-au intocmit si eliberat  un numar de 103 adeverinte de salarizare, somaj . 
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      Activitatea financiar- contabila  a anului 2019 s-a desfasurat cu 

respectarea  legislatiei specifice.    

             Au fost intocmite si aprobate 14 bugete  centralizate -6 bugete locale (1 

initial si 5 rectificari) si 4 bugete ale  activitatilor finantate integral  din venituri 

proprii si subventii(-1 initial si 3 rectificari)  

                   Platile prin virament s-au efectuat cu 1.584  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  2019 nu sunt   inregistratrate datorii fata de  

institutiile de subordonare locala si furnizori ,cu exceptia utilitatilor aferente lunii 

decembrie 2019 pentru care facturile s-au primit in cursul lunii ianuarie 2020  

                 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 efectuate 

in anul 2019 

  

TOTAL 

24.116,49 11.872,00  

1. Autoritati executive 4.881,05 4.182,85 -Cheltuieli de personal -3.835,53 

-Cheltuieli bunuri si servicii-309,35    

    -   furnituri birou 17,24; materiale 

curatenie-1,62 ,iluminat+incalzire-

43,24 ,apa+salubritate-7,01, 

carburanti-15,00,piese schimb-2,45 

posta,telecomunicatii,internet- 60,29; 

materiale si prestari servicii  cu 

caracter functional -12,98,alte bunuri 

si servicii pt.intretinere si functionare-

115,83;  obiecte de inventar-7,05 

deplasari-2,35; pregatire profesionala-

2,25; protectia muncii-2,48; cheltuieli 

judiciare -8,33;  alte ch.11,23. 

-Alte cheltuieli-43,66-sume aferente 

persoanelor cu handicap neancadrate 

-Plati efetuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent –minus -

40,34 

-Cheltuieli de capital-34,65 

   

2 Alte servicii publice generale  235,00 231,17  

 Alte servicii publice generale 9,50 9,50 Ch.cu bunuri si servicii -    9,50-
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obiecte de inventar- urne si cabine de 

vot 

 -Servicii publice comunitare de 

evidenta a persoanelor 

225,50 221,67 Cheltuieli de personal-217,75 

Ch.cu bunuri si servicii-3,92 

-   3,37-posta,telecomunicatii   

-    0,55-obiecte de inventar stampile 

SPCLEP 

3. Ordine publica si siguranta 

nationala 

246,10 240,91  

  Protectie civila si protectie 

contra incendiilor(protectie 

civila nonmilitara) 

10,30 6,36 Cheltuieli bunuri si servicii-6,36 

- 0.06- abonament servicii alarmare 

sirena 

- 1.32 alte cheltuieli cu servicii 

incarcat instinctoare 

- 4,98 obiecte inventar – echipament 

protective civila 

 Alte cheltuieli in domeniul 

ordinii publice si sigurantei 

nationale 

235,80 234,55 -paza si ordine publica 

4 Invatamant  6.896,69 1.605,93 Suma cuprinde ch pentru toate 

institutiile de invatamant ( inclusiv 

cele efectuate de executiv) 

  Liceul Teoretic IC Dragusanu 621,50 615,76  -ch.de personal  -70,24-ch in cadrul 

programului,,Scoala dupa Scoala” 

-ch.bunuri si servicii-504,48 

-ajutoare sociale in numerar-10,68 

ajutoare acordate elevilor cu nevoi 

speciale integrati in invatamantul de 

masa 

-burse-30,35 

 ColegiulTehnic Dr.Alexandru 

Barbat 

409,50 395,92 -ch. bunuri si servicii-382,79 

-burse-8,13 

- Cheltuieli de capital 5,00 

 Cheltuieli efectuate direct de 

catre executiv pentru institutiile 

de invatamant 

5.865,69 594,25 1.Ajutoare sociale-6,75-tichete 

sociale pentru gradinita 

2. Cheltuieli proiecte 

nerambursabile FEN –programul 

FEDR -108,36 

 2.Cheltuieli de capital-479,14  

 

5 Sanatate  316,99 285,73  

 Spitale generale   90,50 87,95 2.-Cheltuieli de capital-87,95  - 

aparatura spital 

 Servicii de sanatate publica 

(cabinet medical scolar) 

166,41 159,19 1.Cheltuieli de personal -157,00  

2.Ch.cu bunuri si servicii-3,28 din 

care: 

-0,32-materiale de functionare 

-2,26-medicamente  

-0,70 materiale sanitare si 

dezinfectanti 

3. Plati efetuate in anii precedenti si 
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recuperate in anul curent –minus -

1,09 

 Alte institutii si actiuni sanitare 60,08 38,59  

 -centru permanenta si 

policlinica  

  1.Ch.cu bunuri si servicii-33,96,din 

care: 
- utilitati centru de permanenta si 

spatii de folosinta comuna-14,74 

-apa-0,13 

-intretinere centru permanenta 1,04 

- distrugere deseuri centru 

permanenta-3,45 

-reparatii Centru permanenta 9,51 

- materiale sanitare si dezinfectanti-

4,43 

-obiecte de inventar-0,66 

2.Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 

0.23 

3.Cheltuieli de capital 4,86 

6 Cultura, recreere si religie  4.795,48 1.230,98  

 Servicii culturale -Casa de 

Cultura 

222,50 217,33 1.Ch.cu bunuri si servicii -2,50 chelt 

judiciare 

2.Subventii-transferuri acordate din 

bugetul local  (sume care se regasesc 

in veniturile Casei de Cultura)-174,85 

3.Cheltuieli de capital-39,98- cortina 

scena 

 Sport 415,50 280,12  1.Ch.cu bunuri si servicii - 0,12 

2. Subventii -Transferuri din 

bugetul local catre  Club Sportiv 

Chimia Oras Victoria-280,00  (suma 

se regaseste in veniturile clubului) 

 

 Intretinere gradini publice, 

parcuri, zone verzi, baze 

sportive si de agrement 

3.960,08 548,48 1.Ch.cu bunuri si servicii-401,43 din 

care: 

-lucrari intretinere zone verzi efectuate 

de SC Victoria Parc Industrial-385,67  

-cv apa-2,64 

- material dendrofloricol si  materiale 

de intretinere si reparatii banci-5,98 

-obiecte de inventar -7,14 

2. Cheltuieli proiecte 

nerambursabile FEN –programul 

FEDR -139,19 

3.Cheltuieli de capital-7,86 

 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-5,00 

 Alte servicii in domeniile 162,40 150,05 Ch.cu bunuri si servicii-150,05;,din 
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culturii, recreerii si religiei care: 

-  Cheltuieli cu actiunile organizate 

direct de  Orasul Victoria sau la 

care  Orasul Victoria  a avut 

calitatea de coorganizator: 140,59 

astfel: 

1.- Festivalul international  de Toaca 

si clopote -10,00  

2.-Concurs judetean,,Tehnologii vechi 

si noi”-2,40 

3.-Actiunea,,Calatorie in lumea stiintei 

popas la portile artei”-1,50 

4.-Ziua Eroilor-1,99 

5.-Festivalul de folk,,La noi la 

Victoria veniti”- 30,25 

6. zilele orasului Victoria -40,54 

7.-Ch sarbatori de iarna, colindatori-

15,80 

8. Cheltuieli pavoazare, foc de artificii 

-8,80  

9.-Patron Spiritual al Orasului 

Victoria-12,16 

 10.-Fii bun de Craciun-4,20 

 11.-Drumul icoanei pe sticla-1,80 

12.-Actiunea ,,Noi prin stramosii 

nostri”-1,00  

13.Concurs national de educatie 

ecologica si informatica ,,Floare de 

colt”- 1,99 

14. Natura  viata mea si a noastra-1,19 

15.Actiune “Scoala de vara”-1,47 

16.Victoria jazz festival – 5,5 

-Achizitii obiecte de inventar- 
ghirlande si figurine pt.pavoazare-9,46 

 

 

7. Asigurari si asistenta sociala 2.081,73 2.003,86  

 Asistenta sociala in caz de boli 

si invaliditati 

2.030,73 1.962,98 Ch.de personal- 1.493,02-salarii 

asistenti personali ai persoanelor cu 

handicap 

Indemnizatii persoane cu handicap-

469,96 

 Ajutor social 6,00 2,68 -ajutor lemne 

 Alte cheltuieli in domeniul  

asistentei sociale  

45,00 38,20 Ajutoare sociale:38,20, din care: 

-5,00-  pentru 10 cupluri la implinirea 

a 50 ani de  casatorie 

-8,00- ajutor deces  pt trei persoane 

beneficiare de ajutor social 

25,20-ajutoare de urgenta pentru  

persoane defavorizate  

 

8 Locuinte, servicii si dezvoltare 1.478,37 1.005,75  
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publica  

 Locuinte  16,37 2,30 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -

3,28,00 ,din care: 

 -materiale de curatenie si de 

intretinere, deratizare blocuri 

nefamilisti-0,44 

-utilitati-2,84 

2.Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 

1,58 

 3.Cheltuieli de capital-0,60 

 Alimentari cu apa  136,05 0,33 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -

0.33 din care: 

-consum apa cismele oras-0,33 

 

 Amenajari hidrotehnice  10,00 0,00  

 Iluminat public si electrificari 

rurale 

138,00 130,00 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -

46,30,din care: 

-consum energie electrica   iluminat 

public-39,11 

-combustibil si piese telescop-5,00 

 -achizitii si montare  becuri stradale, 

asigurare telescop si piese schimb-

2,19 

2.Cheltuieli de capital-83,70 

 Alte servicii in domeniile 

locuintelor, serviciilor si 

dezvoltarii comunale  

1.167,95 873,12 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii 

269,41, din care: 

 -utilitati capela mortuara si piata-4,26 

-apa cimitir si capela-0,38 

 -intretinere capela mortuara si cimitir-

36,24 

-cheltuieli cu bunuri si servicii 

functionale-achizitie nisip.sare,servicii 

evaluari si dezmembrari, avize ,etc-

63,93 

-reparatii curente-parcari, trotuare-

17,35 

-obiecte de inventar :1,00 

-consultanta  si expertiza- 0,98 

-ch  judiciare  si extrajudiciare de 

timbru-3,23 

-publicitate si-TVA –aferent 

vanzarilor de bunuri din domenuiul 

privat-142,04 

2.Ch.de capital- 605,27 

3.Plati efectuate in anii precedenti si 

recuperate in anul curent-minus 

1,56 

 

 

9. Protectia mediului 1.633.63 966,53  

 Salubritate   472,71 459,28 Cheltuieli cu bunuri si servicii- 
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459,28din care: 

-lucrari maturat strazi si trotuare 

efectuate de catre SC VICTORIA Parc 

Industrial SRL-458,08 

-alte ch de intretinere si functionare-

1,20 

 Colectarea ,tratarea si 

distrugerea deseurilor 

891,24 463,32 1.Ch.cu bunuri si servicii-449,05,din 

care: 

-contravaloare colectare deseuri 

menajere din taxa de salubritate-

434,88 

-taxa mediu –colectare deseuri-14,17 

2.Transferuri- din bugetul local 

pentru asociatii de dezv 

intercomunitara-4,27 

3. Cheltuieli de capital-10,00 

 Canalizarea si tratarea apelor 

reziduale 

236,48 14,68 Cheltuieli de capital- 14,68 

 Alte servicii in domeniul 

protectiei mediului 

33,20 29,25 Cheltuieli cu bunuri si servicii-

29,25-servicii ecarisaj 

 

10 Transporturi 1.548,45 115,29  

 Transport in comun 84,00 81,13 -Subventii transport local 

 Strazi 1.464,45 34,16 1.- Cheltuieli cu bunuri si servicii-

32,66,marcaje rutiere si semne de 

circulatie 

Cheltuieli de capital : 1,50 

     

11 Alte actiuni economice  3,00 3,00  

 Turism 3,00 3,00 Cotizatie 2019 membru-ADI-Centrul 

Regional de Dezvoltare Durabila Tara 

Fagarasului  

 

              Executia de casa  a bugetului local  total (diferenta intre incasari si plati ) pe 

anul 2019 s-a incheiat cu excedent  in suma  de 148,43 mii lei . 

             Nota: suma aprobata a se utiliza din excedentul anilor precedenti in anul 2019 

(pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare )a fost de 2.994,55 mii 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 
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       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.     

                                                                                                                                  
Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2019 

lei 

 

Plati 

2019 

lei 

Observatii/lei 

  VENITURI-TOTAL     

 

 

 

Blocuri de nefamilisti: 

 

611 

  

 CHELTUIELI-TOTAL  -235  

 Plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in 

anul curent 

  

-235 

 

 Excedent la 31.12.2019 846,00   

  

      

 

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

cadrul institutiilor de invatamant   
 

 

 

 

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2019 

lei 

 

Plati 

2019 

lei 

 

Observatii 

I  Liceul Teoretic IC Dragusanu    

  TOTAL INCASARI  

6.721 

 

 

 

 TOTAL PLATI  0  

 EXCEDENT  la 31.12.2019                                           6.721-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: 53.037   

 -venituri din inchirieri 1.945   

 -taxe din prestari de servicii 3.151   

 -contributia elevilor pentru 

internate,camine si cantine  

47.941   

 -TOTAL PLATI –din care 

 

 73.124  

 -Ch de personal  33.013  

    -Ch.bunuri si servicii  40.111   

 Deficit la 31.12.2019                                 20.087 lei  acoperit din  excedentul din anii anteriori  
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Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor finantate din venituri proprii si subventii  

Casa de Cultura si Club Sportiv Chimia Oras Victoria- 
 

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2019 

lei 

 

Plati 

2019 

lei 

 

Observatii 

I Casa de Cultura    

      TOTAL INCASARI,din care: 197.207   

 -subventii de la bugetul local  174.850   

 -venituri din inchirieri 22.357   

 -alte venituri proprii 0   

      TOTAL PLATI   197.207  

 Din care:    

 - CHELTUIELI DE PERSONAL  141.307  

 -  BUNURI SI SERVICII  55.900 -773 lei-furnituri birou 

-  1.956  lei materiale 

curatenie 

- 38.841 lei-utilitati,apa 

-   1.364 lei-posta,telefon 

-11.135 lei-alte bunuri si 

servicii pentru intretinere si 

functionare 

  

 EXCEDENT                                               0 
La data de 31.12.2019 suma de incasat de la diversi clienti este de 3.954lei 

     

II Clubul Sportiv Chimia   

Oras Victoria 

   

      TOTAL INCASARI,din care: 288.796   

 -concesiuni si inchirieri 5.056                                                                                             

 -alte venituri din prestari servicii si alte 

activitati-taxe organizare competitii si 

vanzari bilete  

3.740   

 -subventii 280.000   

      TOTAL PLATI ,din care:  288.796  

 -Cheltuieli de personal  103.552  

 -Cheltuieli bunuri si servicii  185.244 -94 lei-furnituri birou 

-400 lei -materiale curatenie 

-14.285 lei –utilitati 

- 990 lei-apa,canal,salubritate 

-1.156 lei-carburanti 

-13.300 lei-transport sportivi 

cu auto inchiriat 

-400 lei-posta,telefon 

-11.894 lei-conventii civile 

arbitrii 
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IV. BIROULUI  ADMINISTRAREA  DOMENIULUI  PUBLIC  ŞI  PRIVAT  

 IN ANUL 2019 

 

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 2019, conform celor susmenţionate, activitatea biroului s-a concretizat 

astfel: 

     

  - Au fost încheiate - 94 contracte de închiriere loc parcare   

                               -5 acte adiționale aferente contractelor de închiriere loc parcare 

 

- 69.081 lei-alte cheltuieli de 

functionare, (taxe participare 

la competitii sportive,cazare 

si masa sportive,asistenta 

medicala sportivi     -alte 

cheltuieli-de functionare-

diplome, servicii  de 

intretinere, semnatura 

digitala,etc)  

-2.650lei obiecte de inventar 

-11.994 lei-deplasari sportivi 

-59.000 lei-  indemnizatii de 

efort  si premiere competitii 

sportive                                      

 EXCEDENT la 31.12.2019 0   
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   Vânzări terenuri din domeniul privat: 

 

 -  teren cu S = 18521 mp, str.Aleea Uzinei, în valoare de 583.500 lei, fără TVA, cu 

destinație – prestări servicii 

 -  teren cu S= 20,70 mp, str.M. Eminescu nr.12A, în valoare de 840 lei, fără TVA, teren 

aferent garaj 

 -  teren cu S= 845mp, str.Pieții nr.2A, în valoare de 29.176 lei, fără TVA,cu destinația 

parcare privată 

 

  Vânzare centrale teremice + terenuri aferente: 

 

-CT+ teren aferent, situate în str. Victoriei, nr.20-CT2, în valoare de 63.912 lei,  

 8.444 lei-teren; 55.468 lei-clădirea 

 

Vânzare spațiu comercial + teren aferent: 

-Spațiu comercial cu S= 77 mp și teren aferent, cu S=99 mp, situate în str. Oltului 

nr.42A, în valoare de 55.381 lei; 4.717 lei-teren; 50.664 lei –clădirea  

 

Terenuri asupra cărora s-a constituit dreptul de superficie: 

 

-teren cu S=138 mp, situat în str. Aleea Uzinei, cu destinația prestări sevicii 

-teren cu S=161mp, situat în str. Aleea Uzinei, cu destinația prestări servicii 

 

   Concesiuni: 

 

 -contract concesiune cabinet medical cu S=125,18 mp, situat în str. Policlinicii nr.14 

 

 Contracte de prestări servicii: 

- 1 raport evaluare 7 terenuri din domeniul privat, situate în str. Aleea Uzinei 

- 1 raport evaluare 2 spații medicale și terenuri aferente, situate în str. Policlinicii nr.14 

- 1 contract de evaluare  imobil din fondul locativ de stat în scopul vânzării acestuia 

către actualul chiriaș 

- 1 raport evaluare teren cu S= 18521 mp, în vederea vânzării acestuia prin licitație 

publică 

- prelungire contract servicii pază prin act adiţional aferent 

- S-au derulat două contracte pentru servicii de ecarisaj, în cadrul cărora  a fost strâns, 

de pe raza oraşului,  un numar de 102 câini fără stăpân. Valoarea serviciilor prestate a 

fost de 29.246 lei. 

 

- Eliberări adeverințe radieri auto – 46 

- Eliberări adeverințe pentru ordinul prefectului și cartea funciară - 33 

- Eliberări certificate de nomenclatură stradală şi adresă – 48 

- Eliberări adeverinţe teren agricol – 44 

- Vânzare 5 locuinţe din fondul locativ de stat, în valoare totală de 6.248 euro 
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Registrul agricol 

 

                   - au fost eliberate 2 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) 

- animale: 

- vaci 30 capete, bivolite 10 capete, ovine 62 capete, caprine 46capete, 250 păsări, 3 cai,  

 6 porci şi 315 familii de albine 

 

V.  BIROUL TEHNIC IN ANUL 2019 

 

Conform organigramei aprobate de Consiliul Local, în componența Biroului 

Tehnic există următoarele posturi: 

- 1 funcționar public cu funcția publică de conducere, cu atribuțiuni de coordonare 

a activității biroului; 

- 1 funcționar public cu funcția publică de execuție, cu atribuțiuni în achiziții 

publice, întocmirea documentației pentru licitație în vederea realizării de investiții 

și reparații, transmiterea anunțurilor în SEAP, încheierea raportului procedurii și 

atribuirea contractelor de execuție, servicii sau produse; 

- 1 funcționar public cu funcție publică de execuție, cu atribuțiuni în investiții și 

urbanism, urmărirea realizării investițiilor și reparațiilor în conformitate cu 

prevederile contractuale, colaborează cu biroul financiar – contabilitate în 

vederea efectuării plăților conform situațiilor de lucrări, eliberarea certificatelor 

de urbanism și autorizațiilor de construire / demolare, colaborează cu biroul 

impozite și taxe în vederea regularizării taxelor prevăzute în autorizațiile de 

construire; 

- 1 funcționar public cu funcție publică de execuție, cu atribuțiuni în urbanism și 

amenajarea teritoriului, eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală, a 

ordinelor prefectului în vederea înscrierii in CF a construcțiilor și terenurilor 

aferente, asigurarea consultațiilor în probleme de specialitate, luarea măsurilor 

legale ce se impun în cazul nerespectării clauzelor prevăzute în autorizațiile de 

construire;  

- 1 funcționar public cu funcția publică de execuție, cu atribuțiuni în proiecte 

europene;  

- 1 funcționar public cu funcția publică de execuție, cu atribuțiuni în management 

calitate mediu. 

Lucrări de investiții și reparații 2019 

 

 Lucrările de investiții pentru anul 2019 au fost prevăzute în «PLAN INVESTIȚII 

PUBLICE 2019» cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2019. 
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A. Lucrări de investiții: 

Pe parcusului anului 2019 au fost derulate următoarele proiecte cu finanțare 

prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) și Programul Național 

de Dezvoltare Locală II (PNDL II), proiecte preconizate a fi implementate integral 

pe parcursul anului 2020: 

Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR): 
1. EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEORETIC I.C.DRĂGUȘANU- în 

valoare de 2.030.610,02 lei (1.989.997,80 lei – POR si 40.612,22 lei – buget local) 

2. EFICIENTIZARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA STR. MIHAI EMINESCU în 

valoare de 1.156.333,71 lei (977.800,30 lei – POR si 178.533,41 lei – buget local 

(19.955,46 lei – 2% + 158.577,95 – chelt. neeligibile)) 

3. AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINȚE STR. PIEȚII ȘI STR. ALEEA 

BUJORULUI în valoare de 3.513.334,88 lei (3.409.095,99 lei – POR si 104.238,89 

lei – buget local (69.574,19 lei – 2% + 34.664,70 – chelt. neeligibile)) 

4. REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII GENERALE APARȚINÂND LICEU 

TEORETIC I.C.DRĂGUȘANU VICTORIA în valoare de 7.815.882,05 lei 

(7.659.564,41 lei – POR si 156.317,64 lei – buget local) 

TOTAL POR: 14.516.160,66 lei (14.036.458,50 lei – POR si 479.702,16 lei – buget 

local) 

 

Programul National de Dezvoltare Locală II (PNDL II): 

 

1. EXECUȚIE REȚEA APĂ CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM IANCU, STR. 

BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE MOISIL în 

valoare de 153.157,18 lei (110.790 lei – PNDL si 42.367,18 lei – buget local) 

2. EXECUȚIE REȚEA CANALIZARE CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM 

IANCU, STR. BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE 

MOISIL în valoare de 136.816,24 lei (101.844 lei – PNDL si 34.972,24 lei – buget 

local) 

3. EXECUȚIE STRĂZI Și ALEI PIETONALE CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM 

IANCU, STR. BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE 

MOISIL în valoare de 781.434,51 lei (621.600 lei – PNDL si 159.834,51 lei – buget 

local) 

4. REPARAȚII ȘI DOTĂRI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 

VICTORIA în valoare de 326.837,38 lei (200.000 lei – PNDL si 126.837,38 lei – 

buget local) 

5. REABILITARE ȘI DOTĂRI LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU OR. 

VICTORIA în valoare de 713.501,25 lei (654. 133 lei –PNDL si 59.368,25 lei – 

buget local) 
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6. REABILITARE ȘI DOTĂRI COLEGIUL TEHNIC DR. AL. BĂRBAT OR. 

VICTORIA în valoare de 1.103.554 lei (814.513 lei – PNDL si 289.041 lei – buget 

local) 

TOTAL PNDL: 3.215.300,56 lei (2.502.880 lei – PNDL si 712.420,56 lei – buget 

local)  
 

Au fost executate următoarele lucrări de investiții: 

1. Execuție SITE – Primăria Victoria 

2. Extindere rețea Camere Supraveghere Video Oraș Victoria 

3. Execuție Extindere rețea de iluminat oraș Victoria, parcări și puncte de colectare 

deșeuri 

4. Asfaltare parcări str. 1 Decembrie 1918 și str. George Coșbuc 

5. Reabilitare rețea de canalizare str. Viitorului 

 
 

Au fost achiziționate următoarele produse: 

1. Complex loc joacă copii - 5 buc 

2. Cortina scenă – pentru Casa de Cultură 

3. Centrale termice pe lemne 2 buc – pentru Spitalul Or. Victoria 
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4. EKG 2 buc – pentru Spitalul Or. Victoria 

5. Defibrilatoare 2 buc – pentru Spitalul Or. Victoria 

6. Electromiograf cu EEG – pentru Spitalul Or. Victoria 

7. Pompe automate perfuzie 6 buc – pentru Spitalul Or. Victoria 

8. Centrala termică Centru Permanență 

 

Au fost executate următoarele lucrări de reparatii: 

1. Reparații instalație încălzire, instalație electrică și instalație gaz – Centru de 

permanență și Policlinică 

2. Reparație parcare str. Stadionului 7-9 

3. Marcaje longitudinale și transversale străzi 

4. Curățare teren zona de locuințe STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA CÂRȚAN, 

STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE MOISIL 

 

Au fost eliberate un număr de 21 autorizații de construire precum și 44 certificate de 

urbanism. 
 

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 a fost depus spre 

finanțare proiectul ”CRESC”. Obiectivul general al proiectului este de a crește 

participarea la învățământul antepreșcolar și preșcolar a grupurilor cu risc de părăsire 

timpurie a școlii din Orașul Victoria și comunele adiacente. Scopul proiectului este de a 

crește rata de participare la educația antepreșcolară a copiilor până la 2 ani, într-o creșă 

înființată în Orașul Victoria. Bugetul total al proiectului este de 4.280.752,87 lei și 

cofinanțarea din partea UAT Or. Victoria în sumă de 85.615,04 lei, reprezentând 2% din 

valoarea totala a proiectului. 

 

Compartiment  Management Calitate Mediu 

 

Activităţi desfăşurate în anul 2019: 

- s-a semnat Contactul de finanțare nerambursabilă nr. 41/19.07.2019, înregistrat 

la Primăria Orașului Victoria cu nr. 11135/104 RC/23.07.2019, cu Administrația 

Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „Închidere depozit deșeuri Victoria”, în 

cadrul Programului  privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale 

neconforme, în valoare de 4.477.280,65 lei. 

- în 30 martie 2019, între orele 20:30 – 21:30 – Orașul 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 întrerupt iluminatul public între 

orele 20:30 – 21:30. 

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

echipamente electrice şi electronice, în cursul anului 2019, în parteneriat cu MARIAL 
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TOTAL CONSULT SRL, s-a organizat o campanie de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice, fiind colectate de la populație o cantitate de 1333 

kg DEEE;  

- în perioada 01.04.2019 – 22.04.2019 au avut loc Zilelele curăţeniei – ,,Împreună 

pentru un oraș mai curat” unde cetăţenii oraşului Victoria, agenţii economici, instituţiile 

publice au participat la acţiunile de salubrizare a zonelor verzi din jurul imobilelor în 

care locuiesc sau își desfășoară activitatea; 

- cu ocazia ”Zilei Naționale de Curățenie 2019” organizată de Asociația Tot Mai Verde, 

cunoscută și sub numele de “Let’s Do It, Romania!”, în data de 21 septembrie 2019,  

Primăria Victoria  a participat împreună cu elevii și cadrele didactice de la Colegiul 

Tehnic ,,Dr. Alexandru Bărbat”, Liceul Teoretic ,,Ion Codru Drăgușanu” și Clubul 

Copiilor Victoria în vederea protejării mediului înconjurător într-un mod responsabil. 

La această acțiune au participat un număr de 80 persoane care au fost dotate cu mănuși 

și saci de unică folosință, colectându-se 72 saci de 120 litri de deșeuri; 

- s-a  întocmit  Declarația  privind obligațiile către Fondul pentru mediu conform OUG 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; 

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

mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform 

competenţelor compartimentului; 

- pe tot parcusul anului 2019, a fost menținută colaborarea cu instituţiile descentralizate 

ale statului la nivel local şi regional pe probleme de protecţia mediului (Consiliul 

Judeţean Brașov, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov etc).  

- au fost însoţiţi pe  teren,  la  controalele  tematice și la sesizări,  reprezentanţii  

Gărziide  Mediu - Comisariatul  Județean  Brașov 
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VI.   BIROUL IMPOZITE SI TAXE ANUL 2019 

 

 

In evidenta fiscala a Biroului Impozite si Taxe se afla un nr. de  6589 

contribuabili persoane fizice si un nr. de 185 contribuabili persoane juridice. 

In anul 2019  s-a luat in evidenta  curenta un numar de  286 cazuri de amenzi. 

S-au incasat in anul 2019 venituri proprii in suma de 8.244.338 lei, din care, prin 

casierie, s-au facut incasari in suma de  2.412.709 lei, echivalent a 26.880 chitante 

emise manual si electronic si incasari in suma de 384.304,90 lei echivalent a 1245 

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 2019, s-au  realizat  in 

procent de 23 %, cu  aplicarea  procedurilor prevazute de Legea 207/2015 privind Codul 

de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

          Incasarile din debite curente pentru anul 2019 s-au efectuat in procent de 64 %. 

 

Pentru persoanele fizice - au fost intocmite urmatoarele documente: 

 Decizii de impunere                                                       4416 cazuri 

 somatii si titluri executorii                                             2639 cazuri 

 autoturisme inregistrate  in cursul anului                         492 cazuri 

 instrainari auto in cursul anului 2019                              242 cazuri 

 radieri auto efectuate   in cursul anului                            117 cazuri  

 autoturisme transferate                                                      21 cazuri 

 dosare scutiri si alte facilitati intocmite si solutionate          

       in valoare de 31.975,3 lei 

 veterani de razboi                                       3  cazuri  

 DL 118/1990 si Legea 189/2000               14 cazuri 

 Pers incadrate in gradul I de invaliditate    124 cazuri 

 Scutiri impozit auto folosite pentru apicultura 

Conf Legii 227/2015 art.469 alin(1) lit.i        4 cazuri 

 certificate atestare fiscala eliberate la cerere                    424 cazuri 

 inregistrari proprietate si transfer bunuri imobile           229 cazuri  

 procese verbale de sechestru intocmite                                8  cazuri 

 dosare insolvabili                                                             143 cazuri 

 corespondenta diversa cu contribuabili                          1125 cazuri  

 adrese infiintare popriri                    261 cazuri    

 bonificatia de 10% in val de 62.796 lei pentru plata cu 

     anticipatie a impozitelor                                                  5278 cazuri     

 

Pentru persoanele juridice :       

 Au fost intocmite urmatoarele  documente: 

 inregistrari documente ,declaratii, corespondenta                  340 cazuri 
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 instiintari de plata               35 cazuri 

 decizii impunere                                               158 cazuri 

 somatii si titluri executorii                                                   84 cazuri 

 popriri banci                                                                      15 cazuri 

 dosar insolvabil                                  1 cazuri 

 PJ in faliment                                                            8 cazuri 

 Certificate  fiscale eliberate la cerere             50 cazuri  

 Procese verbale de sechestru                1 cazuri 

 bonificatia de 10% in val de 33.975 lei pentru plata cu 

     anticipatie a impozitelor                                                       83 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.  

                                                                                                                      

  COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL 

 In urma documentaţiilor depuse în vederea eliberării acordului de funcţionare 

s-au eliberat un număr de 90 Acorduri de funcţionare pentru anul 2019, 

încasandu-se suma de 6764 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 7 societati care functioneaza pe raza Or.Victoria conform HCL 

52/12.05.2008 si art.475 alin.(3) din Codul Fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare si pentru care s-a incasat suma de 4941 lei. 

 S-au  efectuat controale la societăţile comerciale în baza Legii 12/1990 

republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 

ilicite, în urma cărora s-au încheiat 40 Note de constatare, în conformitate cu 

normele legale în vigoare, verificandu-se:  

o Afişarea 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. 

o comercializarea produselor alimentare neconforme dar și a fenomenului 

de a face comerț ilegal 

 S-a tinut evidenta bonurilor cu valoare fixa in vederea taxarii Pietii 

Agroalimentare si a parcarilor, conform legislatiei in vigoare.  

      Obiective pentru 2019: 

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

programate prin buget. 
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VII.  BIROUL ASISTENTA SOCIALA ANUL 2019 

 

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 39 / 28.02.2019 a fost aprobat Programul de masuri pentru prevenirea 

şi combaterea marginalizării sociale in anul 2019. In cursul anului au fost inaintate 

Consiliului Local spre analiza 7 anchete sociale intocmite ca urmare a cererilor de 

acordare a unui ajutor de urgenta. La propunerea BAS au fost acordate 5 ajutoare 

financiare in suma totala de 24,6 mii lei. 

 

Prin HCL 36 din 28.02.2019 au fost acordate 5 ajutoare de urgenta in cuantum 

total de 7 mii lei in cazul decesului persoanelor beneficiare de ajutor social sau a celor 

nevoiase.  

 

 In cadrul compartimentelor biroului cuantificam activitatea desfasurata în anul 

2019 astfel:  

 

Venitul  minim  garantat  

 

În luna ianuarie 2019 existau un număr  de 29 familii sau  persoane singure 

beneficiare de această  prestatie socială ; în decursul anului 2019  s-au primit 4 cereri 

noi, au fost încetate 17 dosare, a.î.  în luna  decembrie  2019 se aflau   în plată 22 

titulari -  persoane  singure sau  familii. 

  Au fost întocmite 60 anchete sociale la domiciliul beneficiariloe de ajutor social, 

15 adeverinţe, 45 dispoziţii, 27 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 : 
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Luna sezonului rece Nr.beneficiari – 

ajutor gaz 

Nr.beneficiari - 

ajutor lemne 

Nr.beneficiari – 

ajutor energie electrica 

Ianurie  2019 98 3 8 

Februarie 2019 98 3 8 

Martie  2019 98 3 8 

Noiembrie  2019  75 4 6 

Decembrie  2019 79 4 6 

  

  

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

de insertie:  

  
Alocaţii de stat pentru copii  65  dosare 

Indemnizaţii crestere copil  35 dosare  

Anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil  13 

Stimulente de insertie 16 dosare  

Modificări la alocaţia de stat (cont bancar, 

schimbare de reprezentant  legal, restanţă, schimbare de adresă) 
  

 35  dosare  

Supliment de suprapunere   6 dosare 

  
  

 

 Alocaţii  pentru  susţinerea   familiei   
  

În cursul anului au fost fost preluate  41 de dosare din anul anterior,s-au 

înregistrat  8 cereri noi, au fost încetate  20  dosare,  astfel că   la 

sfârşitul  anului  2019  în evidenţa  noastră au existat un număr de 29 

de  familii  beneficiare de alocaţie  pentru  susţinerea   familiei . Deasemenea au fost 

intocmite 52 de anchete sociale de verificare in teren a conditilor de acordare a alocatiei 

de sustinere a familiei si au fost emise 70 dispozitii.  

 

Protecţia copilului  

 

 Întocmirea de  anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea 

instituţiilor:  un număr de 101  anchete sociale întocmite; 

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

menţinerea lor în instituţii de ocrotire ,  fişe de monitorizare  pentru minorii aflaţi în 

dificultate  – un număr de 246 de  rapoarte şi  fişe de monitorizare. 

 Intocmirea planurilor de servicii si monitorizare minorilor – 26 dosare  

 Monitorizare copii cu parintii plecati la munca in strainatate – 28 dosare 

 Delegare autoritate parinteasca prin sentinta judecatoreasca – 6  dosare. 

 Numire curator – 2 dosare  

 Raspunsuri / adrese / sesizari - 132. 
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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  9  anchete 

sociale / lună , un total de 112 anchete sociale.  

 

 Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav  care 

solicită acordarea indemnizaţiei sau angajarea unui asistent personal.  

 

          În anul 2019 în cadrul compartimentului de asistenţă socială a persoanelor cu 

handicap, atât cei 44 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, tichete de vacant 

 

             Asistenţa  persoanelor   varstnice – au fost intocmite 5  dosare pentru 

internare in centre de ocrotire pentru persoane varstnice si asistate  4 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 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

au fost acordate un numar de 128 tichete de gradinita in valoare de 50 lei.  

                                                                                                                                                       

Cu ocazia sarbatorilor de Craciun,  prescolarii si  elevii pana la clasa a VIII-  a, au 

primit pachete cu dulciuri. Au fost distribuite un numar de 750 pachete cu dulciuri in 

valoare de 20 lei /pachet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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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 2019s-a acordat asistenţă medicală pentru 174 preşcolari şi 1123 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:  
Nr. 

crt. 
Numele şi/sau tipul activităţii   

1 Consultaţii  1140 

2 Tratamente 543 

3 Adeverinţe medicale eliberate pt. elevi 750 

4 
Acţiuni educativ – sanitare  informarea elevilor şi a cadrelor didactice privind 

respectarea normelor de igienă 
141 

5 Triaje epidemiologice  14 

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  
88 

  în şcoli şi grădiniţe 88 

8 Statistici sanitare   274 

9 
Examinări medicale 

periodice de bilanţ  

la preşcolari  
23 

  la cls. a I-a 43 

  la cls. a IV-a 53 

  la cls. a VIII-a 46 

  la cls. a XII-a 57 

  An II sc.prof 4 

10. Referate de necesitate , comenzi trimestriale  3 

 

 

VIII.COMPARTIMENT STARE CIVILA ANUL 2019 

 

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)  
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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. 

-  

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). 
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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. 

 

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. 
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IX. COMPARTIMENT EVIDENTA PERSOANELOR IN ANUL 2019 

 

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 – 1725 

2.  Carti de identitate eliberate prin procura speciala- 40 

3.  Carti identitate provizorie eliberate – 111 

4.   Vize resedinta aplicate –  351 

5.    Persoane majore puse in legalitate-  2 

 

6.    Persoane luate in evidenta la nastere – 73 

7. Verificari Sistem National de Evidenta a Persoanelor pentru persoanele fizice 

si alte verificari necesare -5870 

8.  Raspunsuri pentru instantele de judecata care solicitau verificarea datelor de 

stare civila si alte institutii cf. RGPD 679/2016-106 

9. Persoane decedate operate in baza de date  - 200 

10. Trimitere invitatii la persoane cu acte de identitate expirate  in colaborare cu 

politistii de ordine publica si posturile de politie rurale pentru localitatile arondate- 640 

11.Verificari persoane la starea civila -  27 

 12. Verificari persoane la Pasapoarte – 13 

 13. Intocmire dosare pentru restabilirea domiciliului din strainatate in Romania si 

dobindirea statutului de cetatean roman  – 13 

        14.    Intocmire dosare verificari teren persoanelor cu acte de identitate expirate si 

fara act spatiu- 6     

 15. Actiuni cu statia mobila  pentru persoanele nedeplasabile si cei internati in 

centre de ocrotire sociala– 18 

 16.Ceteteni romani de etnie rroma pusi in legalitate – 67 

        18.Completare formulare E401-    5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        19.Preluare radiograme DEPABD si DJCEP prin reteaua VPN- 245 

        20.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 

2019 

 

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 2019. 

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. 
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Ziua Eroilor 2019 
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XI. Raport activitate Compartimentul Audit Intern 2019 

 

In cadrul UAT  Victoria functia de audit intern este infiintata la nivel de 

compartiment,  cu un auditor intern, având funcţie de execuţie auditor asistent numit 

prin Dispoziţia Primarului.  

Compartimentul de audit public intern este subordonat direct Primarului Or. 

Victoria, ceea ce permite exercitarea unei funcţii independente de activităţile instituţiei 

publice. Subordonarea directa fata de Primar conferă o independenta ridicata in 

desfăşurarea misiunii de audit intern si permite realizarea obiectivelor. 

La nivelul UAT Victoria în anul 2019 au fost realizate un număr de 4 misiuni de 

asigurare. 

- o misiuni de asigurare s-a abordat domeniul specific institutiei publice; 

- o misiune de asigurare s-a abordat domeniul SCIM; 

- o misiune de asigurare s-a abordat alte domenii; 

Misiunile de audit public intern desfasurate in cursul anului 2019 la nivelul UAT 

Victoria, au asigurat cresterea gradului de control detinut asupra activitatilor pe care 

aceste entitati le desfasoara. 

 

 

 

Vizita ambasadorului Georgiei 
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Inaugurarea placutei comemorative a arhitectului cladirilor din orasul Victoria. 

 

 
Cercul de dansuri populare al Casei de Cultura Victoria 

 

 

 

 
Ceata de Feciori a Liceului Teoretic I.C.Dragusanu 
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XII. ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE INVATAMANT IN ANUL 2019 

 

A. LICEUL TEORETIC I.C.DRĂGUŞANU 2019 

 

 
 

Prin prezenta vă punem la dispoziţie datele solicitate de către dumneavoastră: 

- Nr. profesori  - 41; 

- Nr. invatatori - 14; 

- Personal TESA - 13; 

- Personal auxiliar - 6; 

- Nr.elevi clasele pregatitoare – IV / nr. clase: 306 / 14; 

- Nr. elevi clasele V-VIII / nr. clase: 235 / 10; 

- Nr. elevi clasele IX / nr. clase: 53 / 2; 

- Nr. elevi clasele X / nr. clase: 55/ 2; 

- Nr. elevi clasele XI / nr. clase: 45 / 2; 

- Nr. elevi clasele XII / nr. clase: 45 / 2; 

- Nr. elevi înscrisi la Evaluare Nationala 2019: 41 / nr. promovati: 29 /  

neprezentaţi 3;  

- Nr. elevi înscrisi / promovaţi la examenul de bacalaureat 2019: 

      - sesiunea iunie-iulie 2019:  elevi înscrişi  52 / promovaţi 39; 

- sesiunea august-septembrie 2019:  elevi înscrişi 13 /  promovaţi 6 / 

neprezentaţi/ respinşi 7.  

 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE 

1). Concurs Zonal de Matematică “Traian Duţă” - Făgăraş 

 Mardan Raluca, cls.XI R – Premiul I; 

 Cojocaru Andreea, cls. IX R – Premiul I; 

 Peicu Bogdan, cls. IX R – Premiul III. 

2). Concursul de desene SNAC – etapa judeţeană 

 Simea Ştefania, cls. VI A – Premiul I; 
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3). Concurs Vocabulary Twisters – etapa judeţeană 

 Lazăr Alexandra, cls. V C – Premiul III; 

4). Olimpiada de Limba engleză – etapa judeţeană 

 Petre Ioana, cls. VIII A – Menţiune 

5). Simpozion Naţional “Fizica – trecut şi viitor” – Făgăraş 

 Gălbincea Alessia, cls. VII A – Premiul II; 

 Flencana Ioana, cls. VII A – Premiul II. 

6). Concursul Cangurul Lingvistic – Limba engleză faza pe şcoală 

 Lazăr Alexandra, cls. V C – Premiul I; 

 Silea Robert, cls. V a – Premiul II; 

 Cristian David, cls. IV B – Premiul III; 

 Bîrsan Raul, cls. IV B – Premiul III. 

7). Concursul Aşii cunoaşterii – concurs naţional de cultură generală şi de 

verificare a cunoştinţelor – CAEN  

 Lupşor Alexandru, cls. IV B – Premiul I; 

 Lăpăduş Luca, cls. IV B – Premiul I; 

 Stanea Mădălina, cls. IV B – Premiul II; 

 Zaharia Radu, cls. IV B – Menţiune; 

 Moga Raisa, cls. IV B – Menţiune. 

 8). Concurs Internaţional “Formidabilii” 

 Olariu Cătălina, cls.III A – Menţiune; 

 Bărbat Alexandra, cls.III A – Premiul II. 

 9). Capitala jocurilor tradiţionale 

 Clasa a IV –a A ( înv. Feriu Simona) – Premiul II. 

10). Festivalul “Sufletul satului” 

 Diplomă participare 

11). Concursul de şah – faza pe microcerc regional Rupea – Făgăraş – Victoria 

 Diplomă sportivă – Locul I – Liceul Teoretic “Ion Codru Drăguşanu” Victoria 

12). Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar – faza pe microcerc regional - Fotbal 

masculin clasele V – VIII 

 Echipa de fotbal a Liceului Teoretic “Ion Codru Drăguşanu” Victoria – Locul 

III 
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B. COLEGIUL TEHNIC ,,DR.ALEXANDRU BARBAT,,  

 

 
 

1.  -     Nr. profesori …36 cadre didactice (24,7708  norme),  din care 

   - profesori – 26 

    - educatori/profesor învățământ preșcolar - 9 

-     Nr. personal didactic auxiliar : 7 persoane (5,5  norme, din care 0,5 norma 

plata exbuget) 

-  Nr. personal nedidactic:  17 persoane (17,5 norme  + 1 post sofer 

– vacant+ 1 post muncitor electrician-vacant) 

 

2. Nr. Elevi / clase inscrisi  la inceputul anului  scolar  2019-2020 (la sfarșitul 

semestrului I) 
Invatamant prescolar  =  7 grupe  //  174 elevi 

Liceu-zi = 3  clase  // 55  elevi  

Liceu-seral =   1 clasa  //  24 elevi   

PL =  2  clase // 55 elevi                      

SC. Profesionala   3 ani =  4  clase // 83 elevi     

TOTAL =    17   clase(grupe) / 391  elevi  

Nr 

crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr 

elevi 

 

1 

 
X A –Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – calificarea 

profesionala-Tehnician in turism 

23 

2 

 
XI A –Darau Ligia 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-

domeniu general/-Tehnician in turism 

14 

3 

 

XII A-  Pol Dorina 

Petronela 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-

domeniu general/-Tehnician în gastronomie 

18 

4 

 

XIII - A–– seral –

Constantin Marilena 

Tehnologica/ Resurse naturale si protectia mediului 

/tehnician ecolog  si protectia calitatii mediului  
24 

5 

 

PL  anul  I – Lelutiu 

Dorina 

Domeniul Informatica/ Calificarea profesionala Analist 

programator 
36 

6 

 

PL  anul  II – Catanas 

Rodica 

Domeniul Protectia mediului/ Calificarea profesionala-

Tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului 
19 

7 IX-inv. profesional – 3 Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare 30 
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 ani 

Antinie Ioan Lucian 

 

profesionala-Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 

8 

 

IX-inv. profesional – 3 

ani 

Paicu Florin 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 

 Calificare profesionala-sudor 

18 

9 

 

X-inv. profesional – 3 

ani 

-Ludu Nicolae  

Domeniul de pregatire profesionala de baza - Mecanica/  

a)  Domeniul de pregatire profesionala generala- 

Prelucrari la cald – Calificarea profesionala nivel 

3 – Sudor –  

b) Domeniul de pregatire profesionala generala- 

Mecanica de montaj, intretinere si reparatii – 

Calificarea profesionala nivel 3 – Mecanic utilaje 

si instalatii in industrie –  

 

 

23 

10 

 
XI-inv. profesional – 3 

ani 

Seretan Mircea Petru  

Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare 

profesionala-Ospatar (chelner) vanzator in unitati de 

alimentatie 
 

12 

   

3.Nr. elevi inscrisi la examenul de Capacitate : nu este cazul 

4. Nr. elevi inscrisi la examenul Bacalaureat : 

    Sesiunea iunie-iulie/2019 :inscrisi-17, promovati 3 = 18 % 

   Sesiunea august-septembrie /2019:  inscrisi- 19, promovati  2 =  11 %  

5. Rezultate importante obtinute de catre elevi la sfarsitul anului scolar - nu este cazul 

 

C. CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA FAGARAS 

ROMANIA 
 

Numar angajati 41, din care : 

- Cadre didactice 29 persoane 

- Personal didactic auxiliar 5 persoane 

- Personal auxiliar nedidacti 7 persoane 

 

Numar elevi 41/9 clase, din care : 

- Inv. Primar+gimnazial – 25 elevi /5 calse 

- Inv./ profesional special 16 elevi/4 clase 

- Salariul mediu net/ unitate- 2484 lei 

 

D. CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA * SFANTUL GHEORGHE 

VICTORIA  
Numar total de angajati : 48 din care 0 medici, 5 asistenti medicali, personal auxiliar 12, 

personal de specialitate 30, 1 sef de centru. 

Numar de beneficiari la sfarsitul anului 2019 : 32 

Salariul mediu net pe unitate :3292 lei 
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XIII. R A P O R T de activitate al SC VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL  

pe anul 2019 

 

A. Serviciul de salubritate, zone verzi, deszapeziri  
In cursul lunii ianuarie  2019  s-au  executat lucrarile specifice de salubritate, 

zone verzi si deszapeziri de catre societatea noastra iar incepand cu 01.02.2019 aceste 

activitati au fost preluate de SC Ecosistem Victoria. 

B.  Serviciul public de apa-canal 
Serviciul public de apa-canal si-a continuat activitatea in baza Contractului nr. 

9838/107RC/31.08.2015. 

S-au obtinut documentele aprobate pentru functionarea in conditii legale a 

serviciului, eliberate de autoritatile competente, respectiv: aprobarea noului tarif pentru 

serviciul de apa-canal,  autorizatia de mediu, autorizatia de la serviciul de gospodarire a 

apelor (reinnoire anuala),  autorizatia de la Directia de Sanatate Publica Brasov.  

Autorizatia emisa de Sistemul de Gospodarire a Apelor a impus anul acesta ( pentru 

respectarea  aquisu-lui comunitar)  micsorarea limitei maxime admise la indicatorul de 

calitate al apelor uzate epurate -  ,,suspensii,,  de la 60 mg/l la 30 mg /l, fapt care a  

 

 

determinat depunerea documentatiei la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov  

pentru revizuierea  Autorizatiei de Mediu actuale care fiind emisa in anul 2014 prevedea 

limita maxima admisa la ,,suspensii,, 60mg./l. Subliniem ca dotarea si functionarea 

actuala a statiei de epurare, proiectata dupa normele anului 1994 nu mai corespunde 

cerintelor acuale, astfel lunar la prelevarea probelor pentru analiza constatam depasiri 

ale limitelor maxim admise care genereaza costuri suplimentare societatii. Este strict 

necesara modernizarea statiei de epurare pentru incadrarea in normele actuale impuse de 

Agentia pentru Protectia Mediului si de Serviciul de Gospodarire a Apelor. 

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) pentru diminuarea 

pierderilor de apa. In anul 2019 am achizitionat 325 201 mc apa potabila de la SC 

Aromapa Ucea si am distribuit catre utilizatori 281 270 mc, rezultand o pierdere 

tehnologica pe retea  de aproximativ 13.5%.  

  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 sau disparute. 

 Prin activitatea noastra am respectat obligatiile contractuale ce ne revin, 

contribuind  la  imbunatatirea  conditiilor  de  viata ale cetatenilor realizand pe anul 

2019 un venit de 1 126 820 lei, avand  cheltuieli  de  1 111 058 lei  realizand  un profit 

de 15 762 lei. 
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Mentionam ca profitul inregistrat este scriptic datorita facturilor de apa-canal  

catre utilizatori  care se inregistreaza ca venit la momentul emiterii, dar o  parte din ele 

nu sunt incasate sau se incaseaza in lunile urmatoare. 

Conform prevederilor actului constitutiv 50% din profitul anual rezultat va fi 

repartizat in dividende catre Consiliul Local Victoria dupa depunerea bilantului 

contabil. 

Deasemenea subliniem ca in primele 6 luni s-a practicat tariful vechi care nu 

sustinea financiar serviciul de apa-canal, fapt care a dus la acumularea unor datorii catre 

furnizori. Incepand cu luna iulie s-a aplicat noul tarif aprobat de catre ANRSC si  

Consiliul Local Victoria pentru serviciile de apa-canal  (respectiv 2.75 lei/mc apa 

potabila si 1.52 lei/mc servicii canalizare-epurare ape uzate, fara TVA). 

In urma aplicarii noului tarif am reusit sa achitam toate contributiile catre stat, 

drepturile salariale ale angajatilor,  TVA-ul si o parte din datoriile restante catre alti 

furnizori. Am apelat la un recuperator de creante reusind in anul 2019 incasarea a  

39 000 lei de la utilizatori rai platnici care niciodata nu au achitat serviciile de apa-canal 

(persoane care nu au platit serviciile de apa-canal nici fostului operator), urmand sa 

recurgem si la executarea silita a celor in cauza.  

 In anul 2019 am emis facturi catre utilizatori persoane fizice si juridice pentru 

serviciile publice de distributie apa potabila si de canalizare  in valoare de 1.166.404,63 

lei si am incasat 1.070.094,39 lei rezultand un procent al incasarilor de 91.7%.  

C. Activitate Parc Industrial 2019 

Activitatea desfasurata in cursul anului 2019 in Parcul Industrial este prezentata  

de dl. Traian Tabacu, persoana responsabila, in raportul anexat prezentului raport de 

activitate.  

S.C. Parc Industrial S.R.L : 

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru 

scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; 

b)scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent 

parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. 1) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

c)scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte 

din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din 

Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

d)scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe 

datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea 

oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de 

desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, 

ce fac parte integrantă din parcul industrial. 

S.C. Victoria Parc Industrial S.R.L., str. Stadionului nrl4, oraşul Victoria, 

judeţul Braşov, proprietar majoritar Consiliul Local Victoria, deţine parcul 

industrial cu suprafaţă totală de 16,4 hectare, din care 14 hectare teren disponibil şi 

suprafaţă construită 2,4 hectare. 

-se află situat 10 km distanta de DNl(SibiuJBrasov) si la 60 de km distanţă faţă 

de autostrada Al(Sibiu-Deva) şi Aeroportul International Sibiu; 
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-la 2 km sud, în afara oraşului Victoria; 

-distanţa faţă de calea ferată de transport marfa este de 2 km (terminal CFR 

marfa). 

    

           Ocuparea terenului şi clădirilor se poate face prin închiriere, vânzare sau 

concesiune, în funcţie de domeniul de activitate a celor interesaţi: 

Din nou, am mers pe identificarea de grupuri ţinta, societăţi comerciale, 

organizaţii si instituţii care pot influenta, pentru a ne atinge scopul, de a atrage 

linvestitori, in acest scop am contactat: 

Ambasada Statelor Unite,  Ambasada Suediei,  Ambasada Republicii Federale 

Germania, Ambasada Italiei,  Ambasada Austriei, acestea sunt doar câteva 

ambasade care au fost contactate cu oferta noastră de 16,4 hectare, suprafaţa 

disponibila pentru inchiriere . 

Am avut intalniri, cu domnul, Mircea Geoana, secretar general adjunct al 

NATO dar si cu domnul Milica Palade, directorul societăţii Pirochim, scopul este 

unul comun, in caz de oportunitate, sa putem inchiria si la comun, daca se solicita 

o suprafaţa mult mai mare decât poate sa ofere parcul industrial. 

Am avut intalniri cu preşedintele Asociaţiei Administratorilor Publipi din 

România, domnul Marian Florea si sper pe viitor sa existe un administrator public 

si in oraşul Victoria deoarece exista programe,   Smart City in colaborare cu 

AAPRO care militează pentru dezvoltarea sustenabila si durabila a comunităţilor 

locale . 

Sunt in discuţii cu Daniel Cateliu, manager Leasing and Development, care este 

intr-o echipa de dezvoltatori de spatii industriale si logistice. 

Contactez investitori din interiorul tarii la fel ca in anii trecuţi, poate unii 

investitori doresc relocarea din diverse motive. 

Cred ca o data cu reabilitarea drumului Judeţean DJ 102 G, care se va 

finaliza anul acesta, drum care duce direct la Parcul Industrial, şansele de a aduce 

investitori o sa crească considerabil. 
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XIV. ACTIVITATEA SOCIETATII S.C. ECOSISTEM VICTORIA S.R.L IN 

ANUL 2019 

 

 

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 . 

     Principala activitate a societatii,  conform  contractului  de delegare a gestiunii prin 

atribuire directa nr.32/18.12.2018  o constituie prestarea  serviciului public de 

salubrizare din raza teritoriala a unitatilor administrativ teritoriale membre ale 

Asociatiei Intercomunitare Eco Sistem Victoria , care presupune urmatoarele categorii 

de activitati:  
 a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor 

similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 

colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice, baterii şi acumulatori, in raza administrativ teritoriala a  U.A.T. oras 

Victoria , U.A.T comuna Vistea , U.A.T comuna Dragus, U.A.T comuna Ucea, U.A.T 

comuna Arpas , U.A.T comuna Cartisoara; 

 b) operarea/administrarea staţiei de transfer din Orasul Victoria pentru deşeurile 

municipale şi deşeurile similare, colectate in raza administrativ teritoriala a  a  U.A.T. 

oras Victoria , U.A.T comuna Vistea , U.A.T comuna Dragus, U.A.T comuna Ucea, 

U.A.T comuna Arpas , U.A.T comuna Cartisoara; 

 c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; in raza administrativ 

teritoriala a  U.A.T. oras Victoria si U.A.T comuna Vistea;  
d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a 

acestora pe timp de polei sau de îngheţ; in raza administrativ teritoriala a  U.A.T. oras 

Victoria si U.A.T comuna Vistea; 

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora 

către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare; in raza administrativ 

teritoriala a  U.A.T. oras Victoria si U.A.T comuna Vistea; 

In perioada analizata  societatea  a avut un numar mediu de 32 salariati , angajati 

cu contract de munca pe perioada nedeterminata. 
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CONDUCEREA EXECUTIVA A ASOCIATIEI 

In cursul anului 2019 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 2019 SC ECOSISTEM VICTORIA SRL  a realizat venituri totale in suma 

de  2.103.579 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.947.853 lei, rezultand un profit 

de  155.726 lei profit  care este  determinat de: 

-venituri in suma de 122.386 lei din subventii ca urmare a angajarii din somaj ;  

-venturi din recuperare executari silite de 17.029 lei ;  

          -rezultand un profit 16.311 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 2019 se constata ca 54 % din 

total veniturilor o reprezinta veniturile din servicii salubritate ,iar 46%din serviciul de 

dezapezire ,zone verzi  .  

Mentionam ca in cursul anului 2019 societatea a fost platitoare de TVA si impozit 

pe profit. 

Situatia stocurilor la 31.12.2019 a fost urmatoarea: 

 
Denumire  Suma(lei)   

Materiale  consumabile 272534 

Materiale de nat.obiectelor de inv 27.138 

 

Situatia creantelor 

La data de 31.12.2019 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 132.832 

lei, din care 125.043 lei reprezinta clienti cu facturi restante si 7.789 lei plati efectuate 

de in avans: 

Clienti restantieri      defalcati pe localitati astfel : 

 

UAT 

Restantieri 

populatie 

Restantieri -

agenti 

ARPAS 12.104 3.684 

CIRTISOARA 0 3.059 

DRAGUS 2.048 640 

SAMBATA 9.670 0 

UCEA  4.648 531 

VICTORIA 38.299 47.472 

VISTEA  2032 856 

 68.801 56.242 
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 Mentionam ca in cursul anului 2019 au fost trecuti pe provizioane un numar de 

250 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   . 

 

Societatea nu inregistreaza datorii catre administratia fiscala sau bugetul local. 

 

 

MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE 

 

    In societatea  noastra nu au intervenit modificari  in structura actionariatului, 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 31.12.2019. 

 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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XV. ACTIVITATEA CLUBULUI SPORT CHIMIA  

ORAS VICTORIA IN ANUL 2019 

 

In anul 2019 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; 

 Dispozitia Primarului Orasului Victoria privind numirea Directorului Interimar  

328/27.06.2019. 

 Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului  

Executia bugetara la data de 31.12. 2019  este urmatoarea :  

 

Venituri proprii :                                                             =      8.796  lei 

Din care :         

 din concesiuni si inchirieri                                =      5. 056 lei 

 prestari servicii si alte activitati                                         =      2.640 lei 

 alte venituri                                                                        =      1.100 lei 

 subventii de la bugetul local     =   280.000 lei 

Iar la partea de cheltuieli executia este urmatoare : 

 Cap. 1  cheltuieli de personal :                                          =     103.612 lei 

 Cap.2  cheltuieli bunuri si sevicii :                                    =     185.184 lei 

Raportul va fi prezentat pe urmatoarele capitole: 
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CAP.1 OBIECTIVUL SPORTIV 

Capitolul cuprinde activitatile desfasurate pe sectiile sportive afiliate clubului. 

 

1. SECTIA DE FOTBAL: 

ANTRENOR : NICHIFOR FLORIN 

 
 

        In cadrul clubului functioneaza la sectia de fotbal  o echipa de seniori si una de 

juniori /under 19 , care au avut in editia de campionat 2018-2019 un efectiv de 38 de 

sportivi (18 seniori si 20 juniori).la finalul editiei de campionat 2018-2019 locurile in 

clasament au fost :- locul 10 seniori cu 10 victorii ,5 meciuri de egalitate si 11 infrangeri 

= 35 puncte 

- locul 10 juniorii cu 8 victorii,1 meci egal si 17 infrangeri =25 puncte. 

mentionez faptul ca  aceasta editie de campionat a fost alcatuita din 14 ecchipe si la 

seniori si la juniori. 

         Locurile in clasament au fost satisfacatoare  tinand cont de lipsa de efectiv la 

ambele echipe ,accidentarile jucatoriilor si politica clubului de a nu legitima jucatori din 

alte localitati. 

        Conditiile de pregatire  au fost peste rezultatele obtinute. 

          In  editia de Campionat 2019-2020 care a inceput in luna august 2019(turul) au 

fost inscrise in campionat  17 echipe la seniori  si 8 echipe la juniori (under 19). 

          Loturile de jucatori au fost de 22 seniori si 20 juniori si nu ne-am mai confruntat 

cu lipsa de efectiv din editia trecuta de campionat.   

          Liniile de clasament sunt urmatorele : la seniori – locul 6 ,cu 8 victorii,2 meciuri 

de egalitate si 5 infrangeri =26 puncte  

          La juniori – locul 4 ,cu 4 victorii,3 meciuri de egalitate si 3 infrangeri =15 puncte. 

          Rezultate obtinute la ambele echipe (seniori si juniori ) in acest tur de campionat 

au fost bune si speram sa continuam pe aceiasi linie si sa ne ridicam la nivelul 

asteptarilor  . 

          La capitolul disciplina nu au fost probleme ,in afara de cartonase  galbene 

inerente intr-un joc de fotbal. 

          La echipa de seniori am promovat o serie  de juniori care urmeaza sa confirme – 

tIMOFTE RARES,MONEA ANDREI,SAVIN ADY, RUSU DANIEL , pe langa cei 
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care au confirmat deja si ma refer LA BUDAC CRISTI,SIMION 

SEBASTIAN,HULUTA GABRIEL,  toti juniori inca .         

           Prezenta la antrenament a fost ridicata in comparatie cu trecuta editie ,avand in 

medie 24-26 jucatori la antrenamentele care sau desfasurat la baza proprie si unde am 

beneficiat de toate conditiile . 

 
 

       

2. SECTIA DE SAH: 

ANTRENOR : BARSAN IOAN 

 
1. Considerente de structura si organizatorice  generale: 

 

A.Lotul de sportivii : legitimati  FR. SAH   total lot = 24 sportivi 

a. seniori  = 13 din care : 
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         - jucatorii cu domiciliul in ors.Victoria   = 9  

         - jucatori atrasi din judet cu un impact semnificativ asupra performantei =4 

                                   - Delia Duca Iliescu – realiz. Emisiunii ,,Strategie in alb si negru „ 

difuzata saptaminal la Realitatea TV , organizator de concursuri de dezlegari ,cunoscuta 

national si international , cu radacini in Victoria. 

                                 - Cretan Ioana – jucatoare de top la feminin la nivel de judet  

                                 - Manu Ioan Lucian – jucator top seniori la nivel de judet. 

                                 - Judele Petru – Fagaras prof. Sah Clubul elevilor. 

 

b. Juniori  (12 -15 ani )   =11 

                                        

             B.Lot de sportivii incepatori ( 6 – 7 ani )  = 11     (urmeaza curs de pregatire 

sistematica  pentru legitimare 2020 /21 si implicare in turnee.) 

                     -primul concurs a fost organizat impreuna cu Biserica Sf.Imparatii 

Constantin si Elena  cu denumirea ,,Sah junior ed.1 „cu logistica din Sibiu cu o 

participare de 24 de copii in data de 21 dec.2019 concurs mediatizat in ziarul Mitrpoliei 

Sibului din luna dec. 

                    

           C. Antrenamente   -  functionam cu o sala de Sah in incinta Casei de cultura a 

orasului  - cu un program constant de 3 zile / saptamina  - deschis pentru toti pasionatii 

de Sah din oras indiferent de statutul sportiv. 

                                          - cu continut specializat cu accent pe juniori  la un  

program corelat cu structura scolara  minim 20 sedinte anual. 

                                      

            D. Relatii de specialitae   -  colaborari  

                            MI. COZMA IOAN  - antrenor club cuntral Bucuresti  cu un trcut care 

il leaga de oras. primul dinsului antrenor a fost regretatul juc, Victor Dalseno a carui 

memorial a implinit anul trecut ed.3  (MM. LUMINITA COZMA – campioana 

mond.juniori  - componenta a lotului olimpic a Romaniei la sah.) 

 

                          MI. MANEA ALEXANDRU   

                          MM.NANC CIPRIAN 

                          TOPIRCEANU MONICA  - meneger . CS . TURNUL ALB SIBIU – 

foasta noastra jucatoare pina in 2018  

                          DELIA DUCA ILIESCU amintita mai sus. 

                          Si altii.( numitii au fost in multiple rinduri in oras si sau imlicat in 

probleme de organizare.) 

                  2.Activitate competitionala : 

                                S-a urmarit relizarea programului impus in bvc./2019 

program care a necesitat mai multe rectificari cauzate de anulareea concursurilor de 

catre organizator ( cupa A.Laios Bv.  ; OPEN  U.Transilvania Bv ;Cupa MDS Zarnesti ) 

si aspecte cu caracter financiar. 

                              Am atins urmatoarele tinte : 
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              -CUPA FELIX ed. XXXI -ORADEA   24 -27 mai 2019   omologat FIDE 

                                       Participant un sportiv Stanea Stelian 

             - CUPA PRIETENIEI ORS. VICTORIA  6 -7 iulie 2019 ( in calitate de 

organizatori ) 

               Turneu . omologat FIDE. 

               Participare 45 jucatori ( 16 sen +29 jun.) din Sibiu , Victoria ,Zarnesti , 

Brasov. 

                Pozitionare jucatori propri in partea superioara a clasamentului fara a ocupa 

primele locuri fruntase.( evidentieri Cont Cornel , Stanea Stelian ,Stanea Madalina, 

Scorobet Cristian.) 

               -TROFEUL ORS. VICTORIA ED.3   23-25 august ( in calitate de 

organizatori ) 

                 Turneu . omologat FIDE. 

                 Participare 46 jucatori ( 20 sen +26 jun.) din Sibiu , Victoria ,Zarnesti , 

Brasov,Bucuresti ,Ploiesti ,Galati , Cugir ,Rep.Moldova. 

                 Pozitionare jucatori propri in partea superioara a clasamentului fara a ocupa 

primele locuri fruntase.( evidentieri Cont Cornel , Stanea Stelian ,Suteu I , Scorobet 

Cristian. Dobrea D , Ieszenszki H). 

 

                -CUPA TURNUL ALB SIBIU ED.1   26 oct.2019 

                 Am participat cu 4 juniori – clasati in primele 10 pozitii din 64 sportivi 

participanti. (Dobrea Alexandru ,Ieszinzski Horatiu ). 

               - MEMORIAL FIRESCU NADEJDE  27 oct.Brasov  omologat FIDE 

               Am participat cu 5 sportivii la un total de56  participanti. Concurs de nivel 

inalt la care rezultatele noastre au fost modeste. S-a optinut totusi locul 2 la sectiunea 

veterani – Barsan Ioan. 

 

3. Alte aspecte a activitatii noaste : 

Financiar : ne- am incadrat in bugetul fininciar prevazut pentru 2019  cu 

foarte mare greutate fiind nevoitii sa ne pliem pe problemele concrete ale 

turneelor in special la cele organizate de noi. La acestea sau perceput taxe de 

organizare pentru jucatorii strainii participantii incasate de club. 

Am acordat trofee (cupe ,medalii, diplome invingatoriilor la toate categorile  

sen/jun) , diplome de participare tuturor sportiviilor si invitatiilor. 

Promovare : s-a urmarit mai multe scopuri : 

       - educational – marirea lotului de juniori si asigurarea unui climat sanatos 

de ocupare a timpuli liber pentru pensionari. 

        -marcheting – promovarea orasului si inprejurimilor prin toate aspectele  

prin organizare de concursuri locale care pe linga jucatori au ajuns un numar 

impresionant de insotitori si invitatii .Metodologia de organizare a acestor 

concursur impune cu mult timp in urma mediatizare pe toate canalele FR 
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.SAH si FIDE. Nu lipsite de importanta sunt interventiile sportivei noastre 

Delia Duca in emisiuniile de la Realitatea Tv. 

Ne dorim cresterea calitatii organizarii unor astfel de competitii si speram in 

sprijinul autoritatii locale pentru a impune Victoria in lista celor mai bune 

locatii pentru desfasurarea de astfel de evenimente. Structural dispunem de 

toate condiitiile pentru a creste. 

 

2. Sectia Orientare Sportiva 

Antrenor :URDEA GHEORGHE 

 

Pregatirea sportivilor s-a desfasurat in conditii bune:  C.T.Dr. Alexandru Barbat -

orele teoretice si aplicatii practice pe hartile din dotare: C.T.Dr. Alexandru Barbat, 

Victoria, Sumerna, Vistea Mare, Feldioara, Sambata, Dragusel, Rucar. 

          Sportivii din Victoria au participat la doua stagii de pregatire centralizata: 

Sumerna - februarie 2019 si Perfectionare antrenori si Stagiu centralizat de 

pregatire pentru juniori  12-14 ani actiune organizata la Poiana Brasov, luna 

decembrie, cheltuielile fiind suportate de Federatia Romana de Orientare. 

         C.S. Chimia Victoria a organizat concursurile interjudetene : Cupa Chimistul, 

Cupa Ciresarii- etapa nr. 2 a Campionatului de Parc- Oras (mai 2019), Cupa Fata 

Padurii (iunie 2019), Cupa de toamna (noiembrie 2019)  toate fiind cuprinse in 

Calendarul FRO si in calitate de partener a participat la organizarea Concursurilor 

Nationale de Orientare inscrise in CAEN al MEN :  Campionat National Scolar, 

Marele Premiu al PNC Bucuresti, Cupa Muntilor Fagaras (iunie 2019), de 
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asemenea  Campionatului National de Noapte, Campionat National Stafeta Mixta, 

Campionat National Sprint Urban et. 6, cuprinse in calendarul FRO ( oct. 2019). 

        Cu sprijinul S.C. Purolite- Laboratorul de fapte bune, in anul 2019 s-au realizat 

hartile de orientare : Dragusel,  Rucar, Victoria nord, de asemenea au fost reactualizate 

hartile :  Canton Vistea, Sambata, Sumerna, Victoria, CT. Dr. Al. Barbat. 

        Ca semn de apreciere a nivelului activitatii de Orientare din Or. Victoria, am fost 

selectati si  primit dreptul de organizare a Campionatului Europei de Sud- Est din anul 

2021. 

         Am participat la mai multe concursuri: locale, interjudetene, nationale, 

internationale cuprinse in CAE (Calendarul Activitatilor Extrascolare) al MEN,  

calendarul F.R.Orientare si calendarul Federatiei Internationale de Orientare.                        

      Principalele  competitii si rezultatele obtinute sunt enumerate mai jos : 

 

I.  Campionate Nationale ale FRO, Campionate Nationale Scolare, Cupa 

Romaniei, SEEOC si SEEMOC : 

 

1. Campionat National Orientare Schi, Vatra Dornei, Suceava, febr. 2019; 

2. Campionat National de Semimaraton, Baia Mare, apr.2019;  

3. Cupa Romaniei, Felix- Oradea, mai 2019; 

4. Campionat National Echipe,  Comarnic, mai 2019; 

5. Campionat National Scolar, Victoria, iunie 2019;  

6.  South East European Orienteering Championships- Chisinau, Rep. 

Moldova, august 2019 ; 

7. Trofeul Moldovei, Chisinau- Rep. Moldova, august 2019 ; 

8. Campionat National Individual si Stafeta, Campina,  sept. 2019;  

9. Campionatul Naţional  Noapte, Campionat National Stafeta Mixta, 

Victoria, oct. 2019; 

10.  Campionat National Parc- Oras, 11 etape, martie- octombrie 2019; 

 
Nr. 

crt 

Nume si prenume Rezultate  

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Corsatea Horia III          1 

2 Deaconescu C-tin J   4  I    4 III 2 

3 Deaconescu C-tin             

4 Halmaghiu Razvan     II      1 

5 Lazar Sergiu         5   

6 Lodor Codruta  III   II  II III II, 

5 

 5 

7 Pascu Ana    I I   III   3 
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8 Pascu Nicolae    II       1 

9 Pop Diana Maria I,II, 

III 

 4 I I  I I,I 

II 

II, 

4 

I 11 

10 Stanea Antonia     II      1 

11 Timofta Andrei    II II      2 

12 Urdea Gheorghe      I,I, 

I,I 

II    5 

 32 

 

 
 

II. Concursuri locale, regionale si interjudetene: 

 

1. Trofeul Buridava, Ocnele Mari, Valcea, febr. 2019; 

2. Cupa Codrii Vlasiei, Snagov, ECN Parc-Oras et. I martie 2019; 

3. Busola de Aur- Cluj Napoca, martie 2019;  

4. Cupa Electrosistem, Stiinta Baia Mare, apr. 2019; 

5. Sepsi Kupa- Sf. Gheorghe, apr. 2019; 

6. Trofeul Ciresarii, Cisnadie, mai 2019;  

7. Cupa Chimistul, Victoria, mai 2019; 

8. Trofeul Moldovei, Cupa Altius, Roman, mai 2019; 

9. Carpathian Trophy, OK Silva, Comarnic, mai  2019; 

10.  Marathon DHL, Cheile Gradistei, Bran, iunie 2019; 

11.  Cupa “Fata Pădurii” , Victoria, iunie  2019; 

12.  Marele Premiu al PNC Bucuresti, Victoria, iunie 2019; 

13.  Cupa Muntilor Fagaras, Victoria, iunie 2019; 

14.  Trofeul Tare Barsei, Poiana Brasov, iulie 2019; 

15.  Transylvania Open, Cluj Napoca, iulie 2019; 

16.   O-Meeting Sacele, august 2019; 
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17.  Trofeul Silva, Cupa Seva, Campina, septembrie 2019; 

18.  Trofeul Arbitrilor, Cupa Mentor Silva, Bucuresti,  oct. 2019 ;   

19.  Cupa de toamna,  Victoria, oct.2019;  

20.  Stagiu pregatire juniori III, Poiana Brasov, decembrie 2019; 

 

 
Nr 

crt 

Numele si 

prenumele 

Rezultate tot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 1

4 

15 16 17 18 19 2

0 

1 Corsatea Horia II                    1 

2 Deaconescu  

C-tin Jr. 

I II              III 

II, 

II 

III I  I 8 

3 Deaconescu                

C-tin 

        II, 

II 
       II    3 

4 Halmaghiu Patrik        III           I  2 

5 Halmaghiu Razvan    III 

III 
 II

I 

III II         II  I  8 

6 Lodor Codruta  II          II  II   II  I  5 

7 Pascu Ana I      I II III 

III 

  II III I I, 

II 

III   I II 13 

8 Pascu Nicolae    III                 1 

9 Pop Diana Maria II II I I, 

III 

 II I I I,I 

I 

II   I I II III 

II 

I I I I 21 

10 Pop Daniela  III                   1 

11 Stanea Antonia       II     III I      II  4 

12 Timofta Andrei II   II, 

II 

  III  

 

III   II         6 

13 Urdea Gheorghe I  II     I II, 

I 
    I II, 

I 

I, 

I 
    10 

14 Urdea Radu I          II        III  3 

 86 

 

 

         Au fost obtinute   118 premii  , din care 28 medalii la Campionate Nationale ( I- 

10, II- 12, III- 6), 4 medalii la Campionatul Europei de Sud- Est ( I- 4), 86  premii ( I-

34, II-34, III-18) la Concursurile Interjudetene si Regionale (vezi tabelele de mai sus).  

          De remarcat evolutia foarte buna  a sportivilor:  Lodor Codruta, Pascu Ana, Pop 

Diana Maria, Deaconescu C-tin  Jr., Urdea Gheorghe  . 

         Campionatul de Parc - Oras s-a desfasurat pe parcursul a 11 etape ( Snagov, 

Cisnadie, Roman, Sacele, Campina, Bucuresti, Sf. Gheorghe, Baia Mare, Oradea, 

Cornu, Slanic) la finalul careia, Pop Diana Maria ocupa locul I, iar Deaconescu 

Constantin locul III. 
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         In prezent suntem dotaţi cu : echipament prezentare, echipament alergare (exclusiv 

ghete specifice), busole, SI-carduri, parţial echipament schi fond, materiale pentru 

concursuri. 

 Suntem deficitari la baza materiala (Sistem SPORT – IDENT, necesar organizării 

antrenamentelor de inalt nivel si al concursurilor de Orientare).  

          De asemenea suntem deficitari la treninguri de prezentare (partial), crampoane 

specifice pentru alergarea in pădure , echipament schi, etc. 

          Rezultatele anului 2019, rezultatele si evolutia sportivilor C.S. Chimia Victoria pe 

ultimii 5 ani pot fi urmarite pe site- ul orienteering.ro. 

         Suntem increzatori ca alaturi de Consiliul Local Victoria, in parteneriat cu 

Federatia Romana de Orientare, vom organiza cu succes in zona Victoria, Campionatul 

Europei de Sud- Est, august 2021.  

 

 

3. SECTIA KARATE 

ANTRENOR : Iosipescu Cristian  

 

 

în anul 2019 secţia de karate a CS Chimia Oraş Victoria a participat la 19 

evenimetne sportive dintre care 12 finanţate, motiv pentru care vrem să mulţumim 

conduceri clubului sportiv.S-au obţinut 98 de medalii, dintre care 25 premii de 

locul 1, 32 premii locul 2, 41 premii locul 3 după cum urmează: 
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1. Pregătire centralizată lot naţional lărgit SKI - Or. Victoria; 

2. Transilvania Open — Oradea; 
3. Cupa MASIBO - Petroşani; 

4. Cupa Ruse Slovenia: 

5. Cupa Okinawa - C.O.S.R. Izvorani: 

6. Cupa tinerelor speranţe - Făgăraş, 
7. Stagiul de pregătire Sihan Manabu Murakami - Timişoara 

8. Campionatul Naţional SKI - Braşov, 
9. Cupa Arawaza - Timişoara, 
lO .Cantonament de vară, Geoagiu-Bai, 
ll. CAMPIONATUL MONDIAL DE KARATE SHOTOKAN 

KARATE DO INTERNATIONAL, (titlul de vicecampioană 

mondială prin Funariu Andra) 

12. Openul Targovistei - Targovişte; 
13. Stagiu de Pregătire Sihan Nobuaki Kanazawa - Timişoara 

14. Cupa Aiki Kronstadt - Braşov, 

15. Cupa României SKI - Făgăraş. 

16. Cupa SHO-DAN - Timişoara, 
17. Campionatul Naţional Interstiluri - C.O.S.R. Izvorani 

18. Cupa Tinerelor Speranţe - Făgăraş, 
19. Cupa Scorpion - Bucureşti, 

 
            Activitatea de la secţia de karate s-a desfăşurat în condiţii bune, singurul 
impediment fiind scăderea numărului de copii cu vârste peste 14 ani, dornici să practice 
sportul în general, motiv pentru care vă rog să aveţi în vedere posibilitatea motivării 
acestora prin acordarea de indemnizaţii de efort ( pentru 4 sportivi ai secţiei), în baza 
unui contract sau a unor condiţii cum ar fi: 

   - prezenţa la toate antrenamentele solicitate de antrenor, 

   - participarea la competiţii şi evenimentele desfăşurate prin clubul CS Chimia Oraş 

Victoria, cu raportarea premiilor obţinute în fiecare lună 

  - o sitiaţie şcolară bună, 

  - frecventarea localurilor de noapte să se facă doar cu cocazi speciale, 

   - interzicerea consumului de băuturi alcoolice şi tutun 

- alte condiţii impuse de conducerea clubului sportiv. 

Cel mai important rezultat pentru anul 2019 a fost obţinut de sportiva 

Funariu Andra, care a obţinut medalia de argint la Campionatul Mondial de 

Karate Shotokan ce s-a desfăşurat în Cehia, cu siguranţă cel mai 

frumos/notabil rezultat obţinut de un sportiv al secţiei de karate din Victoria 

la un concurs de asemenea anvergură. 

Pentru anul 2020, dorim să menţinem obţinerea de rezultate cât mai bune la 

concursurile naţionale, iar obiectivul principal este participarea la Campionatul 

European de Karate SKIF ce se v-a desfăşura în Olanda. . 
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Colaborarea cu conducerea clubului s-a desfăşurat în condiţii foarte bune, 

promptitudine si corectitudine, ceea ce ne dorim şi pentru acest an. 

 

 

 

 
 

 

Acest raport de activitate pentru anul 2019, a fost elaborat impreuna cu 

antrenorii sectiilor Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria. 
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XVI. ACTIVITATEA POLITIEI ORAS VICTORIA 2019 

 

La adresa dvs.nr. 527/15.01.2020, in conformitate cu prevederile art.23 din 
Legea nr.218/2002 privind organizarea si funcţionarea Politiei Romane, având in 
vedere, Planul strategic al Ministerului Afacerilor Interne si analizând situaţia 
operativă  şi evoluţia fenomenului infracţional, în concordanţă cu programele 
stabilite, in anul 2019, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraş Victoria au urmărit 
îndeaproape ca activităţile desfăşurate să se încadreze în strategia generală şi să 
canalizeze eforturile în realizarea indicatorilor de eficienţă şi performanţă 
profesională având ca obiectiv strategic,  " creşterea gradului de siguranţa  si  
protecţie  pentru  cetăţeni  prin  protejarea  persoanei,protejarea 
patrimoniului,siguranţa stradala si siguranţa rutiera ". 

Tot efortul a fost concretizat prin eficientizarea activităţilor desfăşurate de 
structurile Politiei Oraş Victoria pentru atingerea standardelor europene in 
materia serviciului poliţienesc oferit comunităţii si asigurarea unui climat de 
ordine şi siguranţă publica corespunzător, prevenirea săvârşirii de infracţiuni 
fiind ţintă prioritară în activitatea lucrătorilor Poliţiei Oraşului Victoria. 

In conformitate cu Legea 215/2001,privind administraţia publica locala, 
având in vedere conceptul de cooperare inter-institutionala, va prezentam 
principalele activităţi operative desfăşurate de către personalul Politiei Oraşului 
Victoria in cursul anului 2019 , după cum urmează : 

Din totalul infracţiunilor inregistrate in anul 2019, pe parcursul perioadei au 
fost soluţionate 99% din cele sesizate , iar dintre acestea peste 90% prin 
identificarea autorilor si tragerea la răspundere penala conform legii. 

Ponderea infracţiunilor sesizate, respectiv 60% o reprezintă infracţiuni 
contra patrimoniului ( furturi, distrugeri) si 40% infracţiuni contra persoanei        
( vătămare corporala, loviri, ameninţări) . 

Toate dosarele au fost soluţionate sub supravegherea procurorului de caz si 

inaintate cu soluţie legala Parchetului de pe langa Judecătoria Fagaras. 

Sesizările privesc fapte din toata gama infracţionala, dar cu risc criminogen 
mediu . 

In perioada analizata au fost aplicate peste 300 sancţiuni contravenţionale cu o 
valoare de aproximativ 60.000 lei. Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate la regimul 
circulaţiei rutiere si pentru tulburarea liniştii si ordinii publice. 

        Marea majoritate a sancţiunilor aplicate la Legea 61/1991-de tulburare a liniştii si 
ordinii publice, nu sunt achitate de către contravenienţi si Judecătoria transforma aceste 

amenzi in munca in folosul comunităţii, fiind emise mandate de executare pentru  

aprox. 100 de persoane care au efectuat sau urmează a efectua ore de munca in folosul 

comunităţii conform programului de lucru si in condiţiile stabilite de către Primăria 

Oraşului Victoria. 

        Au fost executate un nr. 43 de mandate de aducere in fata instanţei de judecata, 
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mandate puse in executare cu poliţist insotitor la diferite instanţe din tara,3 mandate de 

arestare preventiva si 7 mandate de executare a pedepsei inchisorii. 

       Poliţiştii  din cadrul Politiei Oraşului Victoria isi propun pentru anul 2020, 
următoarele ţinte : 

- Creşterea gradului de siguranţa si protecţie a cetăţeanului; 

- Reducerea criminalităţii judiciare ; 

- Reducerea infractionalitatii stradale ; 

- Creşterea calităţii activităţilor in ce priveşte finalitatea judiciara. 

 

XVII. ACTIVITATEA SC SAM-servicii medicale SRL 

                      Strategia de  desfasurare a activitatii asociatie pe 2019 

 

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. 
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5. Sumele incasate direct la fisierul spitalului se apropie cu variatii  de 18.000-

20.000 lei lunar 

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. 
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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. 

 

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.  



72 

 

 

 

 

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. 

 

- Situatia activitatilor de spital - cumulat 

  

30,06,16 31,12,16 30,06,17 31,12,17 30,06,18 31,12,18 30,06,19 31,12,19 

  

semI sem II semI sem II semI sem II semI sem II 

spitalizare 

 
  416   578   785   712 

  
167 249 389 189 421 364 373 339 

reca dr.Muntean 166 181 252 116 273 254 263 198 

cronici   1 68 137 73 148 110 110 141 

 

dr.Bancos 1 23 63 32 66 65     

 

dr.Antonius   45 74 41 82 41     

 

dr.Tiseanau           4     

 

dr.Tudor                 

  
  833   1046   1145     

  
484 349 504 542 595 550 703 639 

sp.zi dr.Antonius 198 161 212 247 303 111     

 

dr.Tiseanu           70 63   

 

dr.Tudor             231 321 

 

dr.Baiulescu 4   1           

 

dr.Bancos 188 133 206 215 205 273 343 238 

 

dr.Nita 44 15 26 26 39 44 40 42 

 

dr.Obogeanu 50               

 

dr.Mehedintu   40 59 54 48 52 26 38 

  

        

  

    

ameliorat dr.Muntean 108 179 249 116 270 254 263 198 
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stationar   58 2 3   3       

agravat                   

ameliorat dr.Bancos 1   61 30 65 65 0 0 

stationar     22 2   1       

agravat     2   2         

ameliorat dr.Antonius 0 44 74 41 81 41 0 0 

stationar     1     1       

agravat                   

 

Situatia activitatilor din ambulator – cumulat.Nota : din 2019 au fost prinse , 

conform cerintelor ANMCS, doar consultatiile din ambulator si nu si celelalte 

prestatiiefectuate.pe anii anteriori au fost prinse toate prestatiile efectuate prin 

cabinetele din ambulator. 

   
trim.IV trim.IV trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV 

   
2016 2017 2018 2019 2019 2019 2019 

 
ambulator 

 

nr 
prestatii 

nr 
prestatii 

nr 
prestatii 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

nr 
pacienti 

nr 
prestatii 

   
2596 3430 4581 

 
1052   1109 

  
total spital 2596 3430 4581 525 527 507 602 

  
total medici 330 387 1557 525 527 507 602 

PALTINUL   Paltinul 2266 3043 3024         

NITA ELENA ginecologie 220 218 426 175 179 131 197 

                72 81 

MUNTEAN LETITIA recuperare 73 119 576 144 166 128 120 

                38 46 

BUTICA E. DELIA 
endocrinologie-
sexologie 37 50 48         

                14 27 

BUTICA DELIA  medicina gen.     2         

                5   

TUVIC ANCA dermatologie 23 32 35         

                12 7 

BAIULESCU GABRIEL chirurgie 40 45 39         

                17 24 

BANCOS P. GHEORGHE psihiatrie 17 13 17 7 10 11 7 

                6 12 

MEHEDINTU ION pediatrie 12 8 215 72 71 57 58 

                7 11 

TUDOR DIANA                 

                9 12 

ANTONIUS ADRIANA interne 12 33 195         

PALTINEANU MARIOARA ginecologie 13 8           

TISEANU IOAN medicina interna     4 127 101     

 

Strategia pe 2020 

F. Pregatirea Contractului cu CJAS Brasov pentru data de 01.04.2020. 

a. depasirea valorilor contractate cu minimum 10% pentru a nu scadea pe anul 

urmator valoarea contractului . 
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b. realizarea documentatiilor ce stau la baza contractarii si indeplinirea cerintelor. 

G. Acreditarea spitalului programata pe luna mai 2020. 

H. Mentinerea nivelului de activitate, punctarea calitatilor spitalului nostru si 

imbunatatirea activitatilor. 

I. Amenajarea curtii spitalului : amenajarea unor alei, a unor spatii cu banci, 

asfalatarea intrarii spitalului din zona ambulantelor 

J. Amenajarea spatiului penru radiologie si montarea aparatului de radiologie pe 

care l-am adus de la Sibiu. Autorizarea si punerea in functiune a radiologiei. 

K. Cumpararea unor scanere de vene pentru adulti si copii necesare la recoltarea 

sangelui in cazul pacientilor cu vene dificil de evidentiat. 

L. Terminarea reparatiilor curente cu zugraveli interioare, montarea unor maini 

curente in baza de tratament si la etajul I. 

M. Inceperea izolarii termice a cladirii spitalului. 
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XVIII. Activitarea Parohiei Ortodoxe Romane Victoria nr. 1, in anul 2019 

 

 

Pe lângă desevirea nevoilor spirituale specifice, principala activitate a parohiei 

noastre a fost aceea de continuare picturii în interiorul bisericii. În anul 2019, Consiliul 

Local Victoria a contribuit cu suma de 10.000 RON la aceste lucrări. De asemenea, s-au 

desfășurat lucrări de întreținere și reparații curente.  

 

 



76 

 

 

 

 
 

Evenimentele culturale și sociale din viața comunități locale au fost marcate de 

prezența parohiei noastre alături de celelalte oficialități orășenești (începerea/terminarea 

cursurilor școlare, Ziua Internațională a Poeziei – 21 matie, Ziua Eroilor, spectacole, 

manifestări culturale diverse, etc). 

 

 
Întrucât Liceul Teoretic IC Drăgușanu îi are ca protectori pe Sfinții Trei 

Ierarhi,Vasile, Grigorie și Ioan, în colaborare cu celelalte parohii din oraș, cu prilejul 

acestei sărbători am împărțit dulciuri elevilor care învață în această instituție de 

învățământ. În luna octombrie, cu prilejul Concursului Național de Orientare Turistica, 
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coordonat de dl profesor Urdea Gheorghe, parohia noastră a contribuit la recompensarea 

copiilor participanți cu dulciuri. 

 

 
Biserica și-a făcut simțită prezența și contribuția concretă în rândul elevilor și cu 

alte prilejuri, participând la evenimentele organizate de către școli. Cu prilejul zilei de 9 

martie, Parohia Victoria 1 a împărțit elevilor preparate de patiserie, respectiv 750  de 

mucenici, în valoare de 1400 RON (prin contribuția financiară a credincioșilor), iar la 

finalul anului școlar, corul școlii a fost răsplătit pentru activitate cu pizza. 

Atât din fondurile proprii ale parohiei, cât și din evenimentele organizate s-au 

acordat ajutoare financiare credincioșilor cu situație materială precară dar și persoanelor 

bolnave. Spectacolul de caritate ”Fii bun de Crăciun”, organizat în colaborare cu 

Consiliul Local ( care a participat cu suma de 4.200 RON) s-a finalizat cu acordarea de 

ajutoare financiare la 79 de persoane aflate în dificultate. 

Corul Parohiei Victoria 1 a reprezentat comunitatea la ”Festivalul de cântări 

religioase Buna-Vestire” din Viștea de Sus, în luna martie. 

Implicarea în buna desfășurare a comunității locale s-a realizat și prin momente 

de rugăciune cu caracter specific, atât în cadrul slujbelor, cât și prin manifestări 

dedicate, spre exemplu proiectul ”Familii și căsnicii împlinite” organizat în colaborare 

cu Asociația ”Doamna Maria Brâncoveanu” din Făgăraș,  cu prilejul sărbătorii Sfinților 

Adrian și Natalia, pe 26 august 2019. 

Cu prilejul zilei Naționale a României, s-a desfășurat în lăcașul de cult slujba Te-

Deum-ului, urmată de un microrecital de cântece patriotice. 



78 

 

 

 

În plan liturgic au fost deservite nevoile spirituale ale comunității prin programul 

liturgic săptămânal specific.  

 
 

XIV. Activitatea Parohiei Ortodoxe Romane Victoria nr. 2, Biserica Ortodoxa 

Sfintii Imparati Constantin si Elena in anul 2019 

 

1. Proiecte Saptamanale 

„Atelierul de pictura de icoane” se desfasoara in fiecare sambata in Parohia Sfintii 

Imparati Constantin si Elena, in cadrul caruia tineri si copii invata sa picteze icoane pe 

sticla, sub indrumarea preotului paroh Daniel-Mihai Smadu si a doamnei preotese 

Gabriela-Maria Smadu.  

 
 

2. Comemorarea poetului national Mihai Eminescu – 15 ianuarie 2019 

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale ṣi împlinirii a 169 de ani de la nașterea marelui 

poet național Mihai Eminescu, am onorat invitatia Liceului Teoretic Ion Codru 

Dragusanu din Orasul Victoria de a participa la manifestarea omagială în incinta 

Casei de Cultură. 
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3. Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur 

Acești mari luminători ai Bisericii sunt și ocrotitorii Liceului Teoretic Ion Codru 

Drăgușanu. In aceasta zi de sarbatoare, impreuna cu ceilalti preoti parohi din oras am 

initiat o vizita pastorala la liceu.  

 
 

4. Postul Pastilor 

In perioada Postului Mare, s-a desfasurat un atelier de incondeiere a oualelor si de 

turta dulce, in cadrul caruia, un numar de peste 20 de copii, au deprins aceasta arta 

frumoasa, finalizandu-se cu o expozitie de oua incondeiate.  

Am initiat un proiect prin care copiii din parohie au fost indemnati sa scrie cate o 

scrisoare prin care sa arate ce si-ar dori sa primeasca de Paste si sa o aduca la 

biserica. In Duminica Floriilor 25 de copii au primit cadourile dorite, cumparate de 

crediciosi. 
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5. O masa la restaurant pentru 50 de copii 

Cu ajutorul sponsorilor, in 3 zile diferite, am organizat pranzul la restaurant pentru 

50 de copii, care nu au mancat niciodata la restaurant. 

 
 

6. Festivalul Local si Festivalul International de batut toaca 

In prima zi de Pasti a avut loc a XXIV-a editie a Concursului Local de batut toaca, 

iar in perioada 08-10 iulie 2019 cu binecuvantarea si participarea IPS Laurentiu, 

Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului, s-a desfasurat in biserica noastra 

Festivalul International de batut toaca si clopotele, aflat la a XVI-a editie, la care au 

participat aproximativ 60 de copii din tara si din diaspora. 
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7. Participare la Concursul de Batut Toaca din Protopopiatul Harlau, Jud. Iasi 

Parohia noastra a participat la inceputul lunii iunie 2019 la Concursul de batut toaca 

– Toaca-n suflet, cant in cer – organizat in Protopopiatul Harlau, judetul Iasi. 

 
 

8. Ziua copilului, parteneriat cu Gradinita nr. 2 Victoria 

In ziua de 01 iunie am organizat in pridvorul si in curtea Bisericii o expozitie cu 

lucrari pictate de copiii prescolari. 
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9. Asezamantul Sf. Ierarh Nicolae 

Din luna februarie 2019, in masura resurselor financiare, o data pe saptamana, 

pregatim si oferim persoanelor varstnice din oras,  in jur de 55 de portii de mancare 

gatita. 

In luna august, sala de mese a Asezamantului Sf. Ierarh Nicolae din curtea bisericii a 

fost mobilata. 

 
 

10. Ziua portului traditional in Arhiepiscopia Sibiului si Ziua Internationala a iei 

In zilele de 23 si 24 iunie credinciosii au infrumusetat cu costumele traditionale 

biserica Sf. Imparati Constantin si Elena –„in Ie la Sfanta Liturghie”. 
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11. Expoziția „Drumul icoanei pe sticlă”  

In parteneriat cu Consiliul Local Or. Victoria, a avut loc duminică, 24 noiembrie, a 

XIV-a ediție a manifestării spirituale dedicate tinerilor iconari din parohii și nu 

numai. La ediția din acest an au participat 20 de copii care participă la cercurile de 

pictură de icoane din Parohiile Șoarș, Protopopiatul Făgăraș, Arpașu de Jos, 

Protopopiatul Avrig, județul Sibiu și la cercul de pictură al bisericii gazdă. 
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12. Concurs de şah junior 

În sâmbăta dinaintea marelui praznic al Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos a 

avut loc un concurs de şah, organizat de domnul Ioan Bârsan. La această primă ediţie 

au participat copii din oraşul Victoria, Municipiul Făgăraş şi Municipiul Sibiu, în 

număr de 24, dintre care 13 copii erau jucători legitimaţi la Federaţia Română de 

Şah, cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani. 

 
 

 

 

13. Nasterea Domnului – bucuria Intruparii Fiului lui Dumnezeu 

In preajma sarbatorii Nasterii Domnului, beneficiarii asezamantului Sf. Ierarh 

Nicolae au primit alimente si articole de imbracaminte si incaltaminte. 
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14. Donare de sange  
 

Joi, 3 octombrie, la aşezământul social din curtea Bisericii ,,Sfinţii Împăraţi 

Constantin şi Elena” a avut loc o campanie de donare de sânge. Acţiunea a fost 

organizată de societatea Purolite împreună cu Centrul de Transfuzii din Sfântu 

Gheorghe, fiind a doua din acest an, după o primă campanie organizată în data de 14 

mai.  

 

 
Preot Paroh Daniel-Mihai Smădu 
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XX. RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 A CASEI DE CULTURA  

ORAS VICTORIA 

 

        Proiecte, spectacole si evenimente initiate si in colaborare cu 

Primaria,Consiliul Local , gradinite, scoli, licee si alte institutii din oras realizte in 

cadrul programelor cultural anual  educational artistic, in perioada 2019; 

 

1.Ziua Culturi Romane – Un Luceafar Rasarit din Linistea Uitari 

 

 
 

2.Turneu Sah invitat de onoare Maestru international Christiansen Sava-27 ianuarie 

 

 
 

3.Nazdravani in Concert-2 februarie 

4.Gara pentru Noi in biblioteca teatru modern-22 februarie 

5.Spectacol destinat tuturor Femeilor -8 martie 

 

6.O Afacere Ruseasca in distribuire Anca Sigardau si Marius Bodochi-22 martie 
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7.Ziua Mondiala a Poeziei recital de muzica si poezie-21 martie 

 

 
 

 

8.Ora de sanatate, consultati gratuite ;ortopedie, pediatrie, interne, oftalmologie pe 

perioada 21-24 mai 

 

9.Spectacol de Ziua Copilului – scoala generala in colaborare cu cele 2 licee-1 Iunie 

 

 
 

10. Teatru Magic Rutini-1 iunie 
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11.Orase Utopice , conferinte in perioada de 24-29 iunie 

 

     
 

 

12.Miscare in Pas de Dans, invitat special Tibi Walker-23 iunie 

 

 
 

 

 

 

 

13.Turneu de Sah , Cupa Prieteniei Editia a 2-a  in data de 6-7 iulie 
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14.Spectacol in aer liber pe platforma Casei de Cultura- 16 iulie 

 

 
 

 

 

15.Spectacol de magie interactive- Iti multumesc mama in data de 22 iulie 

 

 
 

 

 

 

16.Educatie prin film in data de 17septembrie 
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17.Expozitie fotografi, Conferinta- Ambasadorul Georgiei in data de 24 septembrie 

18.Biblioteca Casei de Cultura in parteneriat cu Biblioteca Judeteana Brasov –Jocuri 

Traditionale in Orasul Victoria in data de 10 octombrie 

 

 
 

19.Salvamont Victoria expozitie de fotografi, proiectie film aniversare documentar in 

data de 11 octombrie 

 

 
20.In biblioteca Casei de Cultura , Rares Baba –Prizonier in propriile ganduri in data              

de 13 octombrie 

21.Seri Culturale in Casa de Cultura in incinta Biblioteci – saptamanal in  

colaborare cu liceul Teoretic I.C. Dragusanu incepand cu data de 22 octombrie 
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23.Spectacol de SF Srefan -27 dec 
 

 
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. 

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 2019 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 

 

 

 
 


