
                                                                                         
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  1   din 05.01.2017 
 
Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului local al  Oraşului Victoria 

rezultat la încheierea  exerciŃiului bugetar al anului 2016 pentru acoperirea 
temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  

secŃiunii de funcŃionare şi  secŃiunii de dezvoltare în anul 2017. 
 
 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa de îndata din data de 05.01.2017. 
Având în vedere: 

- raportul de specialitate nr.37/04.01.2017 al biroului financiar contabil cu 
privire la utilizarea în anul 2017 a  sumei de 2.500.000 lei  din excedentul bugetului local 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secŃiunii de funcŃionare şi secŃiunii de dezvoltare ale bugetului,  

- adresa  nr. 1/39/04.01.2017 al Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria cu 
privire la utilizarea sumei de 50.000 lei din excedentul bugetului privind activităŃile 
finanŃate integral din venituri proprii rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar la 
31.12.2016  pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secŃiunii de funcŃionare  aferente în anul 2017. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinŃă; 

Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală – 
republicată, art.36 ali.4 lit.”a”, art.63 alin.1 lit.”c”, art. 58, lit. (b) din Legea 273/2006  
finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 
              În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 . Se aprobă utilizarea sumei de 1.500.000 lei din excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2016 pentru acoperirea temporară 
a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secŃiunii de 
funcŃionare în anul 2017.  
           Art.2 . Se aprobă utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2016 pentru acoperirea temporară 
a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secŃiunii de 
dezvoltare în anul 2017.  
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Art.3 . Se aprobă utilizarea sumei de 50.000 lei din execedentul anual al bugetului 

activităŃilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii desfăşurate de Colegiului 
Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la încheierea exerciŃiului bugetar al anului 2016 
pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 
cheltuielile secŃiunii de funcŃionare în anul 2017. 
             Art.4  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria şi 
unitatea de învăŃământ Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria, va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
   
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
  SAFTIUC  ADRIANA  -IOANA                               TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 10 
Hotărârea a fost adoptată   10    voturi ”pentru”  0  abŃinere   0  împotrivă 



                                                                                         
 

 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  2   din 05.01.2017 
Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2016 

din excedentul bugetului local al Oraşului Victoria  
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa de îndata din data de 05.01.2017. 
Având în vedere referatul nr.36/04.01.2017 al biroului financiar contabil cu privire 

la acoperirea definitivă a deficitului secŃiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul 
bugetului local al oraşului Victoria; 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinŃă; 

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraŃia publică locală – 
republicată art.36 alin.4 lit.”a”, art.63 alin.1 lit.”c”, Legea 273/2006 – finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare şi  cap. V din Ordinul MFP 
nr.2890/21.12.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exerciŃiului bugetar al anului 2016. 
          În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 .- Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secŃiunii de dezvoltare  aferent 
bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2016, în sumă de 1.669.483,27 lei. 
              Art.2 - Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
  SAFTIUC  ADRIANA  -IOANA                               TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi :  
Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”    ab Ńinere     împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  3   din 05.01.2017 
Cu privire la   aprobarea reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ pentru anul  

2017 – 2018 care va funcŃiona în Or.Victoria. 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa de îndata din data de 05.01.2017. 
Având în vedere referatul nr.17160/30.12.2016 cu privire la aprobarea reŃelei şcolare a 
unităŃilor de învăŃământ pentru anul 2017 – 2018 ce va funcŃiona în Or.Victoria având la 
bază: 

-  avizul conform eliberat de Inspectoratul Şcolar al JudeŃului Braşov, 
nr.19047/23.12.2016 

- expunerea de motive nr.17161/30.12.2016 a primarului Or. Victoria, adresa 
nr.16898/22.12.2016 a preşedintelui comisiei pentru învăŃământ, cultură, culte, sănătate, 
familie, protecŃie copii, relaŃii externe,  

- adresa nr.4314/16369/14.12.2016   Liceului Teoretic „I.C Drăguşanu”, 
- adresa nr. 2044/16477/15.12.2016  Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”, 
- adresa nr.2603/16859/21.12.2016 Centrului Școlar pentru EducaŃie Incluzivă 

Victoria; 
-  adresa nr. 897/16379/14.12.2016   GrădiniŃei cu Program Prelungit nr.1 

Victoria;  
- adresa nr. 1482/16468/15.12.2016  Clubului Copiilor Victoria. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinŃă; 

Văzând prevederile Legii nr.215/2001, art.36 alin.6 lit.”a” pct.1,  Legea 1/2011 
educaŃiei naŃionale art.19 alin.4 şi art.61 alin.2 şi Ordunul 5777/2016 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăŃământul 
preuniversitar de stat, evidenŃa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaŃi în unităŃile de 
învăŃământ particular. 
              În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1- Se aprobă reŃeaua şcolară a unităŃilor de învăŃământ pentru anul 2017 – 2018 
ce va funcŃiona în Or.Victoria având la bază avizul conform eliberat de Inspectoratul 
Şcolar al JudeŃului Braşov, după cum urmează: 
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Nr. 
crt 

Denumirea unităŃii de 
învăŃământ cu personalitate 

juridică, adresa 

 
PJ 

 Structură arondată 
(AR)/Nivelul de 

învăŃământ,adresa 

 
AR 

GradiniŃa cu Program Prelungit nr.1 
Preşcolar 

Victoria,  str. LibertăŃii 
nr.1,505700,jud.Braşov, 
Tel/Fax – 0268241532, 

 

 
 

AR 

 
 
 
1 

 
Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru 

Bărbat” Victoria 
 

Victoria,  str. Salmâmilor nr.2, 
jud.Braşov, 

Tel/Fax – 0040268241032, 
E-mail: lichvictoria@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

PJ GradiniŃa cu Program Normal nr.2 
Preşcolar 

Victoria,  str. M Eminescu nr.5A, 
505700,jud.Braşov, 

Tel/Fax – 0268241573 

 
 

AR 

 
 
2 

 

Liceul Teoretic 
“I.C.Dragusanu” Victoria 
Victoria,  str. 1 Decembrie 1918 

nr.8,505700,jud.Braşov, 
Tel/Fax 0268/241596 

e-mail: 
licdragusanu@yahoo.com 

 
 
 
 
 

PJ 

  

 
 
 
3 

 

Centrul Şcolar pentru 
EducaŃie Incluzivă Victoria 
Victoria,  str. Salmâmilor nr.2, 

jud.Braşov, 
Tel/Fax 0268/242790 

e-mail specialavictoria@yahoo. 

 
 
 
 

PJ 

  

 
 
4 

 

Clubul Copiilor  
Victoria,  str. Stadionului, nr.8, 

jud.Braşov  
tel/fax: 0268241404, e-mail: 
clubvictoria@yahoo.com 

 
 
 

PJ 

  

 
          Art.2 - Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei Victoria şi 
unităŃile de învăŃământ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
  SAFTIUC  ADRIANA  -IOANA                               TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi :  
Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”    ab Ńinere     împotrivă 
 



                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  4   din 05.01.2017 
Cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Consiliul JudeŃean 
Braşov şi  Oraşul Victoria  pentru proiectul “Modernizare drum judeŃean DJ 104A, DJ 
105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 

şi DJ 105P km 0+000-3+800. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa de îndata din data de 05.01.2017. 
Având în vedere: 
-  referatul nr.63/04.01.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea încheierii unui acord de 

parteneriat între Consiliul JudeŃean Braşov şi  Oraşul Victoria  pentru proiectul “Modernizare drum 
judeŃean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-
3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800; 

- adresa nr. 12264/17050/28.12.2016 cu privire la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Consiliul JudeŃean Braşov şi  Oraşul Victoria  pentru proiectul “Modernizare drum judeŃean DJ 
104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P 
km 0+000-3+800;  
         - prevederile art.36 alin.7 lit.”c” din  Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată şi art. 35 din Legea 273/2006 privind finanşele publice locale; 
 -  Ghidul General POR  precum şi  Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020, Axa prioritară 6, 
Prioritatea de investiŃii 6.1 – apelul 2. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile 
făcute în şedinŃă; 
              În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul JudeŃean Braşov şi  Oraşul 
Victoria  pentru proiectul “Modernizare drum judeŃean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 
104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800, conform anexei ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2. Cu data emiterii prezentei hotărârii se abrogă HCL 170/26.11.2015 şi HCL 20/10.02.2016. 
       Art.3 -Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

 PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
  SAFTIUC  ADRIANA  -IOANA                               TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP 
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi :  
Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”    ab Ńinere     împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   5   din 26.01.2017 
Cu privire la repartizarea a două spaŃii cu destinaŃia sediu de partid în condiŃiile Legii 
27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Lega 43/2003, art.26 alin.1-4 din Legea 

334/2006 republicată cu plata chiriei aferente. 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având referatul nr.16251/13.12.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea repartizării 

a două spaŃii cu destinaŃia sediu de partid în condiŃiile Legii 27/1996 modificată prin Legea 
14/2003 şi Lega 43/2003, art.26 alin.1-4 din Legea 334/2006 republicată cu plata chiriei 
aferente. 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinŃă; 
         Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a” , art.41 
din Legea 27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Legea 43/2003. art.26 alin.1-4 din 
Legea 334/2006 republicată, Legea 287/2009 Codul Civil art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823. 
şi ale Legii 114/1996 republicată. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

Art.1.- Se aprobă repartizarea a două spaŃii cu destinaŃia sediu de partid în condiŃiile Legii 
27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Lega 43/2003, art.26 alin.1-4 din Legea 334/2006 republicată 
cu plata chiriei aferente în condiŃiile prevăzute de lege pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât locuinŃă, 
către OrganizaŃia PER Victoria şi Filiala ALDE Victoria după cum urmează: 

 
 
OrganizaŃia PER Victoria – spaŃiul din Str.Stadionului nr.20/6 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Adresa  

 
SuprafaŃa 

 utilă 

 
SuprafaŃă 
balcon 

 
Toal 

suprafaŃă 

Valoarea 
de 

inventar a 
spaŃiului 
(lei) 

Valoarea 
de 

inventar a 
terenului 
aferent 
(lei) 

Total 
valoare de 
inventar 
(lei) 

 
CF 

1 Str.Stadionului 
nr.20/6 

17,15 mp 3,74 mp 
 

20,89 mp 
 

15.198,92 
 

86,66 
 

15.285,58 
 

1002
48-
C1-
U6 
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Filiala ALDE Victoria – spaŃiul din Str.Stadionului nr.12/12 
 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Adresa  

 
SuprafaŃa 

 utilă 

 
SuprafaŃă 
balcon 

 
Toal 

suprafaŃă 

Valoarea de 
inventar a 
spaŃiului 
(lei) 

Valoarea 
de 

inventar a 
terenului 
aferent 
(lei) 

Total 
valoare 

de 
inventar 
(lei) 

 
CF 

1 Str.Stadionului 
nr.12/12 

17,15 mp 3,00 mp 
 

20,15 mp 
 

14.711,33 
 

92,68 
 

14.804,01 
 

100253-
C1-U12 

 
 

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

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 



Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 
 
 

                                                                                                    
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.    6  din 26.01.2017 
Cu privire la compensarea de către proprietarul apartamentului – Oraşul Victoria a 
sumei de 490 lei plătită de către chiriaşul Suciu Angela pentru  lucrările de reparaŃii 

la hidroizolaŃie cu chiria aferentă. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având referatul nr.421/12.01.2017 al biroului ADPP cu privire la compensarea de către 

proprietarul apartamentului – Oraşul Victoria a sumei de 490 lei plătită de către chiriaşul Suciu 
Angela pentru  lucrările de reparaŃii la hidroizolaŃie cu chiria aferentă. 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinŃă; 
 Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c” şi alin.5 lit. “b” art.121, 
art.123 alin.1 şi 2, Legea 114/1996 republicată, Legea 287/2009 – Codul Civil art.1777 – 1835. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.  Se aprobă compensarea de către proprietarul apartamentului – Oraşul Victoria a 
sumei de 490 lei plătită de către chiriaşul Suciu Angela pentru  lucrările de reparaŃii la 
hidroizolaŃie cu chiria aferentă de 53,00 lei/lună pentru o perioadă de 297 zile respectiv 9 
luni şi 24 zile ( 01.02.2017 – 24.11.2017) începând cu data de 01.02.2017. 
       Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
              

 
 
 
 
      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi :15  
Hotărârea a fost adoptată   15   voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.    7  din 26.01.2017 
Cu privire la încheierea unui act adiŃional la contractul de comodat 

nr.1656/12RC/27.02.2012 încheiat între Oraşul Victoria şi GrădiniŃa cu Program 
Prelungit nr.1, cu privire  la completarea, art.3.1 şi a art.3.3, Cap.3 –obiectul 

contractului cu Anexa nr.2 – obiecte de inventar ce apartin domeniului privat al 
Oraşului Victoria 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având referatul nr.422/12.01.2017 al biroului ADPP cu privire la încheierea unui act 

adiŃional la contractul de comodat nr.1656/12RC/27.02.2012 încheiat între Or.Victoria şi 
GrădiniŃa cu Program Prelungit nr.1, cu privire  la completarea, art.3.1 şi a art.3.3, Cap.3 –
obiectul contractului cu Anexa nr.2 – obiecte de inventar ce apartin domeniului privat al Oraşului 
Victoria. 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinŃă; 
 Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”, alin.6 
lit.”a” pct.1 art.119 art.120  alin.1, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 213/1998 cu privire la 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, art.112 din Legea 1/2011 – 
Legea EducaŃiei Nationale, Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, 
art.2144-2157, art.136 din ConstituŃia Românie,  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiŃional la contractul de comodat nr. 
1656/12RC/27.02.2012 încheiat între Oraşul Victoria şi GrădiniŃa cu Program Prelungit nr.1, cu 
privire  la completarea, art.3.1 şi a art.3.3, Cap.3 –obiectul contractului cu Anexa nr.2 – obiecte 
de inventar ce apartin domeniului privat al Oraşului Victoria, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2.  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
              

 
      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 
Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   8   din 26.01.2017 
Cu privire la repartizarea unor locuin Ńe care aparŃin  fondului locativ de stat din 

Oraşul  Victoria – domeniul  privat.  
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
          Având în vedere procesul verbal nr.230/09.01.2017 întocmit de comisia de repartizare a 
locuinŃelor constituită în baza HCL nr.29/28.07.2016;  
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinŃă; 

Văzând prevederile art.16, Legii 114/1996 legea locuinŃei, republicată, OUG 40/1999 
privind protecŃia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe, art.30 din 
HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii locuinŃei nr. 114/1996, HG 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al 
chiriei (lei/mp) practicat pentru spaŃiile cu destinaŃia de locuinŃe aparŃinând domeniului public 
sau privat al statului ori al unităŃilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru 
locuinŃele de serviciu, locuinŃele de intervenŃie şi căminele pentru salariaŃi ale societăŃilor 
comerciale, companiilor naŃionale, societăŃilor naŃionale şi regiilor autonome, Legii 287/2009 - 
Cod Civil art.1166-1167 şi art.1777 - 1823 şi ale Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, 
alin.5 lit.”b, art.121 alin.2 art.123 alin.2; 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se repartizează următoarele camere ( locuinŃe) ce aparŃin fondului locativ de 
stat – domeniul privat, situate în str.Salcâmilor nr.4 şi str.Stadionului nr.12,  Victoria, după 
cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. Numele si prenumele 

Nr. 
puncte 

Repartitie 

1. NICULA VASILE DĂNUȘ 25 Str. Stadionului, bl.12/1 
2. SION CONSTANTIN 17 Str.Salcîmilor bl.4 cam.1 
3. DIMA IOAN CĂTĂLIN 18 Str. Salcîmilor bl.4 cam.208 

 

        Art.2. Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de 
închiriere atrage după sine  anularea repartiŃiei. 
          Art.3.  Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
 SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 
Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   9   din 26.01.2017 
 

privind modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 57/16.05.2011-  Cu 
privire la încheierea unui contract de asociere în participaŃiune cu SAM –Servicii 
Medicale Avansate SRL – Clinica Paltinul în desfăşurarea activităŃilor medicale 

pentru amenajarea şi a administrarea unui Centru Medical si/sau Spital la Victoria, 
susŃinerea acestuia, dezvoltarea unor mijloace de finanŃare capabile de a realiza 

servicii medicale specifice, de a pune în funcŃiune activităŃile medicale - pediatrie, 
maternitate, specialităŃi interne, specialităŃi chirurgicale, recuperare, clinice si 
paraclinice dar şi cu opŃiunea de a dezvolta şi alte activităŃi care pot susŃine 

financiar serviciile bazale ale spitalului. 
 
 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având în vedere referatul nr.307/10.01.2017 privind modificarea şi completarea art. 2 din 

HCL nr. 57/16.05.2011-  Cu privire la încheierea unui contract de asociere în participaŃiune cu 
SAM –Servicii Medicale Avansate SRL – Clinica Paltinul în desfăşurarea activităŃilor medicale 
pentru amenajarea şi a administrarea unui Centru Medical si/sau Spital la Victoria, susŃinerea 
acestuia, dezvoltarea unor mijloace de finanŃare capabile de a realiza servicii medicale specifice, 
de a pune în funcŃiune activităŃile medicale - pediatrie, maternitate, specialităŃi interne, 
specialităŃi chirurgicale, recuperare, clinice si paraclinice dar şi cu opŃiunea de a dezvolta şi alte 
activităŃi care pot susŃine financiar serviciile bazale ale spitalului,  
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinŃă; 

 Analizând: 
-Demisia, din data de 20.12.2016 înregistrată cu nr. 16835/21.12.2016, d-lui. Primar 

Cristian Gheorhe, în calitate de membru al Consiliului de AdministraŃie al Asocierii în 
ParticipaŃiune cu SAM –Servicii medicale SRL, numit prin HCL nr.57/16.05.2011; 

-Demisia, din data de 20.12.2016 înregistrată cu nr. 16836/21.12.2016, d-nei viceprimar 
Bratu Cristina, în calitate de membru al Consiliului de AdministraŃie al Asocierii în ParticipaŃiune 
cu SAM –Servicii medicale SRL, numit prin HCL nr.57/16.05.2011; 

-Art.14 alin.(3) din Contractul de Asociere în ParticipaŃiune nr. 4244/48RC/17.05.2011, 
aprobat prin HCL nr.57/16.05.2011, completat şi modificat prin actul adiŃional nr. 2, aprobat prin 
HCL. nr.36/26.02.2015       

Văzând prevederile : 
Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c” , alin.7  litera “a”, art.45 alin.2 litera “f”, art.115 
alin.1 litera “b”, art. 1949- 1954 din Codul Civil - Asocierea în participaŃie,  Legii nr. 227/2015  
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1/2016  
pentru aprobarea normelor metodologice privind Codul Fiscal,  Legii 213/1998 art.15 şi 16 . 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
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H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Articol unic - Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 57/16.05.2011-  
Cu privire la încheierea unui contract de asociere în participaŃiune cu SAM –Servicii Medicale 
Avansate SRL – Clinica Paltinul în desfăşurarea activităŃilor medicale pentru amenajarea şi a 
administrarea unui Centru Medical si/sau Spital la Victoria, susŃinerea acestuia, dezvoltarea unor 
mijloace de finanŃare capabile de a realiza servicii medicale specifice, de a pune în funcŃiune 
activităŃile medicale - pediatrie, maternitate, specialităŃi interne, specialităŃi chirurgicale, 
recuperare, clinice si paraclinice dar şi cu opŃiunea de a dezvolta şi alte activităŃi care pot susŃine 
financiar serviciile bazale ale spitalului, după cum urmează: 
 

Art.2 – forma iniŃială : 
Art.2- Se desemnează din parte consiliului local în cadrul consiliului de administraŃie al 

asociatiei următoarele persoane: 
 
             1. Dl. Gheorghe Cristian - primar 
             2. D-na Cristina Bratu – consilier local 
 

Art.2 – forma modificată : 
Art.2 Se desemnează din parte consiliului local în cadrul consiliului de administraŃie al 

asociatiei următoarele persoane: 
 
             1. Dl. Badea Costică – consilier local 
             2. Dl. Băiulescu Cristian – consilier local 
 

Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 57/16.05.2011 rămân în forma 
prevăzută în hotărâre. 

 
          
 
     

 
      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
 SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 
Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 



                                                                                          
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   10   din 26.01.2017 
Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2016 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având în vedere referatul de specialitate nr.340 din 10.01.2017  Compartimentului  

Resurse umane, prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare 
a evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2016. 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinŃă; 

 În conformitate: 
-  cu art.36-45 din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

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

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

- art. III din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea 
şi completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul instituŃiilor publice de cultură; 

- Contractul de management nr.2528/24.02.2016, încheiat intre Oraşul Victoria 
şi d-na Hoajă Corina –director Casa de Cultură a Oraşului Victoria. 

Șinând cont de prevederile art. 36 alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, alin.6, pct 4 din Legea nr. 
215/2001, republicată, privind administaŃia publică locală,  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1  Se aprobă Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 
managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2016, conform anexei 1 ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2  (1) Se desemnează Comisia de evaluare,  compusă din 3 membrii, după cum 
urmează: 

1. dl. consilier local Smădu Octavian -  membru în  comisia Comisia 
invăŃământ cultură, culte, sănătate familie, protecŃie copii, relaŃii externe. 

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

urmează: 
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1. d-na consilier local Pasere Alexandrina -  membru în  comisia Comisia 
pentru protecŃia mediului, ecologie, sport, turism, 

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

dispozitia primarului   Oraşului Victoria. 
          Art.3   Se desemnează  Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor, compusă din 3 
membrii, după cum urmează: 

1. dl. consilier local Băiulescu Cristian - membru în  comisia Comisia 
invăŃământ cultură, culte, sănătate familie, protecŃie copii, relaŃii externe. 

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

urmează: 
1. dl. consilier local Molnar Sorin  membru în  comisia Comisia urbanism, 

amenajarea teritoriului şi administraŃie public, 
2. specialist în domeniul de activitate culturală; 
3.reprezentant primăria Victoria; 
(3)  CeilalŃi membrii supleanŃi ai Comisiei de evaluare vor fi desemnaŃi prin 

dispozitia primarului   Oraşului Victoria. 
Art.4   Secretariatul Comisiei se asigură de către următoarele persoane: 

1. d-na Tocoaie Gabriela – secretar Or. Victoria 
2. d-na CârŃoroşan Cristina – inspector birou buget, financiar, contabil din cadrul 

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

Or. Victoria, 
Art.5  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

              
 
      
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 
Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 



                                                                                          
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  11    din 26.01.2017 
Cu privire la menŃinerea în organigramă şi în statul de funcŃii al aparatului propriu 

de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 55 posturi de asistenŃi 
personali pentru anul 2017. 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având referatul nr.394/11.01.2017 biroului asistenŃă socială cu privire la menŃinerea 

în organigrama şi a statului de funcŃii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or 
Victoria a numărului de 55 posturi de asistenŃi personali pentru anul 2017. 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinŃă; 
 Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36, alin.3, lit „b”,şi ale art.III din OU 
63/2010 privind modificarea Legii 273/2006, art.35 din  Legea nr.448 din 6 decembrie 
2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecŃia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap*), art.3 din OUG nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă menŃinerea în organigramă şi statul de funcŃii al aparatului propriu 
de specialitate al Primarului  Or Victoria a numărului de 55 posturi de asistenŃi personali 
pentru anul 2017. 
          Art.2 . Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
              

 
      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 
Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  12    din 26.01.2017 
Cu privire la aprobarea planului de acŃiuni sau lucrări de interes local pentru anul 

2017. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 26.01.2017. 
Având referatul nr.395/11.01.2017 biroului asistenŃă socială cu privire la aprobarea 

planului de acŃiuni sau lucrări de interes local pe anul 2017 în condiŃiile prevăzute de 
Legea 416/2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat modificată şi art. 6 alin 7 
din Legea nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul 
minim garantat.  
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinŃă; 
 Văzând prevederile art.36 Legii 215/2001 din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, Legea nr.416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) privind venitul 
minim garantat modificată şi art. 6 alin 7 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă planul de acŃiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 
conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2 . Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
              

 
      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
 SAFTIUC ADRIANA-IOANA                            TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func Ńie: 15  Nr consilierilor prezenŃi : 15 
Hotărârea a fost adoptată  15    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 
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