
                                                                                          
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   33   din 16.08.2016 
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria  

pe anul 2016. 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa extraordinară din data de 16.08.2016. 
Având în  vedere: 

- Raportul nr. 10235/09.08.2016 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului local al  Or. Victoria pe anul 2016. 

- Referatele 9.495/28.07.2016 al biroului Tehnic, privind lucrările de investiții și cele 
de reparații curente ”servicii și obiecte de inventar; 

- Adresa nr. 2771/22.07.2016 a Liceului Teoretic ”I. C Drăgușanu”  privind 
rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa nr. 1.173/21.07.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” privind 
rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa Casei de Cultură a Or. Victoria nr.72/05.08.2016 privind rectificarea 
bugetului pe anul 2016; 

- Adresa Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, nr. 469/04.08.2016 privind rectificarea 
bugetului pe anul 2016; 

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”, art.19  și art.48 din Legea 273/2006 – finanŃele publice 
locale cu modificată și completată.    
            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 rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe  
anul 2016, conform Anexei I,  la partea de venituri influente  cu plus 74,52 mii lei, valoare 
totală rectificată 14.406.11 mii lei și  conform Anexei II, la partea de cheltuieli  influente cu plus 
201,40 mii lei, valoare totală rectificată 16.126,82 mii lei.   
         Art.2  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016   (total și pe secțiuni) al 
Liceului Teoretic ”I. C Drăgușanu” conform Anexei II.1 

Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016   (total și pe secțiuni) al 
Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”conform Anexei II.2 
          Art.4  Se aprobă  rectificarea listei obiectivelor de investiții  pe anul 2016 conform anexei 
III. 
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         Art.5  Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii  pe anul 2016  al Orașului Victoria– total și pe secțiuni,   conform – Anexei IV, la 
partea de venituri influente  cu plus 63,00 mii lei, valoare totală rectificată 452,70 mii lei și  la 
partea de cheltuieli,  influente cu plus 63,00 mii lei, valoare totală rectificată 452,70 mii lei.   
         Art.6  Se aprobă rectificarea  bugetului  pe anul 2016 al Casei de Cultură Or. Victoria – 
instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe secțiuni),   potrivit 
Anexei V, cu influiențe plus 15,5 mii lei atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, valoare 
totală rectificată 85,5 mii lei.  
         Art.7 Se aprobă rectificarea  bugetului  pe anul 2016 al Clubului Sportiv Chimia Oraș 
Victoria – instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe secțiuni),   
potrivit Anexei VI, cu influiențe plus 47,5 mii lei atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, 
valoare totală rectificată 262,05 mii lei.  
          Art.8 Se aprobă modificarea art.5 din HCL nr. 73/31.03.2016 prin majorarea cu 126,88 
mii lei a sumei utilizate din excedentul anilor precedenți al Orașului Victoria pentru finanțarea 
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2016. Suma propusă a fi utilizată este de 1.720,71 
mii lei.       

  Art. 9 -Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA  COSTICĂ                                           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 funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 13 
Hotărârea a fost adoptată   13    voturi ”pentru” 0   abțineri 0    împotrivă 

  



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   34  din 16.08.2016 

privind modificarea punctului 4 al art. 2 din HCLnr.42/25.02.2016 – cu privire la  
organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, 
Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa extraordinară din data de 16.08.2016. 
Având în  referatul nr.10181/05.08.2016 al biroului buget financiar contabil cu privire la 

modificarea punctului 4 al art. 2 din HCL nr.42/25.02.2016. 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile 

făcute în şedinŃă; 
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7 lit.”a”, 

art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, Legii nr.339/2015 privind 
bugetul de stat pe 2016, HCL nr.42/25.02.2016 cu privire la organizarea de către Consiliul Local 
Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al 
Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă. 
  În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art unic . Se aprobă modificarea punctului 4 al art.2 din HCL nr.42/25.02.2016 cu 
privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, 
Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă, după cum 
urmează: 

Art.2 – forma inițială : 
Art.2- FinanŃarea manifestărilor se va face după  cum urmează: 

          Ziua Eroilor – cu suma de 4.000 lei  
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de 105.000 lei 
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 10.000 lei   
          Săbători de iarnă– cu suma de 50.000 lei 
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita fondurilor disponibile în 
bugetul local.          
 

 Art. 2 – forma modificată: 
Art.2- FinanŃarea manifestărilor se va face după  cum urmează: 

          Ziua Eroilor – cu suma de 4.000 lei  
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de105.000 lei 
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 10.000 lei   
          Săbători de iarnă– cu suma de 28.600 lei 
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita fondurilor disponibile în 
bugetul local.          
 Celelalte articole prevăzute în  HCL nr.42/25.02.2016 rămân în vigoare. 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA  COSTICĂ                                          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 funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 13 
Hotărârea a fost adoptată   13    voturi ”pentru” 0   abțineri 0    împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR. 35   din 16.08.2016 
Cu privire la participarea Consiliului Local Victor ia ca şi coorganizator al acŃiunii 

cultural artistice  „Festival de Film Victoria 2016” 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa extraordinară din data de 16.08.2016. 
Având în  cererea nr.9790/28.07.2016  a AsociaŃiei Victoria Art, referatul 

nr.10181/05.08.2016 al biroului buget financiar contabil, referatul nr.10211/08.08.2016 al 
secretarului Or. Victoria şi expunerea de motive a primarului  nr.10212/8.08.2016 cu privire la 
participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acŃiunii cultural artistice  „Festival de 
Film Victoria 2016”.  

 Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinŃă; 
          Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata, art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7 
lit.”a”,art. 63 alin.4, lit.”a”, Legii 273/2006,  Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 
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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acŃiunii 
cultural artistice  „Festival de Film Victoria 2016” în perioada 26-28 august 2016, alături de 
AsociaŃia Victoria Art cu suma de 21.400 lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe 
anul 2016. 

Art.2  Se aprobă punerea la dispoziŃie cu titlu gratuit a infrastructurii necesare pentru 
desfăşurarea evenimentului respectiv accesul în Casa de Cultură și  Baza sportivă.  
           Art.3  Oraşul Victoria se obligă să facă demersurile necesare pentru asigurarea ordinii şi 
liniştii publice în condiŃiile prevăzute de Legea 60/1991 republicată solicitând sprijinul PoliŃiei 
Or.Victoria şi Inspectoratului de  Jandarmi  JudeŃean  Braşov. 
           Art.4 Oraşul Victoria se obligă să asigure condiŃiile necesare desfăşurării Festivalului de 
Fim Victoria conform calendarului de acŃiuni şi activităŃi prevăzut în anexa nr.1. 
           Art.5  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA  COSTICĂ                                          TOCOAIE GABRIELA LENU łA 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou Tehnic,  birou audit, S.VS.U, ADPP 
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0   abțineri 0    împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   36   din 25.08.2016 
Cu privire la aprobarea retragerii  parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului 
nr.11 atribuită în folosinŃă gratuită d-nei Topliceanu Aurelia pentru construcŃia unei 
locuinŃe proprietate personală în condiŃiile prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare 

a nerespectării prevederilor art.2 din HCL nr.102/26.05.2016 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.8987/08.07.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea retragerii  

parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.11 atribuită în folosinŃă gratuită d-nei 
Topliceanu Aurelia pentru construcŃia unei locuinŃe proprietate personală în condiŃiile prevăzute 
de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării prevederilor art.2 din HCL nr.102/26.05.2016. 
          Văzând 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. “b”art.123 
alin.1 şi 2, art.125 alin.1 şi 2, art.3 alin.1 lit.”b” din Legea 15/2003 republicată, HCL 
nr.82/25.09.2014, Legea 175/2004 cu privire la completarea Legii 15/2003 şi HG 896/2003, 
Legea 287/2009 - Codul Civil art.551 pct.9, art.694-695, art.866, art.874-876 şi  HCL 
nr.102/26.05.2016. 
           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 retragerea parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.11 
atribuită în folosinŃă gratuită d-nei Topliceanu Aurelia pentru construcŃia unei locuinŃe 
proprietate personală în condiŃiile prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării 
prevederilor art.2 din HCL nr.102/26.05.2016 
   

Nr. 
crt. 

Nr. 
parcela 

Nr.CF/Nr. topo. 
Nr. 

cadastral 
Observatii 

1. Parcela 
59 

CF 100619 
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/59 

80 Str.Crinului  
nr.11 

          Art.2.- Pentru neândeplinirea condiŃiilor prevăzute de Legea 15/2003 şi ale art.2 din HCL 
nr.102/26.05.2016, o altă solicitare de atribuire teren în folosinŃă gratuită nu mai este posibilă.  
          Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14   voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
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Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   37  din 25.08.2016 
Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 
republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a 

SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 101 mp situat în Or.Victoria 
str.Tineretului nr.4 înscris în CF 100721 nr.topo/nr.cad.100721. 

 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 

          Având referatul nr.9116/13.07.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  vânzării în 
condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin 
HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 101 mp situat în 
Or.Victoria str.Tineretului nr.4 înscris în CF 100721 nr.topo/nr.cad.100721. 
          Văzând 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.”b”, art.123 alin.3, 
HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-
1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757. 
            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 vânzarea în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, 
HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 101 mp situat în Or.Victoria str.Tineretului nr.4 înscris în CF 
100721 nr.topo/nr.cad.100721, pe baza dreptului de preemŃiune către dl.Condurache Adrian, 
având la bază raportul de evaluare nr.8975/16102/08.07.2016.    
          Art.2.- PreŃul de vânzare a terenului de 101 mp este de 696,29 euro, la care se va 
adăuga TVA-ul după vânzare.Vănzarea terenului nu se va putea face sub preŃul de 696,29 
euro.Alte cheltuieli în sumă de 600 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu 
evaluarea terenurilor, dezmembrare autentificare şi taxe ANCPI se vor achita separat faŃă de 
preŃul de vânzare a terenului.   
          Art.3.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.                               
          Art.4.- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte contractul de concesiune nr.15073/179RC/21.12.2015. 
          Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
                      
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 Ńineri     împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   38  din 25.08.2016 

Cu privire la aprobarea vânzării unui apartament situat în str.Muncii nr.9/2,  – 
domeniul privat al Or.Victoria către titularul contractului de închiriere  

dl.Moise Nicolae. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.9115/13.07.2016 biroului ADPP cu privire la aprobarea vânzării unui 

apartament situat în str.Muncii nr.9/2,  – domeniul privat al Or.Victoria către titularul 
contractului de închiriere dl.Moise Nicolae. 
          Văzând 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.”b” art.121, 
art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, 
art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 republicată, Decretul-Lege 
61/1990, Legea 85/1992, OU 10/1993 şi Legea 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 vânzării unui apartament situat în str.Muncii nr.9/2,  – domeniul privat 
al Or.Victoria către titularul contractului de închiriere dl.Moise Nicolae. 

Adresa 
apartamentului 

Nr.de CF Nr.cadastral PreŃul de vânzare 

 
str.Muncii nr.9/2 

 
CF 100266-C1-U3 

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

 
840 euro 

 
          Art.2. PreŃul de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.29/2,  s-a stabilit în baza 
raportului de evaluare nr.7827/16100/10.06.2016 la suma de 840 Euro la care se adaugă suma de 500 
lei ce reprezintă cheltuielile efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare.    
          Art.3. Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică 
,onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului. 
        Art.4. Se aprobă condiŃiile de vânzare a apartamentului situat în str.Muncii nr.9/2 – domeniul 
privat al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere după cum urmează:   
        - certificat de neurmările fiscală( din care să rezulte: plata chiriei la zi, plata tuturor datoriilor, altele 
decât chiria, înregistrate la biroul de impozite şi taxe) 
      - plata la zi a utilităŃilor (energie electrică, gaz metan, apă canal, salubritate)  
      - locuinŃa poate fi cumpărată cu plata integrală sau în rate cu un avans de minim 20% 
      - cumpărarea cu plata în rate se va face în maxim 12 rate, în 24 de luni. 
      - plata se face la cursul de schimb euro/leu stabilit de BNR din ziua plăŃii. 
          Art.5 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 Ńineri     împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   39  din 25.08.2016 

Cu privire la vânzarea prin licitaŃie publică a terenului de 139 mp, situat în 
str.LibertăŃii nr.20, înscris în CF 100704 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/ 

1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/1/1 
şi a documentaŃiei de licitaŃie, bun ce face parte din proprietatea  privată a localităŃii 
Or.Victoria, cu destinaŃia „construcŃie terasă”. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
          Având referatul nr.9311/18.07.2016 al biroului ADPP cu privire la vânzarea prin licitaŃie 
publică a terenului de 139 mp, situat în str.LibertăŃii nr.20, înscris în CF 100704 
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
/2/2/1/1 şi a documentaŃiei de licitaŃie, bun ce face parte din proprietatea  privată a localităŃii 
Or.Victoria, cu destinaŃia „construcŃie terasă”. 
          Văzând 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.”b” art.121, 
art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, 
art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din legea nr.213/1998 
privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 republicată şi HCL 
nr.182/26.11.2015. 
          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 vânzarea prin licitaŃie publică  a terenului în suprafaŃă de 139 mp înscris 
CF 100704 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/ 
3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/1/1, situat în str.LibertăŃii nr.20, la preŃul de 8 euro/mp prevăzut la 
pct.3 din anexa nr.2 la HCL nr.182/26.11.2015 şi a documentaŃiei de licitaŃie, bunuri ce fac 
parte din proprietatea privată a localităŃii Or.Victoria, cu destinaŃia „construcŃie terasă” în 
următoarele condiŃii: 
         PreŃul terenului - 139 mp  x 8 euro /mp fără TVA = 1.112,00 euro fără TVA                
         Pasul de strigare la licitaŃie – 1.112,00 euro x 5% =  55,60 euro – rotunjit 56 euro 
         Valoarea documentaŃiei de licitaŃie – 50 lei  
         Taxa de participare la licitaŃie – 25 lei 
      Art.2.- Se aprobă  documentaŃia de licitaŃie conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.     
       Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 13 
Hotărârea a fost adoptată    13   voturi ”pentru” 0   abŃineri   0  împotrivă 
 
 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                          
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  40   din 25.08.2016 
Cu privire la acordarea către dl.Rîmboiu Corneliu  a dreptului de a cesiona contractul 

de concesiune nr.3126/20.11.1995 pentru terenul de 600 mp  înscris în CF 367 
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/ 

6/6/2/2/3/5 situat în Orasul Victoria str.Muncii nr.10, către d-na Rîmboiu Cristina 
Maria 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
          Având referatul nr.9140/13.07.2016 al biroului ADPP cu privire la acordarea către 
dl.Rîmboiu Corneliu  a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.3126/20.11.1995 
pentru terenul de 600 mp  înscris în CF 367 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/ 
2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/5 situat în Orasul Victoria str.Muncii nr.10, către d-na Rîmboiu Cristina 
Maria 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile 
făcute în şedinŃă; 
         Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.10, art.36 alin.2 lit.”c”, art.121 alin.2 , 
art.123 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 şi Legea 287/2009 Codul Civil art.858 – 
865, art.1315 – 1320 şi art.136 din ConstituŃia României. 
          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 acordă către dl.Rîmboiu Corneliu dreptul de a cesiona contractul de concesiune 
nr.3126/20.11.1995 pentru terenul de 600 mp  înscris în CF 367 
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/5 situat în Orasul 
Victoria str.Muncii nr.10, către d-na Rîmboiu Cristina Maria.    
          Art.2. Se aprobă  încheierea unui contract de cesiune (anexa 1 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre) între Oraşul Victoria, dl.Rîmboiu Corneliu  şi d-na Rîmboiu Cristina Maria 
în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaŃiilor ( inclusiv a debitelor si penalităŃilor 
aferente acestora, dacă este cazul ) ce decurg din contractul de concesiune către d-na Rîmboiu 
Cristina Maria si modificarea în mod corespunzator a contractului de concesiune prin act 
aditional.        
          Art.3. Se aprobă modificarea şi completarea Cap.I – părŃile contractante- ale 
contractului de concesiune nr.3126/20.11.1995 încheiat între Orasul Victoria şi dl.Râmboiu 
Corneliu, corespunzător clauzelor cuprinse în actul adiŃional – anexa 2 ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.     
 
 
 
 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 
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          Art.4. Se împuterniceşte Primarul Or.Victoria să semneze contractul de cesiune şi actul 
adiŃional la contractul de concesiune nr.3126/20.11.1995.    
          Art.5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0   abŃineri  0   împotrivă 
 



                                                                                          
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  41   din 25.08.2016 
Cu privire la aprobarea  vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 
republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a 

SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, a terenului de 2480 
mp situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 100702 

nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/62/2/3/8/3/3/ 
6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102 

 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.9759/28.07.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea aprobarea  

vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 
modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 – dosar 
nr.576/62/2009, a terenului de 2480 mp situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 
100702nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/1
2/2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102 

Văzând 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.”b”, art.123 
alin.3, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-
1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757. 
          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 vânzarea în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, 
HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, a terenului de 2480 mp situat în Or.Victoria 
str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 100702 nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2 
/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102, pe baza 
dreptului de preemŃiune către SC Neagoe Fluoropolimeri SRL, având la bază raportul de 
evaluare nr.9603/25.07.2016.    
          Art.2.- PreŃul de vânzare a terenului de 2480 mp este de 13.144,36 euro, la care se va 
adăuga TVA-ul după vânzare.Vănzarea terenului nu se va putea face sub preŃul de 13.144,36 
euro.Alte cheltuieli în sumă de 600 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu 
evaluarea terenurilor, dezmembrare autentificate şi taxe ANCPI se vor achita separat faŃă de 
preŃul de vânzare a terenului.   
 
 
          Art.3.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.                               
          Art.4.- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte contractul de concesiune nr.2354/11.04.2002.     

ROMANIA 
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          Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru” 0   abŃineri 0    împotrivă 



 

                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   42  din 25.08.2016 

Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 
republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a 
SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 430 mp situat în Or.Victoria 
str.PieŃii nr.2A înscris în CF 100679 nr.topo/nr.cad.100679 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.10210/08.08.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea  vânzării în 

condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin 
HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 430 mp situat în 
Or.Victoria str.PieŃii nr.2A înscris în CF 100679 nr.topo/nr.cad.100679. 

Văzând 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.”b”, art.123 
alin.3, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-
1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757. 
          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 vânzarea în condiŃiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, 
HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a SentinŃei Civile 
nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 430 mp situat în Or.Victoria str.PieŃii nr.2A înscris în CF 
100679 nr.topo/nr.cad.100679, pe baza dreptului de preemŃiune către dl.Robu Ticu, având la 
bază raportul de evaluare nr.9294/16101/18.07.2016.    
          Art.2.- PreŃul de vânzare a terenului de 430 mp este de 3.480,40 euro, la care se va 
adăuga TVA-ul după vânzare.Vănzarea terenului nu se va putea face sub preŃul de 3.480,40 
euro.Alte cheltuieli în sumă de 1.000 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu 
evaluarea terenurilor, dezmembrare autentificare şi taxe ANCPI se vor achita separat faŃă de 
preŃul de vânzare a terenului.   
          Art.3.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.                               
          Art.4.- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte contractul de concesiune nr.14642/173RC/15 .12.2015. 
          Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
            
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   43  din 25.08.2016 

Cu privire la aprobarea contractului de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 cu 
privire la atribuirea în folosinŃă gratuită, pe termen limitat, respectiv 50 de ani, a 

terenului în suprafaŃă de 1.000 mp înscris în CF 100720 nr.topo/ 
nr.cad.100720, pentru construcŃia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin 

Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.           
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.7459/01.06.2016 biroului ADPP cu privire la aprobarea contractului de 

comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 cu privire la atribuirea în folosinŃă gratuită, pe termen 
limitat, respectiv 50 de ani, a terenului în suprafaŃă de 1.000 mp înscris în CF 100720 
nr.topo/nr.cad.100720, pentru construcŃia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin 
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.   

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile 
făcute în şedinŃă; 
           Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”, art.119, art.120, 
art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 7/1996 privind cadastrul si  
publicitatea imobiliară, art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, 
art.100, art.124, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi alin.3 şi art.137 din Ordinul 
700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de 
cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară, Legea 350/2001 republicată 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, HG 1826/2005, şi art.4 
din HCL nr.57/31.03.2016. 
          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 contractul de comodat nr.7453/120RC/01.06.2016 cu privire la 

atribuirea în folosinŃă gratuită, pe termen limitat, respectiv 50 de ani, a terenului în suprafaŃă de 
1.000 mp înscris în CF 100720 nr.topo/nr.cad.100720, pentru construcŃia unui lăcaş de cult 
către Filiala Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria. 
            Art.2. Valoarea terenului a fost calculată în baza prevederilor pct.43 din Anexa nr.1 la 
HCL nr.136/24.09.2015  cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a valorilor euro/mp în vederea 
evaluării activelor fixe corporale – terenuri – din domeniul public şi privat al Or.Victoria, urmând 
ca acestea să fie înregistrate în evidenŃele contabile– respectiv 1000 mp x 1 euro/mp = 1.000 
euro. 
 

Valoare de inventar Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Adresa  CF  

euro lei 

SituaŃia juridică 

1 Teren  
1.000 mp 

Str. Badea 
CârŃan nr.2 

CF 100720  
nr.cad.100720 

1.000,00 4.503,90 Or.Victoria 
domeniul privat 

 
             Art.3. Parcela de teren de 1.000 mp, înscrisă în CF 100720 nr.topo/nr.cad.100720, 
care se atribuie în folosinŃă gratuită, aparŃine domeniului privat al Or.Victoria administrat de 
consiliul local în temeiul art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 din 
Legea 215/2001 republicată. 
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           Art.4. Atribuirea în folosinŃă gratuită se face cu condiŃia obŃinerii autorizaŃiei de 
construire în termen de 1 (un) an de la data încheierii procesului verbal de predare primire a 
terenului şi începerea lucrărilor de construcŃie în condiŃiile prevăzute de Legea 50/1991 
republicată.Durata executării construcŃiei fiind de 3 ani.În cazul nerspectării termenelor 
prevăzute mai sus, prezenta hotărâre încetează de drept să producă efecte. 
          Art.5.  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 11 
Hotărârea a fost adoptată   11    voturi ”pentru”  3  abŃineri  0   împotrivă 
 



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  44   din 25.08.2016 
Cu privire la acordarea către SC Carmolimp SRL a dreptului de a cesiona contractul de 

concesiune nr.1888/15.03.2004 privind concesionarea în cotă parte a obiectivului CANTINĂ  
respectiv 3.108,64 mp suprafata construita şi a terenului aferent acestuia în suprafaŃă de 
2.221,83 mp , situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului 

privat cu destinatia “ActivităŃi de comerŃ şi alimentaŃie publică”. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.10293/10.08.2016 al biroului ADPP cu privire la acordarea către SC Carmolimp 

SRL a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1888/15.03.2004 privind concesionarea în cotă 
parte a obiectivului CANTINĂ  respectiv 3.108,64 mp suprafata construita şi a terenului aferent acestuia 
în suprafaŃă de 2.221,83 mp , situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului 
privat înscris în CF 100123 nr.topo. 91/2/1/2/2/2/1 cu destinatia “ActivităŃi de comerŃ şi alimentaŃie 
publică”, către  SC Olimp Exchange SRL. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile făcute 
în şedinŃă; 
         Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.10, art.36 alin.2 lit.”c”, art.121 alin.2 , art.123 
alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 şi Legea 287/2009 Codul Civil art.858 – 865, art.1315 – 
1320 şi art.136 din ConstituŃia României. 
          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 acordă către SC Carmolimp SRL a dreptului de a cesiona contractul de concesiune 
nr.1888/15.03.2004 privind concesionarea în cotă parte a obiectivului CANTINĂ  respectiv 3.108,64 mp 
suprafata construita şi a terenului aferent acestuia în suprafaŃă de 2.221,83 mp , situat in Or.Victoria 
Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului privat înscris în CF 100123 nr.topo. 
91/2/1/2/2/2/1 cu destinatia “ActivităŃi de comerŃ şi alimentaŃie publică”, către  SC Olimp Exchange SRL. 
          Art.2.- Se aprobă  încheierea unui contract de cesiune (anexa 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre) între Oraşul Victoria, SC Carmolimp SRL şi SC Olimp Exchange SRL  în sensul 
transmiterii tuturor drepturilor şi obligaŃiilor ( inclusiv a debitelor si penalităŃilor aferente acestora, dacă 
este cazul ) ce decurg din contractul de concesiune către SC Olimp Exchange SRL si modificarea în mod 
corespunzator a contractului de concesiune prin act aditional.        
          Art.3.- Se aprobă modificarea şi completarea Cap.I – părŃile contractante- ale contractului de 
concesiune nr.1888/15.03.2004 încheiat între Orasul Victoria şi SC Carmolimp SRL, corespunzător 
clauzelor cuprinse în actul adiŃional – anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
          Art.4.- Se împuterniceşte Primarul Or.Victoria să semneze contractul de cesiune şi actul adiŃional 
la contractul de concesiune nr.1888/15.03.2004.    
          Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
            
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată     12  voturi ”pentru” 2   abŃineri 0    împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                          
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  45   din 25.08.2016 
Cu privire la acordarea către SC Carmolimp SRL a dreptului de a cesiona contractul 
de concesiune nr.5136/31.08.2005 privind spaŃiului în suprafaŃă de 312,90 mp şi a 
terenului aferent acestuia în suprafaŃă de 268,17 mp, din obiectivul Cantină, situat 
in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului privat cu 

destinatia “ActivităŃi de comerŃ sau alimentaŃie publică” 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având referatul nr.10294/10.08.2016 al biroului ADPP cu privire la acordarea către SC Carmolimp 

SRL a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.5136/31.08.2005 privind spaŃiului în suprafaŃă 
de 312,90 mp şi a terenului aferent acestuia în suprafaŃă de 268,17 mp, din obiectivul Cantină, situat in 
Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului privat înscris în CF 100123 
nr.topo.91/2/1/2/2/2/1 cu destinatia “ActivităŃi de comerŃ sau alimentaŃie publică” ”, către SC Olimp 
Exchange SRL. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile făcute 
în şedinŃă; 
         Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată  art.10, art.36 alin.2 lit.”c”, art.121 alin.2 , art.123 
alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 şi Legea 287/2009 Codul Civil art.858 – 865, art.1315 – 
1320 şi art.136 din ConstituŃia României. 
          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 acordă către SC Carmolimp SRL a dreptului de a cesiona contractul de concesiune 
nr.5136/31.08.2005 privind concesionarea spaŃiului în suprafaŃă de 312,90 mp şi a terenului aferent 
acestuia în suprafaŃă de 268,17 mp, din obiectivul Cantină, situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, 
obiectiv ce aparŃine domeniului privat înscris în CF 100123 nr.topo. 91/2/1/2/2/2/1 cu destinatia 
“ActivităŃi de comerŃ sau alimentaŃie publică”, către SC Olimp Exchange SRL 
          Art.2.- Se aprobă  încheierea unui contract de cesiune (anexa 1 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre) între Oraşul Victoria, SC Carmolimp SRL şi SC Olimp Exchange SRL  în sensul 
transmiterii tuturor drepturilor şi obligaŃiilor ( inclusiv a debitelor si penalităŃilor aferente acestora, dacă 
este cazul ) ce decurg din contractul de concesiune către SC Olimp Exchange SRL si modificarea în mod 
corespunzator a contractului de concesiune prin act aditional.        
          Art.3.- Se aprobă modificarea şi completarea Cap.I – părŃile contractante- ale contractului de 
concesiune nr.5136/31.08.2005 încheiat între Orasul Victoria şi SC Carmolimp SRL, corespunzător 
clauzelor cuprinse în actul adiŃional – anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
          Art.4.- Se împuterniceşte Primarul Or.Victoria să semneze contractul de cesiune şi actul adiŃional 
la contractul de concesiune nr.5136/31.08.2005.    
          Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
        
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   12    voturi ”pentru”  2  abŃineri   0  împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.  46   din 25.08.2016 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 
învăŃământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Dr ăguşanu” şi Colegiul Tehnic 

”Dr. Al. B ărbat”. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 9775/29.07.2016 al biroul buget, 
financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente 
personalului didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la 
locul de muncă.          
          Văzând adresele:  

- nr.2717/9360/18.07.2016 a Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu”, cu privire la aprobarea 
sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor 
didactice; 

- nr. 1069/9239/15.07.2016 a  Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”, cu privire la aprobarea 
sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor 
didactice; 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile 
făcute în şedinŃă; 

     Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și ale  art. 1 și 2 din InstrucŃiunile nr. 2/2011 – privind decontarea 
navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educaŃiei, cercetării, tineretului şi sportului,  
          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 decontarea sumei de 1.262 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 
cadrele didactice din învâŃământul preuniversitar, care nu au locuinŃă în Or. Victoria, pentru 
deplasările efectuate din localitatea de reședinŃă și retur, după cum urmează: 

- către Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria – suma de 842 lei, pentru luna iunie 
2016 ; 

-  către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 420 lei pentru luna iunie 
2016; 

 Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituŃiile  mai sus 
menŃionate, cu încadrarea în bugetul  pe anul 2016 aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul Or. 
Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unităŃi de 
învăŃământ. 
  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 14 
Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”  0  abŃineri  0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 



                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.  47   din 25.08.2016 

Cu privire la completarea comisiei de recepŃie a lucrărilor  achiziŃionate în urma 
atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va constitui prin dispoziŃia 

primarului Or.Victoria cu reprezentanŃi 
 ai consiliului local. 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinŃa ordinară din data de 25.08.2016. 
Având în vedere referatul nr.10320/11.08.2016  cu privire la completarea comisiei de 

recepŃie a lucrărilor achiziŃionate în urma atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va 
constitui prin dispoziŃia primarului Or.Victoria cu reprezentanŃi ai consiliului local. 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile făcute în 
şedinŃă; 
          Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.9, şi art.115 alin.1 lit.”b”, 
Legii98/2016 - privind achiziŃiile publice, Legii 99/2016 privind achiziŃiile sectoriale, Legii 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legii 101/2016 privind 
remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcŃionarea Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor, 
HOTĂRÂRE nr.394 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 
privind achiziŃiile sectoriale, HOTĂRÂRE nr.395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziŃie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziŃiile publice.  
          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 completarea comisiei de recepŃie a lucrărilor achiziŃionate în urma 
atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va constitui prin dispoziŃia primarului Or.Victoria, 
cu reprezentanŃi ai consiliului local după cum urmează:  
          1. MOLNAR SORIN  - consilier local 
          2. BADEA COSTICĂ - consilier local 
          3. STANEA DANIEL CONSTANTIN -  consilier local 
           Art.2- Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puŃin 2/3 
dintre membrii săi. 
           Art.3. Cu data emiterii prezentei hotărâri,  HCL nr. 29/26.02.2015  se abrogă. 
           Art.4– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.Victoria va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
   
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINłĂ                                 SECRETAR 
           BADEA COSTICĂ                                           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 : 13 
Hotărârea a fost adoptată   13    voturi ”pentru” 0   abŃineri   0  împotrivă 
 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

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

                                 


