
                                                                                         
 

 
H O T Ă R Â R E A   NR.  105  din 09.12.2016 

 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Ora şului Victoria  
pe anul 2016 și validarea Dispoziției primarului Orașului Victoria  nr. 907/05.12.2016 – 

cu privire la probarea modificării bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2016 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndata din data de 09.12.2016. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr. 15873/07.12.2016 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului local al  Or. Victoria pe anul 2016; 

- Raportul nr. 15858/07.12.2016 al Biroului Taxe și Impozite cu privire la  rectificarea  
bugetului local al  Or. Victoria pe anul 2016; 

- Dispoziția nr. 907/2016 – cu privire la probarea modificării bugetului local al orașului 
Victoria pe anul 2016; 

- Referatul nr. 15227/21.11.2016 al biroului Tehnic  privind propunere rectificare de 
buget; 

- Adresele DGRFP Brașov nr. BVR_TRZ-4441/15800/05.12.2016, nr. BVR_TRZ-
4432/15745/05.12.2016,; 

- Adresa nr. 4235/15754/05.12.2016 Liceului Teoretic ”I. C Drăgușanu”  privind 
rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa nr. 2005/15853/07.12.2016  Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” privind 
rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Or. Victoria nr.264/15765/06.12.2016 , 
privind rectificarea bugetului pe anul 2016; 

- Adresa nr. 15305/22.11.2016 – SAM Servicii avansate medicale SRL; 
- 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, modificată prin HCL nr. 34/16.08.2016 - 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 

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

Luând în considerarea prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – 
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63  alin.1 lit”c”, art.19  și art.48-50, art. 82 din Legea 273/2006 
– finanţele publice locale cu modificată și completată.   
              În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
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H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
          Art.1  Se validează Dispoziția primarului Orașului Victoria nr. nr. 90705.12.2016 – cu privire 
la probarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2016, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2  Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria pe  anul 2016, total  și 

secțiunea de funcționare, conform Anexei I,  la partea de venituri influente  cu plus 273,00 mii lei, 
valoare totală rectificată 15.709,16 mii lei și  conform Anexei II, la partea de cheltuieli  influente cu 
plus 273,00 mii lei, valoare totală rectificată 17.429,87 mii lei.   
        Art.3  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016   al Liceului Teoretic ”I. C 
Drăgușanu” , total și secțiunea de funcționare, conform Anexei II.1. 
         Art.4  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016 al Colegiului Tehnic ”Dr. 
Alexandru Bărbat”, total și secțiunea de funcționare, conform Anexei II.2. 
         Art.5  Se aprobă rectificarea bugetului local  pe anul 2016 al Grădiniței cu Program Prelungit 
nr.1 Or. Victoria, total și secțiunea de funcționare, conform Anexei II.3. 
        Art.6  Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii  pe anul 2016  al Orașului Victoria, total  și secțiunea de funcționare, atât la partea de 
venituri cât și la cheltuieli cu 1,98 mii lei,  conform – Anexei III.  
         Art.7 Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii  pe anul 2016  al Casei de Cultură Orașul Victoria, total  și secțiunea de funcționare,  la 
partea de venituri și cheltuieli cu plus 0,48 mii lei conform Anexei IV. 
         Art.8  Se aprobă rectificarea  bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii  pe anul 2016  al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, total  și secțiunea de funcționare,   
la partea de venituri și cheltuieli cu plus 1,48 mii lei conform Anexei V. 
 Art.9 – Se aprobă modificarea alineatului 3 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, modificată prin HCL nr. 
34/16.08.2016 - 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,  care va avea următorul 
conținut: 
         Alin. 3 -  Patronul spiritual al Or. Victoria Sf. Ștefan de la suma de 10.000 lei la suma de 
35.000 lei, suplimentare cu 25.000 lei de la capitolul Cultură, recreere și religie – cod indicator 
67.02 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei – cod indicator 65.02.50 – Titlul II – 
Bunuri și Servicii. 

  Art.10  Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 
      PASERE ALEXANDRINA                                    TOCOAIE GABRIELA LENU ŢA 
 
 
 
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 ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 8 
Hotărârea a fost adoptată    8   voturi ”pentru” 0   abținere   0  împotrivă 
 



                                                                                         
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  106  din 09.12.2016 
 

Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru  Reabilitare 
acoperiş Biserica “Sfântul Ilie”. 

 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndata din data de 09.12.2016. 
Având în vedere cererea de finanţare nr.50/15280/22.11.2016 a Parohiei Ortodoxe „Sfântul 

Ilie”, referatul nr.15860/07.12.2016 şi procesul verbal nr.115857/07.12.2016 al comisiei de 
evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din 
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local. 

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

Luând în considerarea prevederile Legii nr.215/2001, republicata  art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, 
alin.4 lit.”a” şi “f”,  alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, OU 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, OG 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor 
culturale,modificată și completată prin  Legea 245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute, republicată, Legea 125/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 
religioase recunoscute din România,  HG 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România*) cu 
modificările și completările ulterioare,  HG 1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional 
"Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 2016,  HCL nr. 96/30.10.2014. 

În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1 Se aprobă finanţarea nerambursabilă în condiţiile prevăzute de art.12 alin.2 din 
Legea 350/2005 republicată în procent de 1/3 din totalul fondurilor publice alocate programelor 
aprobate anual în bugetul local pe anul 2016 către Parohiea Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” 
pentru Reabilitare acoperiş Biserica “Sfântul Ilie” cu suma de 5.100  lei, sumă ce se va 
suporta din bugetul local pe anul 2016 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita 
fondurilor disponibile în bugetul local. 
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          Art.2 Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte 
doveditoare, conform legii.    
          Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 
      PASERE ALEXANDRINA                                    TOCOAIE GABRIELA LENU ŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 8 
Hotărârea a fost adoptată   8    voturi ”pentru” 0   abținere   0  împotriva 



                                                                                          
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   107   din 20.12.2016 
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Ora şului Victoria  

pe anul 2016 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016. 
Având în vedere: 

- raportul nr. 16759/20.12.2016 al biroului Impozite și taxe cu privire la 
propunerea rectificării bugetului local pe anul 2016, 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –republicată, art.36 alin.4 
lit”a”,art. 63  alin.1 lit”c”, art.19 şi art.48-49 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale  modificată și 
completată,  art. IV, alin. (1) din OUG.  nr. 86/2015- cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 
şi unele măsuri bugetare 
  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

             Art.1- Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria  pe  anul 2015 la 
partea de venituri total și  pe secţiunea funcţionare cu suplimentare  la articolul 42.02.34– 
Subvenţii ajutor încălzire cu lemne, cu suma de  0,41 mii lei şi diminuare la articolul 34.02.02 
taxe extrajudiciare de timbru cu suma de 0,41 mii lei conform anexei I 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  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 
      PASERE ALEXANDRINA                            TOCOAIE GABRIELA LENU ŢA 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 12 
Hotărârea a fost adoptată  12    voturi ”pentru”  0  abțineri  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.   108   din 20.12.2016 

Cu privire la aprobarea  vânzării apartamentului situat în str.Albota nr.10/25,  – fondul locativ 
de stat către titularul contractului de închiriere  

d-na Popovici Maria. 
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016. 

Având în vedere: 
          Având referatul nr.14549/09.11.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea vânzării unui 
apartament situat în str.Albota nr.10/25, – fondul locativ de stat către titularul contractului de 
închiriere d-na Popovici Maria. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile făcute în 
şedinţă; 
 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 administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.-Se aprobă vânzarea în condiţiile prevăzute de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 
republicată a unui apartament compus din 2 camere, hol, bucătărie, cămară, baie-wc, debara şi balcon cu o 
cotă de 20,91 mp (21/823) din elementele de uz comun şi 21/832 cotă teren, situat în str.Albota nr.10/25 – 
fondul locativ de stat, către titularul contractului de închiriere d-na Popovici Maria. 

Adresa apartamentului Nr.de CF Nr.cadastral Preţul de vânzare 
 

str.Albota nr.10/25 
 

CF 100329-C1-U7 
 

nr.cad/nr.topo 91/2/1/2/2/2/2/1/7/25 
 

3.180 euro 
 

            Art.2.- preţul de vânzare a apartamentului situat în str.Albota nr.10/25,  s-a stabilit în baza raportului de 
evaluare nr.14232/01.11.2016 la suma de 3.180 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 condiţiile de vânzare a apartamentului situat în str.Albota nr.10/25– fondul locativ de stat 
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 utilităţilor (energie electrică, gaz metan, apă canal, salubritate) 
             - locuinţa 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 plăţii. 
        Art.5-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
     

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 
      PASERE ALEXANDRINA                            TOCOAIE GABRIELA LENU ŢA 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 12 
Hotărârea a fost adoptată  12    voturi ”pentru”  0  abțineri  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.   109   din 20.12.2016 
 

Cu privire la aprobarea  plaţii sumei de 115,00 lei aferentă lucrărilor de montare 
geamuri pe casa scărilor, pentru apartamentul nr.17 din imobilul nr.3 situat în 

str.George Coşbuc. 
 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016. 
Având în vedere: 
          Având referatul nr.15540/28.11.2016 al biroului ADPP cu privire la aprobarea plaţii sumei de 
115,00 lei aferentă lucrărilor de montare geamuri pe casa scărilor, pentru apartamentul nr.17 din 
imobilul nr.3 situat în str.George Coşbuc. 
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1.- Consiliul Local Victoria, în condiţiile prevăzute de art.36 din Legea 215/2001 şi  
Legea 287/2009 – Codul Civil în calitate de administrator al proprietăţii publice şi private a 
Or.Victoria cu referire la apartamentul nr.17, Sc.A situat în Or.Victoria, str.George Coşbuc imobilul 
nr.3, aprobă plata sumei de 115,00 lei aferentă lucrărilor de montare geamuri pe casa scărilor, 
pentru apartamentul nr.17 al cărui proprietar este, către dl.Cioloboc Ioan, sumă ce reprezintă cota 
parte din suma de 2.300,00 lei care s-a plătit pentru întreaga lucrare,conform facturii 
nr.125/03.11.2016 şi a chitanţei nr.78/04.11.2016. 
         Art.2.- Suma de  115,00 se va cuprinde în bugetul local pe anul 2017, urmând a fi plătită 
către dl.Cioloboc Ioan, după aprobarea bugetului.    
        Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

     

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 
      PASERE ALEXANDRINA                            TOCOAIE GABRIELA LENU ŢA 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 
Hotărârea a fost adoptată  14    voturi ”pentru”  0  abțineri  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.   110   din 20.12.2016 
Cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a concursului de recrutare, 

condițiilor de participare la concursul de recrutare și modelul Contactului de 
management, în vederea ocupării postului de director ”CLUB SPORTIV CHIMIA 

ORAȘ VICTORIA”  
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016. 
Având în vedere: 

         Având în vedere expunerea de motive nr. 15788 din 06.12.2016 a primarului Or. 
Victoria cu privire la condițiile de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de conducere - director Club Sportiv Chimia Oraș Victoria, referatul 15679/29.11.2016 
compartimentului resurse umane cu privire la aprobarea  calendarului de desfășurare a  
concursului de recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și modelul Contactului 
de management, în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ 
VICTORIA”  
          Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile 
făcute în şedinţă; 

 In conformitate cu : 
- prevederile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, HG. 884/2001 pentru 

aprobarea regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000; 
          - potrivit art.36, alin (2), lit.a, alin. (3) lit.b și art. 63, alin.(7) , din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.  

- HCL nr.7/din 29.01.2015 – Cu privire la înființarea CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ 
VICTORIA,  
 - HCL  nr.84/27.10.2016 – Privind   actualizarea Anexei 1 cuprinsă la art. 3 din HCL 
7/29.01.2015 cu privire la înființarea ”CLUBULUI  SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA” 

- HCL nr.86/27.10.2016 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la Contractului 
de management nr. 12515/141/RC/02.11.2015 încheiat între  Orașul Victoria, prin dl. Cristian 
Gheorghe în calitate de primar și dl. Popa Vasile în calitate de director al Clubului Sportiv Chimia 
Oraș Victoria, cu privire la modificarea și completarea art.3 –durata contractului. 
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.  Se aprobă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual 
de conducere - director Club Sportiv Chimia Oraș Victoria. 

Art.2.  Se aprobă calendarul de desfășurare a concursului de recrutare și condițiile de 
participare la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere - director 
Club Sportiv Chimia Oraș Victoria, conform anexei 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 
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 Art.3.  Se aprobă modelul Contractul de Management, Obiectivele și Indicatorii de 
performanță, pe o perioadă de 3 ani,  conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta 
hotarâre. Numirea se va face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management. 
 Art.4.  Din comisia care se va ocupa de organizarea concursul de recrutare pentru 
ocuparea postului contractual de conducere - director Club Sportiv Chimia Oraș Victoria și comisia 
de soluționare a contestațiilor vor face parte reprezentanții consiliului local numiți în Consiliul de 
Administrație al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, după cum urmează: 
 

Comisia de organizare a concursului de recrutare, 
- dl. Consilier Badea Costică 
- dl. Consilier Stînea Timotei-Valentin 

Comisia de contestație, 
- dl. Consilier Stanea Daniel 
- dl. Consilier Urdea Gheorghe 

 

 Art.5.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de Primarul Orasului Victoria 
prin aparatul propriu de specialitate si Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria. 
 

 
 
 
 

     

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 
      PASERE ALEXANDRINA                            TOCOAIE GABRIELA LENU ŢA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 
Hotărârea a fost adoptată  14    voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 



                                                                                          
H O T Ă R Â R E A   NR.   111   din 20.12.2016 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. B ărbat” Victoria 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2016. 
Având în vedere: 
          Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 16018/08.12.2016 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 avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
 Avand în vedere adresa nr.2010/15935/08.12.2016  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; 

     Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind decontarea navetei 
cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, tineretului şi sportului,  
           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 610 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru 
cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință în Or. Victoria, pentru 
deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, după cum urmează: 

- către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 610 lei pentru luna 
noiembrie 2016; 

 Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția  mai sus 
menționată, cu încadrarea în bugetul  pe anul 2016 aprobat. 
            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria 
prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul unități de învățământ. 
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PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în func ție: 15  Nr consilierilor prezenți : 14 
Hotărârea a fost adoptată  14    voturi ”pentru”  0  abțineri  0   împotrivă 
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