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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria 

din data de 31.03.2022  
         Primarul Or.Victoria;  
         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privinnd 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
            Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul 
Brașov din data de 31.03.2022, după cum urmează: 
 
NR.  TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 ÎNTREBĂRI  ȘI  INTERPELĂRI  
                                     PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului 
Local Victoria din data de 31.03.2022  

Primar  
Bertea Camelia Elena 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data de 24.02.2022 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la  aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă 
înscriere în cartea funciară pentru efectuării lucrărilor de dezmembrare 
și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 1557 

mp situat în str.Victoriei nr.1 din suprafața de 2.401.837 mp din CF 
100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2 ce 

aparţine proprietății private a Or.Victoria 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare privind  ”Programul 
de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân 

la nivelul orașului Victoria” 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la aprobarea vânzării directe în  temeiul art.8 din Legea 
15/2003 către d-na Maniu Alexandra - Maria a terenului de 300 mp, 

înscris în CF 100532 nr.topo/nr.cad.100532 situat în str.Victoriei nr.26, 
imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

6 Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din 
OUG 57/2019 –Codul Administrativ și a HCL nr.82/27.10.2016, a terenul 
de 24 mp înscris în CF 100939 Victoria nr.topo/nr.cad.100939, situat în 
str.Mihai Eminescu nr.16C, ce aparține domeniului privat al Or.Victoria, 
către d-na Mărgean Elena, d-na Rațiu Mihaela-Cătălina și dl.Mărgean 

Nicolaie având la bază raportul de evaluare nr.5031/28.02.2022 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

7 Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 79 
mp, situat în str.Pieții, nr.9A, înscris în CF 101038  nr.cad.101038 

precum şi a documentaţiei de licitaţie, imobil ce face parte din 
proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „prestării 

servicii” 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

8 Cu privire la aprobarea  actului adițional nr.7 la contractul 
nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a 
serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ 

teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu 
referire la completarea pct.3 și  pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur 

mijloace fixe) la contractul de delegare 

Primar 
Bertea Camelia Elena 



9 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar la Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

10 Cu privire la  aprobarea trecerii terenului de 3.520 mp situat în 
str.Stadionului nr.3A înscris în CF 101039 Victoria nr.cad.101039 din 

domeniul privat al Or.Victoria în domeniul public al Or.Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

11 Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr. 184/26.11.2020 cu privire la 
aprobarea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor conform 

prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

12 Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, 
str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, orașul Victoria, județul Brașov, 

după încheierea contractelor de achiziție publică 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

13 Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea 
Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, orașul Victoria județul 

Brașov, după încheierea contractelor de achiziție publică 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

14 Privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții 
„Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. 

Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, orașul Victoria, 
județul Brașov, după încheierea contractelor de achiziție publică 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

15 Privind aprobarea Metodologiei de acordare a trusoului pentru nou-
născut sub forma de tichete valorice 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

16 Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr. 64/25.03.2021 cu privire la 
constituirea comisiei pentru repartizarea locuințelor care fac parte din 

domeniul public și privat al Or. Victoria – fondul locativ de stat 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

17 Cu privire la  aprobarea înfiinţării Serviciului de gestionare a câinilor fară 
stăpân al Orașului Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

18 Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al 
Oraşului Victoria și a situațiilor financiare la data de 31.12.2021 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

19 Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiții S.F. + P.T. – Stații reîncărcare pentru 

vehicule electrice 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

20 Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

21 Cu privire la modificarea pct.36 al anexei la HCL nr.80/29.06.2017 cu 
privire la aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul 

Oraşului Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

 Suplimentare ordinea de zi  
22 Cu privire la  aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă 

înscriere a terenurilor de 30 mp, 30mp, 30 mp, 30 mp, 30mp, 30mp, 61 
mp, 37 mp, 30 mp, 30 mp, 36 mp, 30 mp,43 mp, 28 mp, 30 mp și 40 

mp situate în Or.Victoria din suprafața de 20.274 mp înscrisă în CF 
100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2, ce aparţin  domeniului privat al 
Or.Victoria și administrat de consiliul local în temeiul art.129 alin.2 
lit.”c”, art.354 şi art.355 din OUG 57/2019 – Codul Administrativ și 

trecerea din domeniul privat în domeniul public al Or.Victoria 
concomitent cu întocmirea cărților funciare aferente fiecărui lot de teren 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

23 Cu privire la  aprobarea trecerii terenului de 52 mp înscris în CF 100525 
nr.cad.100525 situat în str.Negoiul nr.15A și a terenului de 4314 mp 
înscris în CF 100966 Victoria nr.cad.100966 situat în str.Moldoveanu, 

din domeniul privat al Or.Victoria în domeniul public al Or.Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

24 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
didactice și a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar la Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

25 Cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico - 
economici ai  obiectivului de investiții "STUDIU DE FEZABILITATE  - 

CREȘA ORAȘ VICTORIA" 

Primar 
Bertea Camelia Elena 



26 Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții Proiect tip - "Construire Bazin de înot 

didactic și agrement, Oraș Victoria, județul Brașov" 

Primar 
Bertea Camelia Elena 

 Divese: Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a 
Orașului Victoria pentru anul 2021  

 

 
Art.2. Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la sediul primăriei și 

publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al orașului Victoria. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
VIZAT PTR. LEGALITATE 

                        Secretar general 
                    Fogoroș Mariana - Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       
 

 
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  
Consiliului Local Victoria din data de 24.02.2022 

 
 
           Primarul Or.Victoria;  
         Având în vedere prevederile art.138, alin.(15) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 - 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   
         În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul dministrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 
           Art.1. Se aprobă procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, județul 
Brașov din data de 24.02.2022, conform anexei. 

 Art.2. Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al ședinței la sediul 
primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al 
orașului Victoria. 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 

 
 

 
                                                                                                  VIZAT  PTR. LEGALITATE 

                                                                                                    Secretar general 
                 Fogoroș Mariana - Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

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

pentru terenul în suprafaţă de 1557 mp situat în str.Victoriei nr.1 din suprafața de 
2.401.837 mp din CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2 ce 

aparţine proprietății private a Or.Victoria. 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.4313/23.02.2022 al biroului ADPP cu privire la aprobarea efectuării 
lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 1557 mp 
situat în str.Victoriei nr.1 din suprafața de 2.401.837 mp din CF 100051 Victoria nr.cad. 
21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2 ce aparţine proprietății private a Or.Victoria precum și raportul de 
aprobare nr.4315/23.02.2022. 
        Văzând prevederile:  
      OUG 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și art.363; 
       Legii 287/2009 Codul Civil Legea 287/2009 Codul Civil art.551 pct.1, art.553 – 559, art.876 - 915; 
       Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, art.31, 
art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;  
      Legii 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;  
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

           Art.1.-Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară 
pentru terenul în suprafaţă de 1557 mp situat în str.Victoriei nr.1, din suprafața de 2.401.837 mp din 
CF 100051 Victoria nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2 ce aparţine proprietății private a 
Or.Victoria după cum urmează: 

TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ  a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 
A- SITUAŢIA INIŢIALĂ                                    ANEXA Nr. 13 

SITUATIA  DIN  ACTE 
Proprietar Cotă parte Act de 

proprietate 
Identificator 

NR.CADASTRAL 
NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
mobilului 

Oraşul Victoria 
domeniul privat 

 CF 100051 21/38/1/4/1/4/6/1/5/
1/2/4/1/1/1/2/2 

100051 2.401.837 TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Oraşul Victoria 
domeniul privat 

CF LOT 1 
 

---------- NOU 1557 TEREN 
INTRAVILAN 

Oraşul Victoria 
domeniul priva 

CF 100051 LOT 10 
 

21/38/1/4/1/4/6/1/
5/1/2/4/1/1/1/2/2 

100051 2.400.280 TEREN 
INTRAVILAN 

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

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                         Secretar general 
                                                                                                   Fogoroș Mariana-Cristina 
 

ROMANIA 
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE    

Cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare privind  ”Programul de sterilizare 
gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”. 

 
 
           Primarul Or.Victoria 
        Având în vedere referatul nr.3434/11.02.2021 al biroului ADPP și raportul de aprobare nr.3435/11.02.2021 
cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare privind ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără 
pedigree, cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”. 
          Văzând adresa  Asociației Save a Life- Salvează o viață, înregistrată cu nr.3900/17.02.2022, cu privire la 
intenția de colaborare cu UAT Victoria  privind  ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu 
stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”. 
 Vazând prevederile: 
          - OUG 55/2019 – Codul Administrativ art.129 

-Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
modificată si completată;  

-Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân;  

-Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  

-H.G.nr.1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân  

-Legea nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată; -Ordinul nr.31/2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004;  

-Hotărarea nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de 
interes local;  

-Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul 
transportului; 

- art.39 din Hotărârea Consiliului Local nr.161/29.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
buna gospodărire a orașului Victoria, cresterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în orașul 
Victoria. 

 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;  
             În temeiul art.139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

           Art.1. Se aprobă desfășurarea ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu 
stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”, susținut de Asociației Save a Life - Salvează o viață, cu sediul în 
București, str. Aleea Botorani, nr.6,bl.V83,sc.A, et.7,ap.30, sector 5, pentru lunile aprilie 2022 și octombrie 2022 
câte 2 zile pe lună, cu care se va încheia un Protocol de colaborare conform anexei nr.1,ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
           Art.2-Sumele necesare pentru: asigurarera hranei pentru lunile aprilie 2022 și octombrie 2022, pentru 
cele 4 zile de campanie pentru cele 2 echipe de medici care participa la campanie, pentru plata a patru nopti de 
cazare (2 camere) pentru cele 2 echipe de medici care participa la campanie pentru lunile aprilie 2022 și 
octombrie 2022 (câte 2 zile pe lună) precum și cele pentru microcipare și înregistrare în RCES  se vor suporta din 
bugetul local al Orașului Victoria pe anul 2022 în limita sumelor cuprinse în buget. 
           Art.3. Desfășurarea campaniei de sterilizare va avea loc în incinta Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, 
zona vestiare. 

Art.4 - Primarul Or.Victoria prin aparatul de specialitate  și Asociației Save a Life- Salvează o viață va 
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA  

 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 

                                                                                                                                         Secretar general 
                                                                                                            Fogoroș Mariana-Cristina 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea vânzării directe în  temeiul art.8 din Legea 15/2003 către  
d-na Maniu Alexandra - Maria a terenului de 300 mp, înscris în CF 100532 
nr.topo/nr.cad.100532 situat în str.Victoriei nr.26, imobil ce face parte din 

proprietatea privată a localităţii Or.Victoria 
  

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.5831/02.03.2022 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
vânzării directe în  temeiul art.8 din Legea 15/2003 către d-na Maniu Alexandra- Maria a 
terenului de 300 mp, înscris în CF 100532 nr.topo/nr.cad.100532 situat în str.Victoriei nr.26, 
imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, atribuit în folosinţă gratuită 
în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală şi a HCL 50/30.05.2013, coroborate cu prevederile art.27-35 Cap.VII şi 
art.40 alin.1 Cap.IX din Regulamentul privind repartizarea suprafeţelor de teren în vederea 
construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri si a vânzării acestora, regulament 
aprobat prin HCL nr.28/30.03.2017 și raportul de aprobare nr.5833/02.03.2022. 
        Văzând prevederile: 
        OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, art.363 
alin.2 și art.364;  
         Legii 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757; 
         HCL nr.82/27.10.2016 privind aprobarea metodologiei de vânzare prin negociere directă 
a unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat deţinute sub regim de contract de 
concesiune, superficie sau superficie directă, situate în Oraşul Victoria; 
     - art.8 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală coroborate cu prevederile art.27-35 Cap.VIII şi art.40 alin.1 Cap.IX din 
Regulamentul privind repartizarea suprafeţelor de teren în vederea construirii de locuinţe 
proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vânzării acestora, 
regulament aprobat prin HCL nr.28/30.03.2017,HG 896/2003,  
       - HCL 50/30.05.2013 și procesul verbal de punere în posesie nr.6294/01.07.20131, 
      - Autorizaţia de construire nr.24/26.06.2017, certificatul de atestare a edificării construcției 
nr.18/17038/28.05.2021 
      - Raportul de analiză nr.2046/02.02.2022 al comisiei de analiză a cererilor depuse în 
vederea cumpărării directe a terenurilor atribuire în baza Legii 15/2003 şi comunicarea 
nr.2106/02.02.2022 prin care solicitantul este informat cu privire la condiţiile de legalitate a 
cererii şi depunerea acesteia spre analiză şi aprobare de către Consiliul Local Victoria. 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
          În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
        Art.1.– Se aprobă vânzarea directă în temeiul art.8 din Legea 15/2003 către d-na Maniu 
Alexandra - Maria a terenului de 300 mp, înscris în CF 100532 nr.topo/nr.cad.100532 situat în 
str.Victoriei nr.26, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, atribuit 
în folosinţă gratuită în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală şi a HCL 50/30.05.2013, coroborate cu prevederile art.27-
35 Cap.VII şi art.40 alin.1 Cap.IX din Regulamentul privind repartizarea suprafeţelor de teren 
în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri si a vânzării acestora, 
regulament aprobat prin HCL nr.28/30.03.2017. 
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          Art.2.-Preţul terenului este cel prevăzut raportul de evaluare nr.5032/28.02.2022 
întocmit de expert evaluator autorizat ANEVAR, respectiv suma de 1.800 euro în echivalent 
8.906 lei. 
           Art.3.- Suma obţinută din vânzarea directă a terenului de 300 mp situat în str.Victoriei 
nr.26, se face venit la bugetul local al Oraşului Victoria. 
         Art.4.-Vânzarea terenului nu se va putea face sub preţul de 1.800,00 euro, sau în 
echivalent 8.906 lei.La vânzare se adaugă TVA-ul.Alte Cheltuieli ocazionate cu întocmirea 
raportului de evaluare  în sumă de 600 lei cad în sarcina cumpărătorului spre a fi achitate, 
separate de prețul vânzării.   
         Art.5.-Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în termen de maxim 20 de zile de 
la data emiterii hotărârii de aprobare a vânzării terenului. 
         Art.6.-Preţul vânzării se achita integral la data semnării contractului de vânzare 
cumpărare.Cumparatorul se obliga sa achite pretul vânzării terenului în lei la cursul euro 
stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii.  
         Art.7.-La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte procesului verbal de punere în posesie nr.6294/01.07.2013. 
         Art.8.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în 
formă autentică, la notarul public şi taxele ANCPI, cad în sarcina cumpărătorului. 
         Art.9.- Construcţia este executată integral conform Autorizaţiei de construire 
nr.24/26.06.2017, a certificatul de atestare a edificării construcției nr.18/17038/28.05.2021 și 
este înscrisă în CF 100532-C1 ( A.Partea I. Descrierea imobilului- construcții la A1.1). 
         Art.10.- Schimbarea destinaţiei terenului este înterzisă. 
         Art.11.- Se împuternicește primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în 
formă autentică a contractului de vânzare - cumpărare. 
         Art.12.- Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
      
 

PRIMAR  
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                                         Secretar general 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din OUG 57/2019 
– Codul Administrativ și a HCL nr.82/27.10.2016, a terenul de 24 mp înscris în CF 
100939 Victoria nr.topo/nr.cad.100939, situat în str.Mihai Eminescu nr.16C, ce 
aparține domeniului privat al Or.Victoria, către d-na Mărgean Elena, d-na Rațiu 

Mihaela-Cătălina și dl.Mărgean Nicolaie având la bază raportul de evaluare 
nr.5031/28.02.2022 

 
 

Primarul Or.Victoria, 
         Analizând raportul compartimentului de specialitate nr.5876/02.03.2022 cu privire la 
aprobarea vânzării în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din OU 57/2019 –Codul Administrativ și a 
HCL nr.82/27.10.2016, a terenul de 24 mp înscris în CF 100939 Victoria 
nr.topo/nr.cad.100939, situat în str.Mihai Eminescu nr.16C, ce aparține domeniului privat al 
Or.Victoria, către d-na Mărgean Elena, d-na Rațiu Mihaela-Cătălina și dl.Mărgean Nicolaie 
având la bază raportul de evaluare nr.5031/28.02.2022 
         Văzând prevederile:  
           OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, 
art.363 alin.2 și art.364;  
         Legea 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757; 
         HCL nr.82/27.10.2016 privind aprobarea metodologiei de vânzare prin negociere directă 
a unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat deţinute sub regim de contract de 
concesiune, superficie sau superficie directă, situate în Oraşul Victoria; 
        Contractul de concesiune  nr.1512/07.04.1997;  
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
         În temeiul art.139 alin.(3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 
 Art.1. (1)Se aprobă vânzarea în condiţiile art.364 alin.1,2 și 3 din OU 57/2019 –Codul 
Administrativ și a HCL nr.82/27.10.2016, a terenul de 24 mp înscris în CF 100939 Victoria 
nr.topo/nr.cad.100939, situat în str.Mihai Eminescu nr.16C, ce aparține domeniului privat al 
Or.Victoria, către d-na Mărgean Elena, d-na Rațiu Mihaela-Cătălina și dl.Mărgean Nicolaie 
având la bază raportul de evaluare nr.5031/28.02.2022 după cum urmează:    
             - Prțul de vânzare a terenului este:                  
Nr.crt. Adresa unde este situat 

terenul 
 Valoarea terenului 

1 Teren 24 mp înscris în CF 
100939 Victoria 

nr.topo/nr.cad.100939, situat 
în str.Mihai Eminescu nr.16C 

 
 
 

 
216 euro fără TVA 
1.069 lei fără TVA 

             (2) La vânzare se adaugă TVA-ul.Vănzarea terenului nu se va putea face sub preţul 
prevăzut mai sus – 216 euro fără TVA, respectiv 1069 lei fără TVA.  
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                (3) Alte cheltuieli în sumă de 600 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu 
evaluarea terenurilor, se vor achită separat faţă de preţul de vânzare a terenului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
             (4) Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă 
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului. 
            (5)  Prețul rezultat în urma negocierii se achită integral la data semnării contractului 
de vânzare cumpărare.  
            (6)  La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă 
efecte contractul de concesiune nr.1512/07.04.1997 și actele adiționale la contract 
nr.1/1432/30.01.2020 și nr.2/341/07.01.2022.  
           Art.2.-  - În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din Legea 18/1991 republicată a 
HCL nr.82/17.12.1998 și a HCL nr.106/26.05.2016 poziția nr.81 din anexa la hotărâre, se 
atestă apartanenţa la domeniul privat al Or.Victoria a terenului de 24 mp înscris în CF 100939 
Victoria nr.topo/nr.cad.100939 situat în str.Mihai Eminescu nr.16C.                              
            Art.3 -Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 79 mp, situat în 
str.Pieții, nr.9A, înscris în CF 101038  nr.cad.101038 precum şi a documentaţiei de 
licitaţie, imobil ce face parte din proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria, cu 

destinaţia „prestării servicii” 
 
 

Primarul Or.Victoria, 
         Analizând raportul compartimentului de specialitate nr.5960/03.03.2022 cu privire la 
aprobarea Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 79 mp, situat în str.Pieții, 
nr.9A, înscris în CF 101038  nr.cad.101038 precum şi a documentaţiei de licitaţie, imobil ce 
face parte din proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „prestării servicii” și 
raportul de aprobare nr.5961/03.03.2022. 
         Văzând prevederile:  
           OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b” art.334-346, 
art.363 alin.2 și art.364,  
            Legii 287/2009–Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-
1674, art.1741-1745, art.1755-1757. 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
         În temeiul art.139 alin.(3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
            Art.1. (1)Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică  a terenului în suprafaţă de 79 mp, 
situat în str.Pieții, nr.9A, înscris în CF 100996  nr.cad.100996 cu destinaţia „prestări servicii”, 
după cum urmează: 
         (2)Preţul terenului de 789 mp este cel prevăzut în raportul de evaluare 
nr.5033/28.02.2022, respectiv 8 euro/mp. VALOAREA TERENULUI = 8 euro/mp x 79 mp= 
632 euro în echivalent  lei -3.127 lei.Curs valutar la data de 25.02.2022 – 4,9479 
lei/euro.Preţul de pornire la licitaţie  pentru terenul de 79 mp este de 632 euro fără TVA.Pasul 
de strigare la licitaţie – 632 euro x 5% = 31,60 euro – rotunjit 32 euro.                   
         Taxa de participare la licitaţie – 30 lei 
         Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei  
        (3) Contravaloarea lucrărilor de întocmire  a raportului de evaluare a terenului în 
suprafaţă de 79 mp înscris în CF 101038 Victoria nr.cad.101038, situat în str.Pieții, nr.9A, în 
sumă de 600 lei și cheltuieli ocazionate cu plata documentaţiei cadastrale în sumă de 1200 lei, 
se suportată de către cumpărător și se achită separat de prețul vânzării.Total alte cheltuieli 
1.800 lei. 
       (4) Preţul de vânzare înclusiv TVA-ul, rezultat în urma licitaţiei publice se va achita 
integral termen de 20 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 
        Art.2.- Se aprobă documentaţia de licitaţie privind vânzarea terenului în suprafață de 79 
mp, situat în str.Pieții, nr.9A, înscris în CF 101038  nr.cad.101038, conform anexei ce fac e 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art.3.-Cumpărătorul este obligat să suporte toate taxele necesare privind autentificarea 
contractului precum şi cele referitoare la transferul proprietăţii dobândite prin contract  în 
dreptul său, în C.F  şi registrul de publicitate imobiliară. 
         Art.4.- Durata de începere a lucrarilor va fi de maxim 1 an de la data semnării 
contractului de vânzare – cumparare şi semnarea procesului verbal de predare primire a 
terenului, perioadă în care cumpărătorul este obligat să prezinte documentaţia tehnică în 
vederea eliberării autorizaţiei de construire. 
         Art.5.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de vânzarea terenului în suprafață 
de 79 mp, situat în str.Pieții, nr.9A, înscris în CF 101038  nr.cad.101038, se publică într-un 
cotidian de circulaţie naţională, într-unul de circulaţie locală și în Monitoriul Ofical al României 
partea a-VI-a cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie.  
        Art.6.- Suma obţinută din vânzarea terenului în suprafață de 79 mp, situat în str.Pieții, 
nr.9A, înscris în CF 101038  nr.cad.101038, se face venit la bugetul local al Oraşului Victoria. 
         Art.7.-Se îmmputerniceșye primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului public, 
în formă autentică a contractului de vânzare - cumpărare. 
        Art.8 -Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea  actului adițional nr.7 la contractul nr.32/18.12.2018 de 

delegare  a gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza 
unităților  administrativ teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco 

Sistem Victoria cu referire la completarea pct.3 și  pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de 
retur mijloace fixe) la contractul de delegare. 

 
 

Primarul Or.Victoria, 
         Analizând raportul compartimentului de specialitate nr.6642/03.03.2022 cu privire la 
aprobarea actului adițional nr.7 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin 
atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale 
membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la completarea pct.3 și  
pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur mijloace fixe) la contractual de delegare și 
raportul de aprobare nr.6644/03.03.2022. 
         Văzând prevederile:  
       - OUG nr.57/2019 – codul administrativ – art.129 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”e”, alin.7 
lit.”i” și lit.”n”. 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare art.1 alin.(2) lit. ”e”, art.2 lit.”e” și ”g”, a art.3, a art.8, alin.(3), 
lit.”d”, lit.”d¹”, lit.”i” și lit.”k”,a art.10,alin(5), a art.22, alin.(1), alin.(2), lit. ”a”, alin.(3) și 
alin.(4),  a art.23, alin.(1), lit. ”a”, art.24, alin.(1), lit.”a” și ”b”, art.28, alin. (2), lit.”b” și 
alin.(2¹); 
        - Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare art.2, a art.6, a art.8 alin.(1), a art.12, a art.14, alin.(2), a art.16, a 
art.25 și a art.26; 
             - Legii nr.31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru 
mediu 
         - OUG nr.74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 
privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 
        -  Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
        - Ordinului ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a 
localităților; 
         - Ordinului ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
salubrizare a localităților; 
         - Ordinului ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 
de salubrizare a localităților; 
         - contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  serviciului 
public de salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale membre în Asociația 
Intercomunitară Eco Sistem Victoria; 
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          - HCL nr.27/24.02.2022- cu privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită către 
Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, a unor bunuri din domeniul privat – obiecte de 
inventar- „containere plastic și pubele” și care se vor folosi pentru dotarea punctelor de 
colectare a deșeurilor menajere de pe raza UAT Victoria;  
         - HCL nr.31/24.02.2022 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul de dare în folosinţă gratuită bunuri proprietate public și privată 
Nr.3414/39RC/07.04.2010 încheiat între Or.Victoria și Asociaţia Intercomunitară EcoSistem 
Victoria, cu privire la completarea anexei nr.2 – bunuri din domeniul privat și introducerea 
Anexei nr.3- Obiecte de inventar domeniul priva. 
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ;  
         În temeiul art.139 alin.(3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 
 
            Art.1. Se aprobă actul adițional nr.7 la contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a 
gestiunii prin atribuire directă a serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ 
teritoriale membre în Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la 
completarea pct.3 și  pct.4 din Anexa nr.3 (Bunuri de retur mijloace fixe) la 
contractual de delegare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2 -Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic 
"Ion Codru Drăgușanu" Victoria 

 
Primarul Or.Victoria; 

 Analizând raportul compartimentului de specialitate nr.7116/08.03.2022 al biroului 
buget, financiar contabil privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor 
aferente personalului didactic și a personalului didactic auxiliar pentru deplasarea din 
localitatea de resedință la locul de muncă și de la locul de muncă și referatul de aprobare nr. 
7224/09.03.2022 al primarului Or. Victoria;         
  Văzând adresa nr.608/24.02.2022, înregistrată cu nr.4826/24.02.2022 înaintată de 
Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria cu privire la aprobarea sumelor necesare 
decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar, pentru luna ianuarie 2022; 

Având în vedere prevederile  art. 105, alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind decontarea 
navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, tineretului şi sportului. 
 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările șși completările ulterioare;  

În temeiul art.139 alin.(3), art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 2695 lei, reprezentând cheltuieli de transport 
pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învâțământul preuniversitar, care nu 
au locuință în Orașul Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, 
după cum urmează: 

- către  Liceul Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria – suma de 2695 lei pentru 
luna ianuarie 2022. 

 Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția mai sus 
menționată, cu încadrarea în bugetul aprobat. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. 
Victoria prin aparatul de specialitate, directorul și contabilul unității de învățământ Liceul 
Teoretic "Ion Codru Drăgușanu" Victoria. 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea trecerii terenului de 3.520 mp situat în str.Stadionului nr.3A înscris 
în CF 101039 Victoria nr.cad.101039 din domeniul privat al Or.Victoria în domeniul public 

al Or.Victoria 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.7122/03.03.2022 al biroului ADPP cu privire la aprobarea Cu privire 
la  aprobarea trecerii terenului de 3.520 mp situat în str.Stadionului nr.3A înscris în CF 101039 Victoria 
nr.cad.101039 din domeniul privat al Or.Victoria în domeniul public al Or.Victoria, expunerea de motive 
nr.7123/08.03.2022 precum și raportul de aprobare nr.7124/08.03.2022. 
        Văzând prevederile:  
      Constituţia României art.13; 
         Carta europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 art.2,3,4,5 și 6; 
       OUG 57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 – 296; 
       Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985; 
      Legii 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 
      Legii 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870;  
      Legii 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 
       Legii 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
      HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
      HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;   
      HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al Orașului Victoria;       
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

           Art.1.-Se aprobă trecerea terenului de 3.520 mp situat în str.Stadionului nr.3A înscris în CF 
101039 Victoria nr.cad.101039 din domeniul privat al Or.Victoria în domeniul public al Or.Victoria  

Nr.  
Crt. 

Codul de 
Clasificare Denumirea bunului Elemente de 

identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al dării 
în folosinţă  

Valoarea de 
Inventar 

Situaţia juridică 
Actuală 

1 
 
 

Teren 3.520 mp CF 
101039 Victoria 
nr.cad.101039 

Orașul Victoria 
str.Stadionului 

nr.3A 
2021 34.839,55 lei 

 
Or.Victoria 

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

Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr. 184/26.11.2020 cu privire la aprobarea comisiei 
de evaluare şi selecţionare a proiectelor conform prevederile Legii 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general 

 
           

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.7229/09.03.2022 cu privire la modificarea art.1 din HCL nr. 
184/26.11.2020- Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor conform 
prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general precum și raportul de aprobare nr.7231/09.03.2022. 
        Văzând prevederile:  
        OU 57/2019 – Codul Administrativ art.79, art.104 alin.2, art.129 alin.1, alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a”, 
alin.7 lit.”a”, ”c”, ”d”, ”e”, ”f”, ”p”, alin.8 li.t”a” ; 
       Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general art.4, art.5 și art.27;  
        Legii  273/2006 privind finanţele publice locale;  
        Legii 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; 
       Legii 128/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România ; 
       Legii 245/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor cultural; 
       Legii 199/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor cultural;  
       Legii 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului;  
       Legii 24/2000 republicată privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative art.59-62; 
       HG 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva; 
        HG 313/2006 privind modificarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.470/2002; 
       HG 1265/2010 privind modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.470/2002; 
        HG 1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale 
comunităţii"; 
        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; 
        OUG 84/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes genera;l 
        OG 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale; 
        OG 2/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1998 privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale; 
        OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute;  
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       Ordinul 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor 
sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;  
      HCL nr.184/26.11.2020 - Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor 
conform prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;           
      HCL nr.183/26.11.2020 Cu privire la aprobarea Regulamentului Privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria  alocate pentru activităţi nonprofit de 
interes local art.32-39.    
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 
           Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. 184/26.11.2020 cu privire la aprobarea 
comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor conform prevederile Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și 
va avea următorul conținut: 

Art.1. Se aprobă structura comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, după cum urmează: 

- Urian Nicolae – administrator public - președinte  
- Iosipescu Cristian - viceprimar 
- Stoia Gheorghe Sebastian – șef birou tehnic 
- Halmaghiu Andreia – consilier birou tehnic 
- Tătaru Anca – inspector birou tehnic 
-    Bratu Cristina – consilier local 
- Bîrsan Ioan  – consilier local 
- Merdariu Oana – consilier local 
- Stoia Claudiu – consilier local 
- Iezsenszki Ioan-Ciprian – șef birou ADPP – secretar comisie    

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

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 
 
 
 
 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                          Secretar general 
                                                                                                        Fogoroș Mariana-Cristina 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                          
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Execuție rețea apă 
cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 

Moisil”, orașul Victoria, județul Brașov, după încheierea contractelor de achiziție publică 
            

Primarul Or.Victoria; 
Având în vedere: 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Tehnic, înregistrat sub  nr. 7079/07.03.2022; 
- referatul de aprobare nr. 7237/09.03.2022 al primarului Or. Victoria; 
- devizul general al investiției „Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, 
str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, actualizat după încheierea contractului de achiziție publică de 
lucrări nr. 32598/309RC din 16.12.2021 și a contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 
32712/312RC din 17.12.2021; 

Văzând prevederile: 
- art. 129 alin.(1) și (2), lit.b), lit.c), alin.(4), lit.d), art. 139, alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013; 
- art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

În temeiul art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

         H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Execuție 
rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. 
Grigore Moisil”, orașul Victoria, județul Brașov, după încheierea contractului de achiziție publică 
de lucrări nr. 32598/309RC din 16.12.2021 și a contractului de servicii de dirigenție de șantier nr. 
32712/312RC din 17.12.2021, după cum urmează: 

Valoarea totală actualizată: 280.864,73 lei, inclusiv TVA, din care: 
Valoare buget de stat (eligibil PNDL): 218.135,68  lei, cu TVA; 
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 62.729,05 lei, cu TVA; 

           (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Execuție rețea canalizare 
cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, orașul 

Victoria județul Brașov, după încheierea contractelor de achiziție publică 
 
Primarul Or.Victoria; 

           Având în vedere: 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Tehnic, înregistrat sub nr. 7080/07.03.2022; 
- referatul de aprobare nr. 7238/09.03.2022 al primarului Or. Victoria; 
- devizul general al investiției „Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea 
Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, actualizat după încheierea contractului de achiziţie 
publică de lucrări nr. 32597/308RC din 16.12.2021 și a contractului de servicii de dirigenție de șantier 
nr. 32710/311RC din 17.12.2021; 

Văzând prevederile: 
- art. 129 alin.(1) și (2), lit.b), lit.c), alin.(4), lit.d), art. 139, alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013; 
- art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

În temeiul art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
        

           Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Execuție 
rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și 
str. Grigore Moisil”, orașul Victoria, județul Brașov, după încheierea contractului de achiziție 
publică de lucrări nr. 32597/308RC din 16.12.2021 și a contractului de servicii de dirigenție de șantier 
nr. 32710/311RC din 17.12.2021, după cum urmează: 

Valoarea totală actualizată: 367.594,70 lei, inclusiv TVA, din care: 
Valoare buget de stat (eligibil PNDL): 203.557,00  lei, cu TVA; 
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 164.037,70 lei, cu TVA; 

           (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Execuție străzi și alei pietonale 
cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, orașul 

Victoria, județul Brașov, după încheierea contractelor de achiziție publică 
 
Primarul Or.Victoria; 

            Având în vedere: 
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Tehnic, înregistrat sub nr. 7081/07.03.2022; 
- referatul de aprobare nr. 7239/09.03.2022 al primarului Or. Victoria; 
- devizul general al investiției „Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. 
Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, actualizat după încheierea contractului de 
achiziţie publică de lucrări nr. 1812/22RC din 31.01.2022 și a contractului de servicii de dirigenție nr. 
3773/29RC din 16.02.2022; 

Văzând prevederile: 
- art. 129 alin.(1) și (2), lit.b), lit.c), alin.(4), lit.d), art. 139, alin. (3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de 
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013; 
- art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

În temeiul art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Execuție 
străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian 
Paler și str. Grigore Moisil”, orașul Victoria, județul Brașov, după încheierea contactului de 
achiziție publică de lucrări nr. 1812/22RC din 31.01.2022 și a contractului de servicii de dirigenție nr. 
3773/29RC din 16.02.2022, după cum urmează: 

Valoarea totală actualizată: 1.280.576,87 lei, inclusiv TVA, din care: 
Valoare buget de stat (eligibil PNDL): 621.600,00  lei, cu TVA; 
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 658.976,87 lei, cu TVA; 

            (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

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

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                                     Secretar general 
                                                                                                          Fogoroș Mariana-Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Metodologiei de acordare a trusoului pentru nou-născut 

 sub forma de tichete valorice 
 

 
 Primarul Or.Victoria; 

             Având în vedere referatul de specialitate nr. 7530/10.03.2022 întocmit de Direcția de 
Asistență Socială privind aprobarea Metodologiei de acordare a trusoului pentru nou-născut 
sub forma de tichete valorice și referatul de aprobare nr. 7839/11.03.2022 al primarului Or. 
Victoria; 

Văzând prevederile: 
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 66 alin. (1) – alin. (4) din Legea nr. 
292/2011 a Asistenței Sociale, cu modificările și completările ulterioare,  
- art. 5 alin. (1) și art. 7 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- HCL nr. 15/27.01.2022 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru anul 2022 
pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale în Orașul Victoria; 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  

  În temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

             Art.1. Se aprobă Metodologia de acordare a trusoului pentru nou-născut sub 
forma de tichete valorice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 
 
 
 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                                     Secretar general 
                                                                                                          Fogoroș Mariana-Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  modificarea art.1 din HCL nr. 64/25.03.2021 cu privire la constituirea 
comisiei pentru repartizarea locuințelor care fac parte din domeniul public și privat  

al Or. Victoria – fondul locativ de stat 
 

          
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.6659/03.03.2022 întocmit de biroul ADPP cu privire la modificarea 
comisiei pentru repartizarea locuințelor care fac parte din domeniul public și privat al Or. Victoria – 
fondul locativ de stat și referatul de aprobare nr. 7861/11.03.2022 al primarului Or. Victoria; 
        Văzând prevederile:  
-art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (7), lit. d), pct. q din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii  nr. 114/1996 privind locuinnțele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 21,  art. 30 din HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996; 
- HCL nr. 64/25.03.2021 cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuințelor care fac 
parte din domeniul public și privat al Or. Victoria – fondul locativ de stat; 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  

  În temeiul art.139, alin.(3), art.196, alin.(1), lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 
           Art.1. Se aprobă modificarea art.1 din HCL nr. 64/25.03.2021 cu privire la constituirea 
comisiei pentru repartizarea locuințelor care fac parte din domeniul public și privat al Or. 
Victoria – fondul locativ de stat și va avea următorul conținut: 

Art.1. Se aprobă structura comisiei pentru repartizarea locuințelor care fac parte din domeniul 
public și privat al Or. Victori – fondul locatv de stat, după cum urmează: 

- Bertea Camelia Elena, primar - președinte  
- Iosipescu Cristian, viceprimar - membru 
- Fogoroș Mariana Cristina, secretar general - membru 
- Banciu Maria Alina, inspector birou ADPP - membru 
-    Nichifor Florin, personal contractual - membru 
- Tatu Carla – consilier local 
- Vujeu Horațiu – consilier local 

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

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 
 
 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                          Secretar general 
                                                                                                        Fogoroș Mariana-Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea înfiinţării Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al 
Orașului Victoria 

           
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.7917/14.03.2022 cu privire la aprobarea înfiinţării Serviciului de 
gestionare a câinilor fară stăpân al Orașului Victoria precum și raportul de aprobare 
nr.7918/14.03.2022. 
        Văzând prevederile:  
         OUG 57/2019 - Codul Administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit. .”b” și .”d”, alin.7 lit.”h”, ”n” și ”s” ;  
       Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, modificată si completată; 
       Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân;  
      Legii nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
     Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare art. 35 
alin. (2) ;  
     H.G.nr.1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;  
    Legii nr.205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată ,Ordinul nr.31/2008 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004; 
     HG nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local;  
    Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor 
în timpul transportului; 
     ORDINUL 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor; 
     ORDINUL nr. 1 din 7 ianuarie 2014 entru aprobarea Normelor privind identificarea şi 
înregistrarea câini; 
   ORDINUL nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei; 
        Ordinul nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor necesare în cadrul activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare; 
      Legii nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia 
animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 
     OG nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor ; 
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

            Art.1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al Orașului Victoria.  
          Art.2. Până la organizarea și funcționarea în condițiile prevăzute de OUG nr.155/2001 a 
Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al Orașului Victoria, stabilirea modalității de gestiune ( 
gestiunea directă/ gestiunea delegată) sau transferul competențelor de la consiliul local către o 
asociație intercomunitară, activitatea acestuia va fi coordonată direct de către șeful Biroul 
Administrarea Domeniului Public şi Privat.  
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Art.3. Pentru gestionarea eficientă a câinilor fără stăpân, se pot încheia protocoale de 

colaborare privind ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân 
la nivelul orașului Victoria” sau contracte de servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în orașul 
Victoria. 
            Art.4.Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 PRIMAR 

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 
 
 

                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                          Secretar general 
                                                                                                       Fogoroș Mariana-Cristina 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
  

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Oraşului 

Victoria și a situațiilor financiare la data de 31.12.2021 
 
 
 

  Primarul Or.Victoria; 
           Având în vedere referatul nr.7971/14.03.2022 întocmit de biroul buget financiar 
contabil cu privire la aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local al Oraşului Victoria 
și a situațiilor financiare la data de 31.12.2021 și referatul de aprobare nr. 8322/15.03.2022 al 
primarului Or. Victoria; 
             Văzând prevederile: 
         - art.129, alin.(2), lit.b), alin.4 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
         - art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și 
completările ulterioare;                             
           Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
           În temeiul art.139 alin.(3), art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.unic. Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului local al Oraşului Victoria și a 
situațiilor financiare la data de 31.12.2021 conform anexelor nr. 
1,2,2/1,2/2,3,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5,4,4/1,4/2,4/3,4/4,4/5 și A-M, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

                            
 
 

                                                                                             VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                          Secretar general 
                                                                                                    Fogoroș Mariana-Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul 

de investiții S.F. + P.T. – Stații reîncărcare pentru vehicule electrice 
 
 
 
           Primarul Or.Victoria; 
       Având în vedere referatul nr. 8317/15.03.2022 întocmit de biroul tehnic, nota conceptuală 
nr.4823/24.02.2022, tema de proiectare nr.8313/15.03.2022 pentru obiectivul de investiții S.F. 
+ P.T. – Stații reîncărcare pentru vehicule electrice și referatul de aprobare nr. 
8334/15.03.2022 al primarului Or. Victoria; 
     Văzând prevederile: 
              - art. 129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7, lit.n)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
    - art.1, alin.(2), art.3, art.4, art.5, alin.(2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
     - art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
          În temeiul art.139 alin.3, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

             Art.1 Se aprobă nota conceptuală nr.4823/24.02.2022 pentru obiectivul de investiții 
S.F. + P.T. – Stații reîncărcare pentru vehicule electrice, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă tema de proiectare nr.8313/15.03.2022 pentru obiectivul de investiții 
S.F. + P.T. – Stații reîncărcare pentru vehicule electrice, conform anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. Primarul Or.Victoria prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 

VIZAT PTR. LEGALITATE 
                              Secretar general 
                         Fogoroș Mariana - Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea și 
exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere: 
         Referat nr.8307/15.03.2022 intocmit de catre biroul ADPP privind aprobarea Acordului 
de cooperare privind organizarea şi exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
        Raportul de aprobare nr.8308/15.03.2022 al proiectului de hotărâre,  prin care se 
propune aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 
        Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă 
o condiţie esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz entitate publică 
fiind comuna, în calitatea acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv , de 
instituţie publică locală; 
         Apreciind oportunitatea unei cooperări între UAT pentru asigurarea serviciilor de 
gestionare a câinilor fără stăpân, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice 
fiecăreia dintre acestea; 
            Urmărind facilitarea asigurării activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân pentru mai 
multe UAT, în temeiul unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de 
legalitate, economicitate, eficacitate, eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor 
specifice acestei activităţi; 
     Vazând prevederile: 
      OUG 57/2019- Codul Administrativ art.89 alin (3), art.129 alin.1, alin.2 lit. .”b” și .”d”, 
alin.7 lit.”h”, ”n” și ”s”, art. 139, art. 196 lit a , art. 198 alin. (1) art. 200  ;  
      Ordonanţei de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, modificată si completată; 
     Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân;  
     Legii nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân;  
    Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare art. 
24 alin. (11) – (13) și art. 35 alin. (6) ;  
    H.G.nr.1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân;  
     Legii nr.205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată ,Ordinul 
nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004; 
      HG nr. 955 /2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local;  
     Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia 
animalelor în timpul transportului; 
    ORDINULUI 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor 
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    ORDINULUI nr. 1 din 7 ianuarie 2014 entru aprobarea Normelor privind identificarea şi 
înregistrarea câinilor cu stăpân- NORME din 7 ianuarie 2014privind identificarea şi înregistrarea 
câinilor cu stăpân 
    ORDINULUI nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei 
       Ordinul nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor necesare în cadrul activităţii de 
neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare; 
       Legii nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia 
animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 
     ORDONANŢEI nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare 
şi pentru siguranţa alimentelor**) 
      Ordinului MAI nr.2477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare 
pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin 
lege autoritatilor administratiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;    
       Statutul cadrul al  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional Pentru 
Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului- Țara Făgărașului; 
        Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată şi actualizată;  
      Cartei europeane a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 
ratificată prin Legea nr.199/1997; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
        Art.1. - (1) Se aprobă modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, potrivit anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare prevăzut la alin.(1) pe 
întreaga durată de existenţă a acestuia, se suportă din bugetul local al Orașului Victoria si se 
achită în baza documentelor finaciare prezentate după situațiile din teritoriu, confirmate de 
reprezentatul legal al UAT- lui cu atributii în domeniu . 
        (3) Se aprobă participarea Orașului Victoria,  cu  o contribuție  din bugetul local, stabilita 
conform hotărârii AGA a asociatiei, reprezentând contribuția pentru funcționarea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân înființat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului- Țara Făgărașului 
       Art.2.  – Se desemnează d-na Bertea Camelia Elena, primarul Orașului Victoria pentru 
semnarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân. 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 

                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                               Secretar general 
                                                                                         Fogoroș Mariana-Cristina 
 
 
 
 



                                                                                                          
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la modificarea pct.36 al anexei la HCL nr.80/29.06.2017 cu privire la 
aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria 

 
 
         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere: 
         Referat nr.8338/15.03.2022 intocmit de catre biroul ADPP privind modificarea pct.36 al 
anexei la HCL nr.80/29.06.2017 Cu privire la aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din 
intravilanul Oraşului Victoria. 
        Raportul de aprobare nr.8339/15.03.2022 al proiectului de hotărâre,  prin care se 
propune modificarea pct.36 al anexei la HCL nr.80/29.06.2017 Cu privire la aprobarea 
Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria. 
      Vazând prevederile: 
            OUG 57/2019 –Codul Administrativ ar.129, alin.2 lit.c, alin.6 lit.b, art.196 alin. Lit.a și 
art.243 alin.1 lit.b; 
           Legii nr.24/2007 republicată privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 
intravilanul localităţilor;  
           OU nr.195/2005 privind protecţia mediului, ; 
           OU nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului;  
          Legii nr.47/2012 pentru modificarea şi completarea Legea nr.24/2007 privind 
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor;  
          Ordinului nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 
Registrului local al spaţiilor verzi;  
         Ordinului nr.1.466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea 
Registrului local al spaţiilor verzi; 
          HCL nr.80/29.06.2017 se aprobă Registrul local al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului 
Victoria; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.3 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
        Art.1.- Se aprobă Modificarea pct.36 al anexei la HCL nr.80/29.06.2017 cu privire la 
aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria, după cum 
urmează: 
 

R E G I S T R U L     L O C A L al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria 
poz.36 forma inițială 
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Nr. 
crt 
 

Proprietar/ 
deţinător  

teren spaţiu 
verde 

Tip 
proprietate 

Mod de 
administrare 

Categoria 
de 

folosinţă 
Reglementare 

urbanistică 
Suprafaţa 
măsurată 

Total teren 
spaţiu verde Observaţii  

36 

Or.Victoria -   
Zona Garii,  
situat intre 
Str. Pietii,  

Str.Spitalului, 
 Str. Garii si 

Aleea  
Bujorului. CF 

100317  
Nr.cadastral 

100317   

Privată 

 
 
 

ADPP 

Intravilan PUG 8264 mp ---------- 
Teren 

neutilizat și 
degradat 

 
 

R E G I S T R U L     L O C A L 
al spaţiilor verzi din intravilanul Oraşului Victoria 

 
poz.36 forma modificată 

Nr. 
crt 
 

Proprietar/ 
deţinător  

teren spaţiu 
verde 

Tip 
proprietate 

Mod de 
administrare 

Categoria 
de 

folosinţă 
Reglementare 

urbanistică 
Suprafaţa 
măsurată 

Total teren 
spaţiu verde Observaţii  

36 

Or.Victoria -   
Zona Garii,  
situat intre 
Str. Pietii,  

Str.Spitalului, 
 Str. Garii si 

Aleea  
Bujorului. CF 

100317  
Nr.cadastral 

100317   

Privată 

 
 
 
 
 

ADPP Intravilan PUG 8264 mp ---------- 
Parc – cu 
mobilier 
urban 

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

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 

                                                                                     VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                               Secretar general 
                                                                                       Fogoroș Mariana-Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere a 
terenurilor de 30 mp, 30 mp, 30 mp, 30 mp, 30 mp, 30 mp, 61 mp, 37 mp, 30 mp, 

30 mp, 36 mp, 30 mp,43 mp, 28 mp, 30 mp și 40 mp situate în Or.Victoria din 
suprafața de 20.274 mp înscrisă în CF 100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2, ce 

aparţin domeniului privat al Or.Victoria și administrat de consiliul local în temeiul 
art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355 din OUG 57/2019 – Codul Administrativ și 

trecerea din domeniul privat în domeniul public al Or.Victoria concomitent cu 
întocmirea cărților funciare aferente fiecărui lot de teren. 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.8683/18.03.2022 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
Cu privire la  aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere a terenurilor de 
30 mp, 30mp,30 mp, 30 mp, 30mp, 30mp, 61 mp, 37 mp, 30 mp, 30 mp, 36 mp, 30 mp,43 
mp, 28 mp, 30 mp și 40 mp situate în Or.Victoria din suprafața de 20.274 mp înscrisă în CF 
100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2, ce aparţine  domeniului privat al Or.Victoria și administrat 
de consiliul local în temeiul art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355 din OU 57/2019 – Codul 
Administrativ și trecerea din domeniul privat în domeniul public al Or.Victoria concomitent cu 
întocmirea cărților funciare aferente fiecărui lot de teren raportul de aprobare 
nr.8686/18.03.2022 și expunerea de motive nr.8684/18.03.2022. 
        Văzând prevederile:  
       OUG 57/2019 – Codul Administrativ  art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 – 296, art.354 şi 
art.355; 
       Legii 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara;  
       Ordinuui 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137; 
    Constituţiei României art.13; 
    Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
art.2,3,4,5 și 6; 
     Legii 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 
    Legii 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 
    Legii 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870;  
    Legii 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 
    Legii 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
    HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor; 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019;  
       În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

         Art.1.Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere a terenurilor de 
30 mp, 30 mp, 30 mp, 30 mp, 30 mp, 30 mp, 61 mp, 37 mp, 30 mp, 30 mp, 36 mp, 
30 mp,43 mp, 28 mp, 30 mp și 40 mp situate în Or.Victoria din suprafața de 20.274 mp 
înscrisă în CF 100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2, ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria și 

ROMANIA 
ORAŞUL   VICTORIA 
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 administrat de consiliul local în temeiul art.129 alin.2 lit.”c”, art.354 şi art.355 din OU 57/2019 
– Codul Administrativ, după cum urmează:  
 

TABEL DE  MIŞCARE  PARCELARĂ  a   imobilului  situat   în   UAT  VICTORIA (fişa imobilului) 
                                            A. SITUAŢIA INIŢIALĂ                                 ANEXA Nr. 13 

SITUATIA  DIN  ACTE 
Proprietar Cotă 

parte 
Act de 

proprietate 
Identificator 

NR.CADASTRAL 
NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
mobilului 

Orașul 
Victoria 

 CF 125/1/1/1/1/2/2/2 100559 20.274 TEREN 
INTRAVILAN 

B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE 
SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

mp 

Descrierea 
imobilului 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 1 
 

................ NOU 30 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 2 

 
................ NOU 30 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 3 
 

................ NOU 30 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 4 

 
................ NOU 30 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 5 
 

................ NOU 30 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 6 

 
................ NOU 30 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 7 
 

................ NOU 61 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 8 

 
................ NOU 37 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 9 
 

................ NOU 30 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 10 

 
................ NOU 30 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 11 
 

................ NOU 36 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 12 

 
................ NOU 30 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 13 
 

................ NOU 43 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF LOT 14 

 
................ NOU 28 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi construcţii 

Orașul 
Victoria 

CF LOT 15 
 

................ NOU 30 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 



Orașul 
Victoria 

CF LOT 16 
 

................ NOU 40 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
Orașul 

Victoria 
CF 100559 LOT 2 

 
125/1/1/
1/1/2/2/2 

100559 19.729 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi construcţii 
 
          Art.2.- Se aprobă trecerea în condițiile art.296 alin.2 din OUG 57/2019 – Codul 
Administrativ a terenurilor identificate mai sus (poz/lot.1-16) situate în Or.Victoria, din 
domeniul privat în domeniul public al Or.Victoria concomitent cu întocmirea cărților funciare 
aferente fiecărui lot de teren. 
        Art.3.-Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
BERTEA  CAMELIA  ELENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                                                   Secretar general 
                                                                                              Fogoroș Mariana-Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          
PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 

Cu privire la  aprobarea trecerii terenului de 52 mp înscris în CF 100525 nr.cad.100525 
situat în str.Negoiul nr.15A și a terenului de 4314 mp înscris în CF 100966 Victoria 

nr.cad.100966 situat în str.Moldoveanu, din domeniul privat al Or.Victoria în domeniul 
public al Or.Victoria 

 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere referatul nr.8889/18.03.2022 al biroului ADPP cu privire la aprobarea trecerii 
terenului de 52 mp înscris în CF 100525 nr.cad.100525 situat în str.Negoiul nr.15A și a terenului de 
4314 mp înscris în CF 100966 Victoria nr.cad.100966 situat în str.Moldoveanu, din domeniul privat al 
Or.Victoria în domeniul public al Or.Victoria, expunerea de motive nr.8931/18.03.2022 precum și 
raportul de aprobare nr.8943/18.03.2022. 
        Văzând prevederile:  
      Constituţia României art.13; 
         Carta europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 art.2,3,4,5 și 6; 
       OUG 57/2019- Codul Administrastiv art.129 alin.2 lit.”c”, art.286 – 296; 
       Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie 1985; 
      Legii 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 
      Legii 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870;  
      Legii 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 
       Legii 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
      HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor; 
      HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;   
      HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al Orașului Victoria;       
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OU 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

           Art.1.-Se aprobă trecerea terenului de 52 mp înscris în CF 100525 nr.cad.100525 situat în 
str.Negoiul nr.15A și a terenului de 4314 mp înscris în CF 100966 Victoria nr.cad.100966 situat în 
str.Moldoveanu, din domeniul privat al Or.Victoria în domeniul public al Or.Victoria 

Nr.  
Crt. 

Codul de 
Clasificare Denumirea bunului Elemente de 

identificare 

Anul dobândirii sau, 
după caz, al dării în 

folosinţă  
Situaţia juridică 

Actuală 

1 
 
 

Teren 52 mp CF 
100525 Victoria 
nr.cad.100525 

Orașul Victoria 
str. Negoiul 

nr.15A 
2013 

 
Or.Victoria 

domeniul public 

2 
 Teren 4314 mp CF 

100966 Victoria 
nr.cad.100966 

Orașul Victoria 
str. Moldoveanu 2020 

 
Or.Victoria 

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

BERTEA  CAMELIA  ELENA  
 
                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE 

                                                                                                                           Secretar general 
                                                                                                     Fogoroș Mariana-Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar la  
Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria  

 
Primarul Or.Victoria; 

 Analizând raportul specialitate nr. 8577/117.03.2022 al biroului buget, financiar contabil 
privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente personalului 
didactic și a personalului didactic auxiliar pentru deplasarea din localitatea de resedință la locul 
de muncă și de la locul de muncă și referatul de aprobare nr. 8955/18.03.2022 al primarului 
Or. Victoria;         
  Văzând adresa nr.591/15.03.2022, înregistrată cu nr.8466/16.03.2022 înaintată de 
Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria, cu privire la aprobarea sumelor necesare 
decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a 
personalului didactic auxiliar, pentru luna februarie 2022; 

Având în vedere prevederile  art. 105, alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 
preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind decontarea 
navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, tineretului şi sportului. 
 Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.(8) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.139 alin.(3), art. 196 alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 1487 lei, reprezentând cheltuieli de transport 
pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învâțământul preuniversitar, care nu 
au locuință în Orașul Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, 
după cum urmează: 

- către Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" Victoria – suma de 1487 lei pentru 
luna februarie 2022. 

 Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția mai sus 
menționată, cu încadrarea în bugetul aprobat. 
 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. 
Victoria prin aparatul de specialitate, directorul și contabilul unității de învățământ Colegiul 
Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat"  Victoria. 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

                                                                                          
                                      
                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                                                                                              Secretar general  

 Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico - economici 
ai  obiectivului de investiții "STUDIU DE FEZABILITATE  - CREȘA ORAȘ VICTORIA" 

 
 
        Primarul Or.Victoria; 
       Având în vedere referatul nr. 9323/22.03.2022 întocmit de biroul tehnic cu privire la 
aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de 
investiții "Studiu de fezabilitate - CREȘA ORAȘ VICTORIA" și referatul de aprobare nr. 
937223.03.2022 al primarului Or. Victoria; 
     Văzând prevederile: 

- art.129 alin.(1) și (2), lit.b), alin.(4) lit.d), alin. 7, lit. a) din  OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  

- art.1, alin. 2, art.5, art.7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -   art.41 - 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
          În temeiul art.139 alin.2, art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 

H O T Ă R Ă Ș T E:  
 
                Art.1. Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiții "STUDIU DE 
FEZABILITATE  - CREȘA ORAȘ VICTORIA", conform anexei care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
            Art.2. Se aprobă  indicatorii tehnico - economici aferenți  documentației "STUDIU DE 
FEZABILITATE - CREȘA ORAȘ VICTORIA", conform anexei care face parte integrantă din  
prezenta hotărâre. 
          Art.3. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 

VIZAT PTR. LEGALITATE 
                              Secretar general 
                         Fogoroș Mariana - Cristina 
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 

Națională de Investiții "C.N.I." S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de investiții Proiect tip - "Construire Bazin de înot didactic 

și agrement, Oraș Victoria, județul Brașov" 
   

           Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.7959/14.03.2022 al primarului Orașului Victoria; 
- HCL nr. 56/28.03.2019 privind aprobarea investiției pentru obiectivul "CONSTRUIRE ȘI 

AMENAJARE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC ÎN ORAȘ VICTORIA, JUDEȚUL BRAȘOV", finanțat 
prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de 
Investiții; 

- raportul de specialitate înregistrat cu nr.7957/14.03.2022; 
 În conformitate cu  prevederile: 

- art. 129, alin.2, lit.b), alin.4, lit. f), alin.7, lit.a), lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I." S.A, cu modificările și completările ulterioare; 

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin.3, art. 196, alin. 1, lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
    

 
HOTĂRĂȘTE:  

 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 
prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în 
orașul Victoria, județul Brașov, aflat în proprietatea orașului Victoria, (și în administrarea 
Consiliului local Victoria), în suprafață de 5000 mp (identificată conform PAD, anexa la HCL), 
din totalul de 40552 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 100550, nr. topo 100550, liber 
de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către "C.N.I." S.A. a obiectivului de 
investiții Proiect tip - "Construire Bazin de înot didactic și agrement, Oraș Victoria, 
județul Brașov". 
 Art.2. (1) Amplasamentul prevăzut la art. 1 se predă viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
     (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii 
protocolului de predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunnderea 
beneficiarului, "C.N.I." S.A. asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea 
sancționării atitudinii culpabile a beneficiarului, inclusiv solicitarea de penalități și acordarea de 
daune interese, când prin neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a a adus 
atingere drepurilor și intereselor legitime ale "C.N.I." S.A. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială orașul 
Victoria, județul Brașov a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz 
sau alt combustibil utilizat, etc.). 

Art.4. Unitatea administrativ-teritorială orașul Victoria se obligă să asigure, în condițiile 
legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului. 
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 Art.5. Unitatea administrativ-teritorială orașul Victoria se obligă ca, după predarea 
amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să asigure 
mentenanța pe o perioadaă de minim 15 ani. 

Art.6. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 

VIZAT PTR. LEGALITATE 
                              Secretar general 
                         Fogoroș Mariana - Cristina 
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