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Dragi Victorieni, 

              Începem un nou an pe care îl întâmpinăm cu brațele deschise, 
considerându-l un an al transformărilor durabile, al provocărilor pe care 
sperăm că le vom duce la bun sfârșit, pentru a putea transforma orașul 
Victoria într-un cămin în care să putem să ne bucurăm de viață alături de cei 
dragi nouă. 

Vă mulțumim pe această cale pentru sprijinul acordat în anul 2020 
administrației publice locale prin gesturile simple pe care le-ați făcut : plata 
impozitelor, a  taxelor, comunicarea civilizată cu reprezentanții 
administrației locale etc. 

Primarul orașului Victoria, Viceprimarul orașului Victoria, 
Secretarul General al orașului Victoria, împreună cu aparatul de 
specialitate al primarului, constituie o structură funcțională cu activitate 
permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și 
dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității 
locale. 

 

 

 POPULAŢIA  EXISTENTĂ LA 01.07. 2020 = 8.256  persoane  
          NUMĂR ŞOMERI  LA 31.12.2020 – 66  persoane 
 
 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi244Xr_6fRAhVHvhQKHZz5CRYQjRwIBw&url=https://semizeea.wordpress.com/2011/02/12/orasul-victoria-un-colt-de-rad/&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNEyr3SDSN-tZbM2zBLYdhHclOSC2Q&ust=1483602206322415
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     I. SITUATIA ECONOMICA A SOCIETATILOR CARE DESFASOARA 
ACTIVITATI PE RAZA ORASULUI IN ANUL 2020: 
 
     1.Numar angajaţi:  

- SC PIROCHIM  VICTORIA SA – 74  persoane din care 41 au domiciliul in orasul Victoria. 
- SC VIROMET SA- 157 de angajati cu  domiciliul in orasul Victoria.  
- SC PUROLITE S.R.L - 148  de angajati cu  domiciliul in orasul Victoria. 
- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL- 14  persoane din care 11 au domiciliul in orasul 

Victoria. 
 

 

    2.Salariu mediu/ unitate :  
- SC PIROCHIM  VICTORIA SA –  3076 lei 
- SC VIROMET SA –3950 lei 
- SC PUROLITE SRL- 6754 lei brut 
- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL- salariul brut 6400 lei 

 

II. APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  ORASUL 
VICTORIA. 

Aparatul de specialitate al Primarului orașului  Victoria îşi desfăşoară activitatea în baza 
prevederilor  OUG 57/2019  privind Codul Administrativ. In anul 2020, intr-un trend ascendent, s-au 
înregistrat un numar  de 18414  documente. 

Tot în domeniul circulației curente a documentelor, intră și solicitările depuse în baza  Legii nr. 
544/2001, unde în anul 2020 s-au inregistrat un numar de 21 solicitari. 

O atributie importanta a intregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor de 
acte normative adoptate sau emise de autoritatile locale, precum si sustinerea materialelor in plenul 
sedintelor de consiliu local. In intervalul analizat s-au convocat un număr de 24 ședințe le Consiliului 
Local al orașului Victoria, ședințe în cadrul cărora au fost aprobate un număr de 140 hotărâri, cu 
mențiunea că niciuna din acestea nu au fost contestate la instanța de contencios administrativ.În anul 
2020 s-au emis un numar de 710 dispozitii cu caracter nominal sau general, nici una din dispozitiile 
emise nefiind atacata in instanta de contencios administrativ. 

 

1. PRINCIPALELE ACTIVITATI  DERULATE IN ANUL 2020 DE 
CATRE SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI VICTORIA : 

- Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată  a U.A.T.-Primaria oras Victoria , a 
Consiliului Local al orasului Victoria  şi a Primarului orasului Victoria .  

- Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele de 
judecată. 

- Avizarea pentru legalitate la nivelul instituţiei a contractelor de achizitii publice (contracte de 
executare de lucrări sau achiziţii de bunuri). 

- Consilierea şi verificarea juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din 
cadrul Primăriei. 
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2. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  BIROULUI  ADMINISTRAREA  
DOMENIULUI  PUBLIC  ŞI  PRIVAT  

 

Conform organigramei aprobate de Consiliul Local, în componenţa Biroului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat există următoarele posturi: 

- 1 funcţionar public cu funcţia publică de conducere, cu atribuţiuni de coordonare a activităţii 
biroului 

- 6 funcţionari publici cu funcţia publică de execuţie, cu atribuţiuni de constatare şi sesizare a 
neregulilor în gestionarea şi administrarea domeniului public şi privat; întocmirea documentaţiilor 
necesare dezmembrării terenurilor aparţinând domeniului public şi privat în vederea închirierii, dării 
în administrare-folosinţă gratuită, constituirii dreptului de superficie sau vânzării terenurilor din 
domeniul privat; întocmirea documentaţiei pentru licitaţie în vederea închirierii, vanzării terenurilor 
si construcţiilor aparţinând domeniului privat; calcularea preţurilor de pornire la licitaţie pe baza 
metodologiei de calcul legală; întocmirea contractelor de închiriere, constituirii dreptului de 
superficie sau vânzare a terenurilor din domeniul privat pentru construcţii, a construcţiilor şi evidenţa 
acestora, precum şi respectarea clauzelor contractuale; asiguraea consultaţiilor în probleme de 
specialitate; luarea măsurilor legale ce se impun în cazul nerespectării clauzelor contractuale din 
contractele de închiriere şi superficie; întocmirea anuală a inventarului bunurilor ce aparţin 
domeniului privat al oraşului, pe care îl înaintează Consiliului Local pentru luare la cunostinţă; 
înaintează biroului impozite şi taxe contractele de închiriere şi superficie, în vederea urmăririi 
încasării chiriilor şi redevenţelor respective; ţinerea evidenţei registrului agricol. 

In anul 2020, conform celor susmenţionate, activitatea biroului s-a concretizat astfel: 

   Vânzări terenuri din domeniul privat: 

 - teren cu S = 450 mp,  situat in str.Crinului, în valoare de 11.494 lei, fără TVA, cu destinație – 
construcție locuință. 

  Terenuri asupra cărora s-a constituit dreptul de superficie: 

-teren cu S=12000 mp, situat în str. Aleea Uzinei, cu destinația industrie prestări sevicii. 

-teren cu S=1400 mp, situat în str. Chimiștilor, cu destinația prestări servicii 

  Terenuri asupra cărora s-a constituit dreptul de superficie directă, cu destinația 
extindere locuință: 

-teren cu S=173 mp, situat în str. Aleea Câmpului, nr.1 

-teren cu S=224 mp, situat în str. Aleea Câmpului, nr.8 

  Concesiuni: 

- 1 Act adițional la contractul de concesiune teren cu S=24 mp, situat în str. M. Eminescu, cu 
destinația garaj 

 Contracte de prestări servicii: 

- 2 Contracte de întocmire rapoarte evaluare 4 imobile din fondul locativ de stat în scopul 
vânzării acestora către actualii chiriași (imobile situate în str. Muncii și str. Viitorului) 
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- 4 Contracte de întocmire rapoarte evaluare terenuri cu S= 2248 mp (str. Poligonului 3), S=400 
mp (str. Poligonului 5), S=5500 mp (str. Chimiștilor), 145 mp (str.Pietii),  în vederea 
constituirii dreptului de superficie/vânzare 

- prelungire contract închiriere teren 701 mp cu ECOSISTEM Victoria prin act adiţional aferent 

- 1 Act aditional la contractul de prestari servicii mentenanță, administrare rețea, actualizare 
site 

-1Contract de achizitie publică de servicii consultanță în domeniul IT, mentenanță, administrare 
rețea, actualizare site 

- 1 Contract de achiziție publică lucrări privind evaluarea riscului la securitatea fizică 
pt.obiectivul PRIMĂRIE 

- 4 Contracte de achiziție publică de prestări servicii cadastrale de dezmembrare și primă 
înscriere terenuri  

-  1 Contract de prestari servicii iluminat public 

-  S-a derulat un contract pentru servicii de ecarisaj, în cadrul căruia  a fost strâns, de pe raza 
oraşului, un număr de 33 câini fără stăpân. Valoarea serviciilor prestate a fost de 10.560 lei. 

  - Au fost încheiate - 101 contracte de închiriere loc parcare   
                                 -7 acte adiționale aferente contractelor de închiriere loc parcare 
- Eliberări adeverințe radieri auto – 16 
- Eliberări adeverințe pentru ordinul prefectului și cartea funciară - 38 
- Eliberări certificate de nomenclatură stradală şi adresă – 32 
- Eliberări adeverinţe teren agricol – 37 
- Vânzare 3 locuinţe din fondul locativ de stat, în valoare totală de 2.911,57 euro. 
- Vânzare 3 locuinţe din fondul locativ de stat, în valoare totală de 14.185,00 lei. 

 
Registrul agricol 

 Total gospodării 245 

                   - au fost eliberate 2 atestate de producător 

  - teren agricol 160,74 ha, din care: 

  - în gospodării 4,54 ha 

  - ADS - 9,74 ha 

  - CL Victoria 146,46 ha (păşune) 

- animale: 

- vaci 30 capete, bivolite 10 capete, ovine 50 capete, caprine 16 capete, 150 păsări, 3 

cai,  6 porci şi 315 familii de albine. 
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3. RAPORT DE ACTIVITATE AL BIROULUI TEHNIC   

 

Conform organigramei aprobate de Consiliul Local, în componența Biroului Tehnic există 
următoarele posturi: 

- 1 funcționar public cu funcția publică de conducere, cu atribuțiuni de coordonare a activității 
biroului; 

- 2 funcționari publici cu funcția publică de execuție, cu atribuțiuni în achiziții publice, 
întocmirea documentației pentru licitație în vederea realizării de investiții și reparații, transmiterea 
anunțurilor în SEAP, încheierea raportului procedurii și atribuirea contractelor de execuție, servicii 
sau produse; 

- 1 funcționar public cu funcție publică de execuție, cu atribuțiuni în investiții și urbanism, 
urmărirea realizării investițiilor și reparațiilor în conformitate cu prevederile contractuale, 
colaborează cu biroul financiar – contabilitate în vederea efectuării plăților conform situațiilor de 
lucrări, eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire / demolare, colaborează cu 
biroul impozite și taxe în vederea regularizării taxelor prevăzute în autorizațiile de construire; 

- 1 funcționar public cu funcție publică de execuție, cu atribuțiuni în urbanism și amenajarea 
teritoriului, eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală, a ordinelor prefectului în vederea 
înscrierii in CF a construcțiilor și terenurilor aferente, asigurarea consultațiilor în probleme de 
specialitate, luarea măsurilor legale ce se impun în cazul nerespectării clauzelor prevăzute în 
autorizațiile de construire;  

- 1 funcționar public cu funcția publică de execuție, cu atribuțiuni în proiecte europene;  
- 1 funcționar public cu funcția publică de execuție, cu atribuțiuni în management calitate 

mediu. 
          Lucrări de investiții și reparații 2020 

 Lucrările de investiții pentru anul 2020 au fost prevăzute în «PLAN INVESTIȚII PUBLICE 
2020» cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020. 

A. Lucrări de investiții: 
Pe parcusului anului 2020 au fost derulate următoarele proiecte cu finanțare prin Programul 

Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) și Programul Național de Dezvoltare Locală II (PNDL II), 
proiecte preconizate a fi implementate integral pe parcursul anului 2021: 

      Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR): 

1. LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CORP L LICEUL TEORETIC 
I.C.DRĂGUȘANU- în valoare de 2.030.610,02 lei (1.989.997,80 lei – POR și 40.612,22 lei – 
buget local) 

2. LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL GRĂDINIȚĂ, STR. MIHAI 
EMINESCU în valoare de 1.156.333,71 lei (977.800,30 lei – POR și 178.533,41 lei – buget local 
(19.955,46 lei – 2% + 158.577,95 – chelt. neeligibile)) 

3. AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINȚE STR. PIEȚII ȘI STR. ALEEA BUJORULUI în 
valoare de 3.513.334,88 lei (3.409.095,99 lei – POR și 104.238,89 lei – buget local (69.574,19 
lei – 2% + 34.664,70 – chelt. neeligibile)) 

4. REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII GENERALE APARȚINÂND LICEU TEORETIC 
I.C.DRĂGUȘANU VICTORIA în valoare de 7.815.882,05 lei (7.659.564,41 lei – POR și 
156.317,64 lei – buget local) 

TOTAL POR: 14.516.160,66 lei (14.036.458,50 lei – POR si 479.702,16 lei – buget local) 
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Programul National de Dezvoltare Locală II (PNDL II): 

1. EXECUȚIE REȚEA APĂ CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM IANCU, STR. BADEA 
CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE MOISIL în valoare de 153.157,18 lei 
(110.790 lei – PNDL și 42.367,18 lei – buget local) 

2. EXECUȚIE REȚEA CANALIZARE CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM IANCU, STR. 
BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE MOISIL în valoare de 
136.816,24 lei (101.844 lei – PNDL și 34.972,24 lei – buget local) 

3. EXECUȚIE STRĂZI Și ALEI PIETONALE CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM IANCU, 
STR. BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE MOISIL în valoare de 
781.434,51 lei (621.600 lei – PNDL și 159.834,51 lei – buget local) 

4. REPARAȚII ȘI DOTĂRI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 VICTORIA în 
valoare de 326.837,38 lei (200.000 lei – PNDL și 126.837,38 lei – buget local) 

5. REABILITARE ȘI DOTĂRI LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU OR. VICTORIA în 
valoare de 713.501,25 lei (654. 133 lei –PNDL și 59.368,25 lei – buget local) 

6. REABILITARE ȘI DOTĂRI COLEGIUL TEHNIC DR. AL. BĂRBAT OR. VICTORIA în 
valoare de 1.103.554 lei (814.513 lei – PNDL și 289.041 lei – buget local) 
TOTAL PNDL: 3.215.300,56 lei (2.502.880 lei – PNDL si 712.420,56 lei – buget local)  

În luna decembrie a fost depusă cererea de finanțare pentru proiectul ”Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale IT în orașul Victoria” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Competitivitate, Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – 
SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE, apelul de proiecte POC/882/2/4, în valoare totală de 1.661.267,84 lei 
(1.597.956,47 lei – POR și 63.317,37 lei – buget local) 

     Au fost executate următoarele lucrări de investiții: 

1. Reabilitare trotuare str. Victoriei 5, 10, str. Oltului 30 și str. Chimiștilor 26. 
2. Extindere gard și alei betonate Cimitir. 
3. Execuție sistem de supraveghere Bază Sportivă. 
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Au fost achiziționate următoarele produse: 

1. Ansamblu fundal scenă și pantaloni - Casa de Cultura 
2. Lămpi iluminat public 
3. Pachet Software Urbanism 
4. Pachet dulciuri Crăciun 
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Au fost executate următoarele lucrări de reparatii: 

1. Ridicare la cotă cămine și scurgeri ape pluviale 
2. Reparații Centru de Permanență 
3. Reparații prin asfaltare parcări și trotuare 
4. Reparații străzi 
5. Reparații Capela Mortuară 
6. Marcaje parcări 
7. Marcaje longitudinale, drumuri și treceri de pietoni, lucrări de semnalizare rutieră verticală 

și orizontală 
8. Reparații acoperire fosă orchestră 

Au fost eliberate un număr de 11 autorizații de construire precum și 24 certificate de urbanism. 

 

Compartiment  Management Calitate Mediu 

       Activităţi desfăşurate în anul 2020: 

- s-a semnat contractul de proiectare și execuție cu SC ATHOS COM SRL, Criseni, jud. Sălaj, în 
valoare de 3.774.417,52 lei, pentru proiectul „Închidere depozit deșeuri Victoria” în cadrul 
Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 41/19.07.2019 – AFM – programul  privind închiderea 
depozitelor de deșeuri municipale neconforme,  

- în vederea atingerii obiectivelor conform OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electronice, în cursul anului 2020, în parteneriat cu Societatea SISTEM DE 
COLECTARE - SLC SUCEAVA SRL, s-a organizat o campanie de colectare a deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice, fiind colectate de la populație o cantitate de 3131kg DEEE  

- s-a  întocmit  Declarația  privind obligațiile către Fondul pentru mediu conform OUG nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu; 

- verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice pe probleme de mediu 
analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor 
compartimentului; 

- pe tot parcusul anului 2020, a fost menținută colaborarea cu instituţiile descentralizate ale statului 
la nivel local şi regional pe probleme de protecţia mediului (Consiliul Judeţean Brașov, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Brașov etc).  

- au fost însoţiţi pe  teren,  la  controalele  tematice și la sesizări,  reprezentanţii  Gărzii  de  Mediu - 
Comisariatul  Județean  Brașov. 
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4. RAPORT DE ACTIVITATE AL BIROULUI BUGET, FINANCIAR,  
CONTABILITATE  

      Activitatea biroului buget   financiar contabil s-a desfasurat  cu un numar  de 7 persoane -
functionari publici pana la data de 30.09.2020 si un numar de 6 persoane incepand cu data de 
01.10.2010 pana la finalul anului,din care : 

- 1 functionar public de conducere cu atributiuni de coordonare a activitatii  financiar contabile 
din cadrul executivului Consiliului Local Or.Victoria; intocmire  proiecte de buget  -
cheltuieli-proprii si centralizate si prezentarea spre aprobare  Consiliului Local;intocmirea 
bugetelor centralizate si prezentarea la DGFP Brasov;intocmire  dari de seama proprii si 
centralizate  (cu cele ale institutiilor de subordonare locala), colaborarea cu institutiile de 
subordonare locala indiferent  pentru finantare , raportare si plati ;relatia cu Trezoreria 
teritoriala si DGRFP Brasov in vederea inregistrarii bugetelor aprobate,a situatiilor lunare 
,trimestriale si anuale,etc. 
 

- 3 functionari publici de executie  cu atributiuni  de evidenta  contabila a tuturor cheltuielilor 
indiferent de  modul de finantare detaliata  pe capitole si subcapitole bugetare,articole si 
aliniate ; evidenta  contabila a veniturilor  bugetului local;evidenta  contabila a  veniturilor 
activitatilor finantate integral din venituri proprii si detaliata pe capitole,articole si aliniate 
bugetare ; evidenta mijloace fixe,materiale,obiecte de inventar- pe gestiuni si locuri de 
folosinta;intocmire documente de incasare venituri si plata cheltuieli pentru toate operatiunile 
institutiei(exceptie veniturile bugetului local) ;gestionare si de evidenta a obiectelor de 
inventar pe fise de subinventar;de evidenta a materialelor si altor valori  aflate in 
stoc,etc;angajare ,ordonantare,lichidare si plata cheltuieli,etc.; intocmire  si fundamentare 
proiecte de  buget diferentiate pe tipuri de finantare; intocmire situatii financiare 
lunare,trimestriale,anuale proprii si  centralizate ;  monitorizare lunara cheltuieli de personal 
proprii si centralizate cu cele ale institutiilor de subordonare locala  si prezentarea lor la 
DGFP Brasov;  
 

- 2 functionari publici cu atributiuni de personal-salarizare (intocmire dosare personale-
functionari publici si personal contractual, intocmire REVISAL,intocmire documentatie 
concursuri,avansari,lichidari, intocmire   state plata , eliberare adeverinte,intocmire si 
depunere declaratii lunare  ,situatii statistice de personal la Directia Judeteana de Evidenta a 
Persoanelor , Directia de Sanatate Publica Brasov DGRFP Brasov,Directia de Statistica 
Brasov,intocmire plan annual de ocupare functii publice ,etc) cu urmatoarele precizari: un 
functionar public a indeplinit si   atributiuni de gestionare a mijloacelor fixe apartinand 
patrimoniului public si privat dar si gestionarea mijloacelor fixe amortizabile. 

 

  Activitatea de personal- salarizare  

In cursul anului 2020 ,in conformitate cu a prevederile legale au fost majorate salariile, astfel: 

 1.  Conform Legii 153/2017 cu modificarile si completarile ulterioare  s-au modificat si majorat 
salariile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica , asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap si personalului din cadrul Cabinetului medical scolar. 

2.   Pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului local s-a  aprobat salarizarea  
prin hotarare de Consiliu Local . 
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 Resurse Umane 

• S-a  efectuat evaluarea finala directorului  Casei  de Cultura –conform contractului de 
management 

• S-au organizat concursuri pentru  2 functii publice, functii  care nu  au fost ocupate 
• S-au organizat procedurile specifice pentru promovarea a 2 functionari publici 
• S-au eliberat 24 adeverinte pentru intocmirea dosarelor  de pensionare, atat pentru angajatii 

institutiei cat  si pentru angajati de la  fostul spital  
• S-a intocmit M 500-pentru completarea  registrului public in conformitate cu prevederile 

L153/2017 
• S-a actualizart si modificat  portalul   ANFP 
• S-a  actualizat REVISAL cf prevederilor legale 
• A fost intocmit planul de perfectionare privind functionarii publici si au participat la cursuri de 

perfectionare specifice functiei 5 functionari publici  
• Au fost intocmite documentele necesare  pentru Consiliul Local si ANFP privind  modificarea 

organigramei si statului de functii atunci cand conditiile  au impus-o. 
• S-au actualizat toate procedurile specifice compartimentului in conformitate cu prevederile 

sistemului de control managerial intern 
• S-au actualizat si intocmit situatiile specifice consilierului de etica, cele de membru SNA 
 

Salarizare 

- salariile au fost achitate  la termenul comunicat trezoreriei impreuna cu documentele specifice 

- statele de plata si pontajele  pentru salarii, ajutoare, indemnizatii, deplasari,etc s-au intocmit 
potrivit reglementarilor legale 

- declaratia  lunara 112 s-a depus la termen in format electronic 

- declaratia lunara 100 s-a depus la termen in format electronic 

-concediile medicale si documentele  pentru recuperarea sumelor de la CASS- au fost depuse lunar 
astfel incat sa se poata recupera 

-situatiile statistice de personal in relatia cu Directia de Statistica, DSP Brasov, Trezoreria Brasov,    
Directia Judeteana de Evidenta Persoanelor Brasov au fost prezentate cu respectarea termenelor si 
prevederilor legale.   

      -s-au intocmit si eliberat  un numar de 83 adeverinte de salarizare. 

      Activitatea financiar- contabila  a anului 2020 s-a desfasurat cu respectarea  legislatiei 
specifice.    

             Au fost intocmite si aprobate 11 bugete  centralizate -7 bugete locale (1 initial si 5 
rectificari) si 4 bugete ale  activitatilor finantate integral  din venituri proprii si subventii (-1 
initial si 3 rectificari).  

                   Platile prin virament s-au efectuat cu 1.647  ordine de plata. 

                   Deschiderile de credite lunare / trimestriale pentru  activitatea proprie si pentru institutiile 
de invatamant ,institutiile de invatamant preuniversitar de stat ,Club Sportiv Chimia Oras Victoria si 
Casa de Cultura   s-au efectuat   la termenele  legale. 
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                  La  data de 31 decembrie  2020 nu sunt   inregistratrate datorii fata de  institutiile de 
subordonare locala si furnizori, cu exceptia utilitatilor aferente lunii decembrie 2020 pentru care 
facturile s-au primit in cursul lunii ianuarie 2020 si a a unor lucrari de investitii  pentru care au fost 
primite sumele in luna februarie 2021. 

                 Au fost respectate toate  termenele legale si legislatia privind sistemul de raportate 
FOREXE BUG.             

    1.DATE REFERITOARE LA  CHELTUIELILE  EFECTUATE DIN  
BUGETUL LOCAL      
                                                                                                                                     mii lei 

Nr 

crt 

Specificatie Program 

 

Incasari/ 

plati 

Explicatii privind platile efectuate in 
anul 2020 

  

TOTAL 

28497,13 12765,67  

1. Autoritati executive 5437,63 4361,20 -Cheltuieli de personal -4050,06 

-Cheltuieli bunuri si servicii-301.26    

     

-Alte cheltuieli-19,79-sume aferente 
persoanelor cu handicap neancadrate 

-Plati efetuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent –minus -
38,35 

-Cheltuieli de capital-28,44 

   

2 Alte servicii publice generale  357,00 306,58  

 Alte servicii publice generale 100,00 58,85 Cheltuieli de personal -46,94(ind 
alegeri locale) 

-Cheltuieli bunuri si servicii-11,91    

 

 -Servicii publice comunitare de 
evidenta a persoanelor 

257,00 247,73 Cheltuieli de personal-244,44 

Ch.cu bunuri si servicii-3,29 

 

3. Ordine publica si siguranta 
nationala 

308,00 280,75  

  Protectie civila si protectie contra 
incendiilor(protectie civila 
nonmilitara) 

29,00 3,12 Cheltuieli bunuri si servicii-3,12 

 

 Alte cheltuieli in domeniul ordinii 279,00 277,63 -paza si ordine publica 
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publice si sigurantei nationale 

4 Invatamant  7650,76 1472,15 Suma cuprinde ch pentru toate institutiile 
de invatamant ( inclusiv cele efectuate de 
executiv) 

  Liceul Teoretic IC Dragusanu 842,60 760,94  -ch.de personal  -29,04 -ch in cadrul 
programului,,Scoala dupa Scoala” 

-ch.bunuri si servicii-644,25 

-ajutoare sociale in numerar-52,09 

ajutoare acordate elevilor cu nevoi 
speciale integrati in invatamantul de masa 

-burse-35,56 

 ColegiulTehnic Dr.Alexandru 
Barbat 

464,00 463,41 -ch. bunuri si servicii-445,10 

-ajutoare sociale in numerar-5,40 

ajutoare acordate elevilor cu nevoi 
speciale integrati in invatamantul de masa 

-burse-5,24 

- Cheltuieli de capital 7,67 

 Cheltuieli efectuate direct de catre 
executiv pentru institutiile de 
invatamant 

6344,16 247,80 -Ch. bunuri si servicii-8,92 

1.Ajutoare sociale-7,26-tichete sociale 
pentru gradinita 

2. Cheltuieli proiecte nerambursabile 
FEN –programul FEDR -21,55 

 2.Cheltuieli de capital-210,07  

 

5 Sanatate  399,97 254,21  

 Servicii de sanatate publica 
(cabinet medical scolar) 

169,00 147,29 1.Cheltuieli de personal -148,63  

2.Ch.cu bunuri si servicii-1.05 din care: 
0,5 ob inventar, 0,55 materiale sanitare 
, alte materiale 

-3. Plati efetuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent –minus -2.39 

 Alte institutii si actiuni sanitare 230,97 106,92  

 -centru permanenta si policlinica    1.Ch.cu bunuri si servicii-108,24 

2.Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 1,32 

6 Cultura, recreere si religie  4867,66 1962.85  

 Servicii culturale -Casa de Cultura 277,06 232,16 1.Ch.cu bunuri si servicii -11,43  
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2.Subventii-transferuri acordate din 
bugetul local  (sume care se regasesc in 
veniturile Casei de Cultura)-204,07 

3.Cheltuieli de capital-16,66- cortina 
scena 

 Sport 392,20 185,84  1. Subventii -Transferuri din bugetul 
local catre  Club Sportiv Chimia Oras 
Victoria-177  (suma se regaseste in 
veniturile clubului) 

2. Cheltuieli de capital- 8,84 

 

 Intretinere gradini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive si de 
agrement 

4078,40 1445,56 1.Ch.cu bunuri si servicii-459,82  

2. Cheltuieli proiecte nerambursabile 
FEN –programul FEDR -985,74 

 Servicii religioase 50,00 50,00 Transferuri nerambursabile-35,00 din 
care: 

-Parohia Ortodoxa nr.1-15,00 

-Parohia Ortodoxa nr.2-15,00 

-Parohia Ortodoxa nr.3- 15,00 

-Biserica Baptista-5,00 

 Alte servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei 

69,00 49,30 Ch.cu bunuri si servicii- 49,29 din care: 

7.-Ch sarbatori de iarna, 
colindatori,materiale pavazare-22,85 

8. Cheltuieli foc de artificii -7,00  

-Achizitii obiecte de inventar- ghirlande 
si figurine pt.pavoazare- 19,44 

 

 

7. Asigurari si asistenta sociala 2636,00 2197,85  

 Asistenta sociala in caz de boli si 
invaliditati 

2545,00 2167,07 Ch.de personal- 1663,23-salarii asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap 

Indemnizatii persoane cu handicap-
534,79 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 0,17 

 Ajutor social 6,00 1,77 -ajutor lemne 

 Alte cheltuieli in domeniul  
asistentei sociale  

85,00 29,00 Ajutoare sociale: 29, 00 
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8 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica  

1720,36 588.25  

 Locuinte  230,81 10,90 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -12,64  

2.Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 1,74 

 Alimentari cu apa  192,45 0,21 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -0.21 
din care: 

-consum apa cismele oras-0,21 

 

 Amenajari hidrotehnice  20,00 0,00  

 Iluminat public si electrificari 
rurale 

225,00 133,96 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -
133.96,din care: 

-consum energie electrica   iluminat 
public-36,10 

Alte materiale 97,86 

 Alimentari cu gaze nat in localitati 90,00   

 Alte servicii in domeniile 
locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale  

962,10 443,17 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii 337,15 

2.Ch.de capital- 111,65 

3. Alte transferuri 4,43 

4.Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 10,05 

 

9. Protectia mediului 3203,46 944,91  

 Salubritate   562,72 462,83 Cheltuieli cu bunuri si servicii- 
462.83din care: 

-lucrari maturat strazi si trotuare efectuate 
de catre SC VICTORIA Parc Industrial 
SRL-462,27 

- chelt ilum 0,54 

 Colectarea ,tratarea si distrugerea 
deseurilor 

2190,25 466,54 1.Ch.cu bunuri si servicii-460,97 din 
care: 

-contravaloare colectare deseuri menajere 
din taxa de salubritate-434,88 

-taxa mediu –colectare deseuri-26,09 

2.Transferuri- din bugetul local pentru 
asociatii de dezv intercomunitara-4,18 

3. Cheltuieli de capital-1.39 
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 Canalizarea si tratarea apelor 
reziduale 

405,49 0  

 Alte servicii in domeniul protectiei 
mediului 

45,00 15,54 Cheltuieli cu bunuri si servicii-15,54-
servicii ecarisaj 

 

10 Transporturi 2185,81 388,91  

 Transport in comun 82,00 69,30 -Subventii transport local 

 Strazi 2103,81 316,61 1.- Cheltuieli cu bunuri si servicii-
313,61,reparatii strazi 

     

11 Alte actiuni economice  3,00 8,00  

 Turism 28,00 8,00 Cotizatie 2020 membru-ADI-Centrul 
Regional de Dezvoltare Durabila Tara 
Fagarasului  

 

              Executia de casa  a bugetului local  total (diferenta intre incasari si plati ) pe anul 2020 s-a 
incheiat cu excedent  in suma  de 2198,43 mii lei . 

        2. DATE REFERITOARE LA BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE  
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN  VENITURI PROPRII : 

 - Activitati coordonate direct de executivul Consiliului Local or.Victoria  

- Au reprezentat doar incasari de sume care au fost platite in anii anteriori de la blocurile de 
nefamilisti situate in Str.Libertatii si Salcamilor 

 -Activitati desfasurate de Liceul Teoretic IC DragusanuVictoria 

 -Activitati desfasurate de Colegiul Tehnic Dr.Alexandru Barbat Victoria 

- Casa de Cultura-activitate  

 -Clubul Sportiv Chimia Oras Victoria                         
       Incasarile  si platile efectuate de catre   activitatile finantate integral din venituri proprii, din 
administrarea directa a executivului Consiliului Local al or.Victoria sunt  cuprinse in tabelul urmator.                                                                                                                                    
Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2020 

lei 

 

Plati 

2020 

lei 

Observatii/lei 

  VENITURI-TOTAL     

 

 

 

Blocuri de nefamilisti: 

 

0 
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 CHELTUIELI-TOTAL  0  

 Plati efectuate in anii precedenti 
si recuperate in anul curent 

  

0 

 

 Excedent /deficit la 31.12.2020 0,00   

  

Situatia veniturilor si cheltuielilor la activitatile finantate integral din venituri proprii 
din cadrul institutiilor de invatamant   

 

 

 

 

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2020 

lei 

 

Plati 

2020 

lei 

 

Observatii 

I  Liceul Teoretic IC Dragusanu    

  TOTAL INCASARI  

1710 

 

 

 

 TOTAL PLATI  0  

 EXCEDENT  la 31.12.2020                                           8432-care impreuna cu  excedentul din anii 
anteriori se poate  utiliza pentru acoperirea temporara a golurilor de casa  

  

II Colegiul Tehnic Dr.Alexandru Barbat    

 TOTAL INCASARI-din care: 17606   

 -venituri din inchirieri 1.700   

 -taxe din prestari de servicii 465   

 -contributia elevilor pentru internate,camine 
si cantine  

15441   

 -TOTAL PLATI –din care 

 

 49548  

 -Ch de personal  33359  

    -Ch.bunuri si servicii  16189   

 Deficit la 31.12.2020                                 31942 lei  acoperit din  excedentul din anii anteriori  
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Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor finantate din venituri proprii si subventii  

Casa de Cultura si Club Sportiv Chimia Oras Victoria- 
 

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2020 

lei 

 

Plati 

2020 

lei 

 

Observatii 

I Casa de Cultura    

      TOTAL INCASARI,din care: 204.392   

 -subventii de la bugetul local  204072   

 -venituri din inchirieri 320   

 -alte venituri proprii 0   

      TOTAL PLATI   204392  

 Din care:    

 - CHELTUIELI DE PERSONAL  168052  

 -  BUNURI SI SERVICII  36992 -694 lei-furnituri birou 

-  607  lei materiale curatenie 

- 24962 lei-utilitati,apa 

-   1.438 lei-posta,telefon 

- 7772 lei-alte bunuri si servicii 
pentru intretinere si functionare 

-1502 leiob inventar 

  

 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

 -652  

 EXCEDENT                                               0 

La data de 31.12.2020 suma de incasat de la diversi clienti este de 320 lei 

     

II Clubul Sportiv Chimia   

Oras Victoria 

   

      TOTAL INCASARI,din care: 177008   

 -subventii 177008   

      TOTAL PLATI ,din care:  177008  
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 -Cheltuieli de personal  102607  

 -Cheltuieli bunuri si servicii  75301 -272 lei-furnituri birou 

-188 lei -materiale curatenie 

-8892 lei –utilitati 

- 1048 lei-apa,canal,salubritate 

-1.067 lei-carburanti 

-920 lei-transport sportivi cu 
auto inchiriat 

-909 lei-posta,telefon 

-11.894 lei-conventii civile 
arbitrii 

- 38748 lei-alte cheltuieli de 
functionare, (taxe participare la 
competitii sportive,cazare si 
masa sportive,asistenta medicala 
sportivi     -alte cheltuieli-de 
functionare-diplome, servicii  de 
intretinere, semnatura 
digitala,etc)  

-12.233 lei obiecte de inventar 

-6684 lei-deplasari sportivi 

-4340 lei-  indemnizatii de efort  
si premiere competitii sportive                                      

 Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

 -900  

 EXCEDENT la 31.12.2020 0   
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5. RAPORT  CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA BIROULUI IMPOZITE SI 
TAXE LOCALE   

In evidenta fiscala a Biroului Impozite si Taxe se afla un nr. de 6722 contribuabili persoane 
fizice si un nr. de 189 contribuabili persoane juridice. 

In anul 2020  s-a luat in evidenta  curenta un numar de  184 cazuri de amenzi. 
S-au incasat in anul 2020 venituri proprii in suma de 9617914 lei, din care, prin casierie, s-au 

facut incasari in suma de  1.772.860 lei, echivalent a 20.474 chitante emise  electronic si incasari in 
suma de 408.743 lei echivalent a 1.821 chitante emise prin POS, care au fost evidentiate in rolurile 
unice nominale pe platitori, in conturi analitice si pe clasificatie bugetara.   

Incasarile din debite restante, evidentiate la finele anului 2020, s-au  realizat  in procent de 26 %, 
cu  aplicarea  procedurilor prevazute de Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Incasarile din debite curente pentru anul 2020 s-au efectuat in procent de 62 %. 
 

Pentru persoanele fizice - au fost intocmite urmatoarele documente: 

• Decizii de impunere                                                                           4443 cazuri 
• somatii si titluri executorii                                                                     80 cazuri 
• autoturisme inregistrate  in cursul anului                                             439 cazuri 
• instrainari auto in cursul anului 2020                                                   246 cazuri 
• radieri auto efectuate   in cursul anului                                                  77 cazuri  
• autoturisme transferate                                                                           18 cazuri 
• dosare scutiri si alte facilitati intocmite si solutionate          

       in valoare de 26.011,99 lei 

• veterani de razboi                                                                                      1  caz  
• DL 118/1990 si Legea 189/2000                                                             14 cazuri 
• Pers incadrate in gradul I de invaliditate                                            101 cazuri 
• Scutiri impozit auto folosite pentru apicultura 
Conf Legii 227/2015 art.469 alin(1) lit.i                                                3 cazuri 
• certificate atestare fiscala eliberate la cerere                                           426 cazuri 
• inregistrari proprietate si transfer bunuri imobile                                    207 cazuri  
• procese verbale de sechestru intocmite                                                       0 cazuri 
• dosare insolvabili                                                                                      64 cazuri 
• corespondenta diversa cu contribuabili                                                   145 cazuri  
• adrese infiintare popriri                           41 cazuri    
• bonificatia de 10% in val de 71354 lei pentru plata cu 
     anticipatie a impozitelor                                                                           5751 cazuri     

 

Pentru persoanele juridice :       

 Au fost intocmite urmatoarele  documente: 

• inregistrari documente ,declaratii, corespondenta                               203 cazuri 
• instiintari de plata             29 cazuri 
• decizii impunere                                                           169 cazuri 
• somatii si titluri executorii                                                                       4 cazuri 
• popriri banci                                                                                   1 cazuri 
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• dosar insolvabil                                 1 cazuri 
• PJ in faliment                                                                             8 cazuri 
• Certificate  fiscale eliberate la cerere       70 cazuri  
• Procese verbale de sechestru                     0 cazuri 
• bonificatia de 10% in val de 35660 lei pentru plata cu 
     anticipatie a impozitelor                                                                     88 cazuri     

  Prin personalul biroului s-au depus  eforturi pentru indeplinirea sarcinilor precum evidentierea 
veniturilor, constatarea, stabilirea, incasarea acestora, servirea contribuabililor in cel mai scurt timp, 
asistarea si indrumarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare.    
                                                                                                                                                                            
Obiective pentru 2021: 

-   colectarea impozitelor si taxelor locale  in procent de peste 97% fata de incasarile programate prin 
buget. 

 

COMPARTIMENT CONTROL COMERCIAL 

• In urma documentaţiilor depuse în vederea eliberării acordului de funcţionare s-au eliberat un 
număr de 95 Acorduri de funcţionare pentru anul 2020, încasandu-se suma de 6764 lei,  pentru 
spaţiile destinate activităţii de comerţ, alimentaţie publică, prestări de servicii, privind aprobarea 
Metodologiei  de aplicare a H.G.nr.333/2003, a Legii nr.650/2002 de aprobare a O.G. 99/2000, 
republicată privind comercializarea  produselor şi serviciilor de piaţă. 
• S-au facut demersurile necesare conform legislatiei in vigoare in vederea obtinerii autorizatiilor 

pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru cele 7 societati care functioneaza pe raza 
Or.Victoria conform HCL 52/12.05.2008 si art.475 alin.(3) din Codul Fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare si pentru care s-a incasat suma de 4181 lei. 
• S-au  efectuat controale la societăţile comerciale în baza Legii 12/1990 republicată privind 

protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, în urma cărora s-au încheiat 30 Note 
de constatare, în conformitate cu normele legale în vigoare, verificandu-se:  

o Afişarea şi respectarea orarului de funcţionare si respectarea afisarii preturilor 
produselor si serviciilor 

o S-a verificat calitatea şi conformitatea mărfurilor interzicandu-se expunerea şi 
vanzarea celor care sunt depreciate sau cu temenul de valabilitate depaşit. 

o comercializarea produselor alimentare neconforme dar și a fenomenului de a face 
comerț ilegal 

• S-a tinut evidenta bonurilor cu valoare fixa in vederea taxarii Pietii Agroalimentare si a parcarilor, 
conform legislatiei in vigoare.  
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6. DIRECTIA DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

 

Activităţiile desfăşurate în cadrul Directiei de Asistenta Sociala au ca scop  identificarea si 
solutionarea nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup,  informarea si consilierea cu caracter 
primar în domeniul protectiei copilului, a familiei, a  persoanelor cu handicap, precum si a oricăror 
persoane aflate in nevoie; prevenirea, limitarea sau inlăturarea temporară a situaţiilor de dificultate 
ori vulnerabilitate în care se poate afla la un moment dat o persoană, familie ori grup, situatii care pot 
duce la marginalizare şi excluziune sociala. Se are în vedere protejarea persoanelor care, datorită 
unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, se află în imposibilitatea de a-şi asigura 
nevoile sociale, de a dezvolta capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.  

Prin HCL 29 / 27.02.2020 a fost aprobat Programul de masuri pentru prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale in anul 2020. In cursul anului au fost inaintate Consiliului Local 
spre analiza 10 anchete sociale intocmite ca urmare a cererilor de acordare a unui ajutor de urgenta. 
La propunerea DAS au fost acordate 8 ajutoare financiare in suma totala de 7,5 mii lei. 

Prin HCL 36 din 28.02.2019 au fost acordate 2 ajutoare de urgenta in cuantum total de 2,5 mii 
lei in cazul decesului persoanelor beneficiare de ajutor social sau a celor nevoiase.  

Ca urmare a decretarii starii de urgenta, a limitarii accesului persoanelor varstnice, a situatiei 
deficitara din punct de vedere social-economic cauzata de virusul pandemic, in perioada  mai – iunie 
au fost distribuite tichete sociale in valoare de 50 lei, catre un numar de 350 de persoane aflate in 
dificultate. 

 In cadrul compartimentelor directiei cuantificam activitatea desfasurata în anul 2020 astfel:  
 
         Venitul  minim  garantat  

În luna ianuarie 2020 existau un număr  de 22 familii sau  persoane singure beneficiare de 
această  prestatie socială ; în decursul anului 2020  s-au primit 19 cereri noi, au fost încetate 8 dosare, 
a.î.  în luna  decembrie  2020 se aflau   în plată 33 titulari -  persoane  singure sau  familii. 
  Au fost întocmite 68 anchete sociale la domiciliul beneficiariloe de ajutor social, 13 
adeverinţe, 55 dispoziţii, 41 fişe de calcul. Lunar, in termenul prevăzut de legislatie au fost intocmite 
si transmise borderouri si rapoarte statistice către Agentia Judeteană pentru Plăţi si Inspectie Socială 
Brasov.  
  
  Ajutoare pentru  încălzirea locuinţei cu gaz,  lemne şi energie elctrica în 
perioada sezonului  rece:  

• consilierea cetăţenilor şi primirea cererilor, întocmirea referatelor, borderourilor, statelor de 
plată,  a rapoartelor  statistice 
 

Situaţia statistică  se prezintă astfel : 
 
Luna sezonului rece Nr.beneficiari – 

ajutor gaz 
Nr.beneficiari - 
ajutor lemne 

Nr.beneficiari – 
ajutor energie electrica 

Ianuarie  2020 80 9 6 
Februarie 2020 80 9 6 
Martie  2020 80 9 6 
Noiembrie  2020 78 8 8 
Decembrie  2020 83 8 9 
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Alocaţii  de stat pentru copii,  indemnizaţii  pentru  creşterea   copilului,   stimulent de 
insertie:  
  
Alocaţii de stat pentru copii  70  dosare 
Indemnizaţii crestere copil  60 dosare  
Anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil  25 
Stimulente de insertie/suplimente de suprapunere  13 dosare  
Modificări la alocaţia de stat (cont bancar, 
schimbare de reprezentant  legal, restanţă, schimbare de adresă) 

  
28  dosare  

  
         Alocaţii  pentru  susţinerea   familiei:   

În cursul anului au fost fost preluate  29 de dosare din anul anterior,s-au înregistrat  12 cereri 
noi, au fost încetate  4  dosare,  astfel că   la sfârşitul  anului  2020  în evidenţa  noastră au existat un 
număr de 37 de  familii  beneficiare de alocaţie  pentru  susţinerea   familiei . Deasemenea au fost 
intocmite 72 de anchete sociale de verificare in teren a conditilor de acordare/mentinere in plata a 
alocatiei de sustinere a familiei si au fost emise 85 dispozitii.  
 
         Protecţia copilului: 

• Întocmirea de  anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea instituţiilor:  un 
număr de 71  anchete sociale întocmite; 

• Întocmirea de  rapoarte psiho – sociale pentru minori aflati în familie sau pentru menţinerea 
lor în instituţii de ocrotire,  fişe de monitorizare  pentru minorii aflaţi în dificultate, rapoarte de 
vizita/discutie  – un număr de 532 de  rapoarte şi  fişe de monitorizare. 
• Intocmirea planurilor de servicii si monitorizare minorilor – 47 dosare  
• Monitorizare copii cu parintii plecati la munca in strainatate – 37 dosare 
• Delegare autoritate parinteasca prin sentinta judecatoreasca – 7  dosare. 
• Numire curator – 3 dosare  
• Raspunsuri / adrese / sesizari - 103. 

  
        Asistenţa  persoane cu handicap: 

• Întocmirea de  anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu,  adulţi 
şi copii,  necesare la comisia de expertiză pentru adulţi, respectiv pentru comisia pentru 
protecţia copilului Brasov,  pentru evaluarea sau reevaluarea cazului, sau pentru obţinerea 
rovinietei auto – în medie  7  anchete sociale / lună , un total de 76 anchete sociale.  

• Întocmirea periodică de anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav  care solicită 
acordarea indemnizaţiei sau angajarea unui asistent personal.  

 
          În anul 2020 în cadrul compartimentului de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, atât cei 
47 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  cât si cele 25 persoane care au optat pentru 
plata indemnizatiei au fost retribuite la termen şi au beneficiat de prevederiile legale în vigoare, 
astfel:41 de asistenti personali au beneficiat de vouchere de vacanta, 17 persoane de roviniete auto  si 
au fost emise 13 legitimatii de parcare.  
 
             Asistenţa  persoanelor   varstnice – au fost intocmite 6  dosare pentru internare in centre de 
ocrotire pentru persoane varstnice si asistate  2  persoane varstnice in fata notarului public ales la 
perfectarea  contractelor de intretinere.  

      In conformitate cu prevederile Legii 248 /2015 privind stimularea participarii in invatamantul 
prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate in anul 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
au fost acordate un numar de 152 tichete de gradinita in valoare de 50 lei.  
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               CABINET MEDICAL SCOLAR 

           Prin HCL nr. 89 din 30.07.2009, serviciile şi activităţiile de asistenţă medicală acordate în 
unităţiile de învăţământ au fost transferate către Serviciul Public de Asistenţă Socială al Primăriei 
Victoria. În cadrul Cabinetului Medical Şcolar, cu sediul în str. Salcâmilor, îşi desfăşoara activitatea un 
medic specialist medicină de familie şi un asistent medical principal.  

         În anul 2020 s-a acordat asistenţă medicală pentru 173 preşcolari şi 1104 scolari şi elevi din  
unităţile  de învăţământ ce funcţionează la nivelul or. Victoria, asigurându-se totodată desfăşurarea în 
bune condiţii a examenelor şi concursurilor organizate de Inspectoratul Şcolar al judeţului Braşov. 

           Activităţi desfăşurate:  

Nr. 
crt. Numele şi/sau tipul activităţii   

1 Consultaţii  351 

2 Tratamente 72 

3 Adeverinţe medicale eliberate pt. elevi 261 

4 Acţiuni educativ – sanitare  informarea elevilor şi a cadrelor didactice privind 
respectarea normelor de igienă 96 

5 Triaje epidemiologice  66 

6 Asistenţă medicală  în timpul examenului de Bacalaureat 10 

  în timpul tezelor unice  2 

7 Controale igienico-sanitare 
periodice  

în magazii alimentare, cantine şi bucătării  316 

  în şcoli şi grădiniţe 316 

8 Statistici sanitare   75 

9 Examinări medicale periodice 
de bilanţ  

la preşcolari   

 

Nu s-au efectuat din cauza 
epidemiei  

  la cls. a I-a 

  la cls. a IV-a 

  la cls. a VIII-a 

  la cls. a XII-a 

  An II sc.prof 

10. Referate de necesitate , comenzi trimestriale  2 
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7. SERVICIUL DE EVIDENȚA PERSOANELOR  
 

 
• S-au eliberat un număr de 1131 Cărți de Identitate 
 
• S-au aplicat 590 de Vize de Reședință   
  
•  S-au realizat 9 deplasări cu stația mobilă  pentru persoanele nedeplasabile și cei internați în 

centre de ocrotire socială pentru preluarea imaginii în vederea obținerii actului de identitate.  
  
• S-au întocmit către Poliția or. Victoria 6 dosare pentru verificare în teren persoanelor care nu 

dețin dovada adresei de domiciliu. 
 
• S-au tipărit 105 invitații pentru  persoanele cu acte de identitate expirate  conform Planului de 

măsuri comun DEPABD-IGPR nr.3213148/418183/14.02.2020 și s-au trimis posturilor de 
poliție comunale pentru localitățile arondate și Poliția or. Victoria. 

 
• S-au înregistrat în baza de date 73 comunicări de naștere primite de la Primăriile din țară 

precum și actele de naștere transcrise în România.  
 
• S-au înregistrat în baza de date 202 comunicări de deces primite de la starea civilă or.Victoria 

și din țară. 
 
• S-au înregistrat în baza de date  66  comunicări de căsătorie primite de la Starea civilă or. 

Victoria și Primăriile arondate. 
 
• S-au înregistrat în baza de date  52  comunicări de divorț  primite de la Judecătorii și Primării. 
 
• S-au înregistrat în baza de date  5  mențiuni operative primite de la Judecătorii. 
 
•  Au fost întocmite și expediate la cererea instanțelor judecătorești,notariate, primării, instituții 

publice, persoane fizice, un număr de 106 răspunsuri la adresele solicitate conform      GDPR 
679/2016 

 
•  S-au completat 2 Formulare Europene - E401 transmise de către Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială Brașov 
 
•  S-au preluat 162 Radiograme DEPABD și DJCEP Brașov prin rețeaua VPN  
 
•  S-au transmis prin poșta electronică un nrumăr de 42 de Loturi pentru producere cărți de 

identitate. 
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8. COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 
 

 

I ACTE DE STARE CIVILĂ 
S-au întocmit în total un număr de 105 acte de stare civilă (în dublu exemplar), după cum 

urmează: 

 acte de naştere: 6, din care: 
- 6 acte de naştere înregistrate în străinătate (transcrieri) 

 acte de căsătorie: 32, din care: 
- 2 acte de căsătorie încheiate în străinătate (transcrieri)  

 acte de deces: 67, din care: 
- 1 act de deces întocmit în străinătate (transcris)  
 

II CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ 
S-au eliberat un număr de 242 certificate de stare civilă, după cum urmează: 

 certificate de naştere 123, din care: 
-   81 la cererea persoanelor particulare 
-   42 la cererea altor U.A.T. 

 certificate de căsătorie 49, din care: 
-   30 la întocmirea actelor 
-   18 la cererea persoanelor particulare 
-     1 la cererea altor U.A.T. 

 certificate de deces 70 din care: 
-   66 la întocmirea actelor 
-     4 la cererea persoanelor particulare 

 

III EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTE DE STARE CIVILĂ 
S-au eliberat un număr de 11 extrase multilingve de pe acte de stare civilă, după cum 

urmează: 

 Extrase de pe acte de naştere: 9 
 Extrase de pe acte de căsătorie: 0 
 Extrase de pe acte de deces: 2 

IV. MENŢIUNI 
 Au fost operate pe actele de stare civilă aflate în arhiva serviciului, următoarele: 

A. menţiuni primite şi operate pe exemplarul I (comunicate pe ex. II) - total: 195 
B. menţiuni comunicate la alte S.P.C.L.E.P  ( ex. I) – total: 169 
 

V. S-au înregistrat: 

- 12 sentinţe civile de divorţ, comunicate de judecătorii 
-  7  certificate de divorţ, comunicate de birouri notariale 
-  1 dosar de divorţ pe cale administrativă 
-  2 dosare de divorţ pronunţate în străinătate 

-  1 cerere privind înscrierea menţiunii de căsătorie încheiată în străinătate şi de încetare a 
căsătoriei prin decesul soţului 
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-  1 sentinţă civilă privind înscrierea menţiunii de interdicţie în registrele de stare civile, în 
conformitate cu prevederile art.940 din Legea nr. 134/2010, privind codul de procedură 
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

- 1 comunicare privind înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a 
prenumelui produs în străinătate 

- 1 comunicare privind înscrierea menţiunii de căsătorie încheiată în străinătate 
- 1 sentinţă civilă de tăgadă paternitate 

              -  1 declaraţie de recunoaştere paternitate şi încuviinţare purtare nume 

- 3 cereri privind rectificarea unor rubrici pe actele de stare civilă precum şi a menţiunilor 
înscrise pe marginea acestora 

 

VI.  S-au întocmit 6 comunicări de naştere pentru fişele de evidenţa populaţiei. 

VII. S-au expediat la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov un număr de 113 buletine statistice 
(naştere, căsătorie, deces, divorţ). 

VIII. Au fost expediate în termen de 10 zile de la data înregistrării actului de deces, pe bază de 
borderou, actele de identitate (adeverinţe, buletine sau cărţi de identitate) ale persoanelor decedate, 
ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate, la S.P.C.L.E.P. la 
care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul 
domiciliu, precum şi livretele militare ale persoanelor supuse obligaţiilor militare, la Centrul Militar 
Zonal Braşov.  

IX. Au fost întocmite şi expediate la cererea instanţelor judecătoreşti, parchet, poliţie, notariate, 
D.J.C.E.P. Braşov, D.E.P.A.B.D. Bucureşti, un număr de 27 extrase numai pentru uzul organelor 
de stat, de pe actele de stare civilă înregistrate la Primăria orş. Victoria, jud. Braşov. 

X. Au fost întocmite 32 extrase pentru uz oficial de pe actele de căsătorie, în care s-a înscris 
menţiunea privind regimul matrimonial ales, conf. prevederilor art. 291 din Legea nr.287/2009 
privind CODUL CIVIL, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi au fost înaintate 
Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale.  

XI. Au fost întocmite comunicări privind modificările intervenite în statutul civil (anexa 55), ca 
urmare a operării menţiunilor corespunzătoare în actele de stare civilă ale Primăriei orş. Victoria, jud. 
Braşov şi au fost înaintate structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este 
arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data modificărilor intervenite, în 
vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P. 

XII. Au fost completate şi eliberate 30 livrete de familie la oficierea căsătoriilor, conform HGR 
495/1997. 

XII. S-au eliberat un număr de 11 dovezi prevăzute de Anexa 9 din Metodologia cu privire la 
aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată conf. art.1 din H.G. 64/2011, 
pentru cetăţenii români care doresc să încheie căsătorii în străinătate. 

XIII. S-a întocmit Anexa 24-sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, pentru un număr 
de 54 persoane decedate, care au avut ultimul domiciliu stabil pe raza localităţii Victoria, jud. 
Braşov şi au fost înaintate Camerei Notarilor Publici Braşov. 
XIV. A fost întocmită documentaţia pentru acordarea premiului de fidelitate unui număr de 3 cupluri 
care au împlinit cincizeci de ani de ani de căsătorie neîntreruptă, conform H.C.L. Victoria nr.6 din 
30.01.2014 
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9. RAPORT ACTIVITATE COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN  
In cadrul UAT  Victoria functia de audit intern este infiintata la nivel de compartiment,  cu 

doua posturi de auditor prevăzute în organigramă, din care unul ocupat.   
Auditorul este  numit prin Dispoziţia Primarului.  
Compartimentul de audit public intern este subordonat direct Primarului or. Victoria, ceea ce 

permite exercitarea unei funcţii independente de activităţile instituţiei publice. Subordonarea directa 
fata de Primar conferă o independenta ridicata in desfăşurarea misiunii de audit intern si permite 
realizarea obiectivelor. 

La nivelul UAT Victoria în anul 2020 au fost realizate un număr de 4 misiuni de audit: 
- trei misiuni de asigurare în care s-a abordat domeniul specific instituţiei publice; 
- o misiune ad-hoc 

Misiunile de audit public intern desfasurate in cursul anului 2020 la nivelul UAT Victoria, au 
asigurat cresterea gradului de control detinut asupra activitatilor pe care aceste entitati le desfasoara. 
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III.  ACTIVITATEA INSTITUTIILOR DE INVATAMANT  

 

1. LICEUL TEORETIC  *ION CODRU DRAGUSANU* ORASUL 
VICTORIA 

 
 

Nr. profesori - 43;  

Nr. invatatori - 14;  

Personal TESA - 13;  

Personal didactic auxiliar - 6;  

Nr.elevi clasele pregatitoare -IV/ nr. clase: 298 / 14;  

Nr. elevi clasele V-VIII / nr. clase: 236 / 11;  

Nr. elevi clasa IX Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 27/ I; Nr. elevi clasa 
IX Uman - Filologie, intensiv engleza I nr. clase: 30 / 1;  

Nr. elevi clasa X Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 22 / 1; Nr. elevi clasa 
X Uman - Filologie, intensiv engleza / nr. clase: 30 / 1;  

Nr. elevi clasa XI Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 20 / 1; Nr. elevi clasa 
XI Uman - Filologie, intensiv engleza / nr. clase: 34 / 1;  

Nr. elevi clasa XII Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 21 / 1; Nr. elevi clasa 
XII Uman - Filologie, intensiv engleza / nr. clase: 25 / 1;  

Nr. elevi inscrisi la Evaluare Nationala 2020: 54 / nr. promovati: 38 / neprezentati: 9 ; Nr. elevi 
inscrisi / promovati la examenul de bacalaureat 2020:  

- sesiunea iunie-iulie 2020: elevi inscrisi / promovati: 45 / 44. 

Mentionam ca in anul 2020 elevii nu au participat la olimpiade si concursuri scolare. 
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2. COLEGIUL TEHNIC *DR ALEXANDRU  BARBAT*  ORASUL 
VICTORIA 

 

 
 

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

                                 - profesori – 26 

                            - educatori/profesor învățământ preșcolar – 9 

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

-   Nr. personal nedidactic: 17 persoane (17,5 norme  + 1 post sofer – vacant+ 1 post muncitor 
electrician-vacant) 

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

Invatamant prescolar  =  7 grupe  //  174 elevi 
Liceu-zi = 3  clase  // 55  elevi  
Liceu-seral =   1 clasa  //  24 elevi   
PL =  2  clase // 55 elevi                      
SC. Profesionala   3 ani =  4  clase // 83 elevi     
TOTAL =    17   clase(grupe) / 391  elevi  
 
 

Nr 
crt 

Clasa / Diriginte Specializare  Nr elevi 
 

1 
 X A –Funariu Aniela Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – calificarea profesionala-

Tehnician in turism 
23 

2 
 XI A –Darau Ligia Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu 

general/-Tehnician in turism 
14 

3 
 

XII A-  Pol Dorina 
Petronela 

Filiera-Tehnologica/Servicii/Profil- Turism si alimentatie-domeniu 
general/-Tehnician în gastronomie 

18 

4 
 

XIII - A–– seral –
Constantin Marilena 

Tehnologica/ Resurse naturale si protectia mediului /tehnician 
ecolog  si protectia calitatii mediului  

24 

5 
 

PL  anul  I – Lelutiu 
Dorina Domeniul Informatica/ Calificarea profesionala Analist programator 36 

6 
 

PL  anul  II – Catanas 
Rodica 

Domeniul Protectia mediului/ Calificarea profesionala-Tehnician 
laborant pentru protectia calitatii mediului 

19 

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

profesionala-Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 

8 
 

IX-inv. profesional – 3 ani 
Paicu Florin 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 
 Calificare profesionala-sudor 

18 

9 
 

X-inv. profesional – 3 ani 
-Ludu Nicolae  

Domeniul de pregatire profesionala de baza - Mecanica/  
a)  Domeniul de pregatire profesionala generala- Prelucrari la 

cald – Calificarea profesionala nivel 3 – Sudor –  
b) Domeniul de pregatire profesionala generala- Mecanica de 

montaj, intretinere si reparatii – Calificarea profesionala 
nivel 3 – Mecanic utilaje si instalatii in industrie –  

 
 

23 

10 
 XI-inv. profesional – 3 ani 

Seretan Mircea Petru  

Profil Tehnic/ Domeniul turism si alimentatie/ Calificare 
profesionala-Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie 
 

12 

 
     
3. Nr. elevi inscrisi la examenul de Capacitate : nu este cazul 
 
4. Nr. elevi inscrisi la examenul Bacalaureat : 
    Sesiunea iunie-iulie/2019 :inscrisi-17, promovati 3 = 18 % 
   Sesiunea august-septembrie /2019:  inscrisi- 19, promovati  2 =  11 %  
 
5. Rezultate importante obtinute de catre elevi la sfarsitul anului scolar - nu este cazul 

 

 

 

3. CENTRU SCOLAR  PENTRU  EDUCATIE  INCLUZIVA  FAGARAS 
ROMANIA 

 

Numar de angajati in anul scolar 2019/2020 la CSEI-Victoria, 35 persoane din care: 
- 24 personal didactic 
- 4 didactic auxiliar 
- 7 nedidactic. 

Elevi inscrisi au fost in numar de 43, repartizati  in 9 grupe( clase ).  
Salariul mediu / unitate: 3163 lei(net). 
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IV. CAMINUL PENTRU PERSOANE V ARSTNICE "CASTANL" 

VICTORIA 
 

• Numarul total de angajati 33. 
- Medici 1 ( aflat in concediu crestere copil) Asistente 5.  
- lnfirmiere 12.  
- Personal auxiliar 15. 

• Salariu net mediu 3349. 
• Numarul de beneficiari existenti la sfarsitul anului 2020 este 29. 

 

V.  CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA * SFANTUL GHEORGHE 
VICTORIA 

 
 

Numar total de angajati - 47 din care : - medici - 0, 
- asistente medicale - 5 
- personal auxiliar 42 

 
       Salariu mediu pe unitate este de 3.947 lei. 
       Numar beneficiari existenti la sfarsitul anului 2020- 37 beneficiari. 
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VI.   R A P O R T DE ACTIVITATE AL SC VICTORIA PARC 
INDUSTRIAL SRL  

a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau 
pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial;  
 

b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului 
industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din 
infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate 
bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de 
urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi 
clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial. 

S.C. Victoria Parc Industrial S.R.L., str. Stadionului nr14, oraşul Victoria, 
judetul Brasov, proprietar majoritar Consiliul Local Victoria, deţine parcul industrial cu suprafaţă 
totală de 16,4 hectare, din care 14 hectare teren disponibil şi suprafaţă construită 2,4 hectare. 

- se află situat 10 km distanta de DN1(Sibiu_Brasov) si la 60 de km distanţă faţă de autostrada 
A1(Sibiu-Deva) şi Aeroportul International Sibiu; 

- la 2 km sud, în afara orasului Victoria; 
- distanţa faţă de calea ferată de transport marfă  este de 2 km (terminal CFR marfă).  
Ocuparea terenului şi clădirilor se poate face prin închiriere, vânzare sau concesiune, în funcţie 

de domeniul de activitate a celor interesaţi.  
 Avand în vedere contextul în care ne aflăm datorită pandemiei identificarea de posibili 

investitori a fost facută si pe cale online și bineînțeles cu participare online la o serie de evenimente, 
cert este că înainte după un eveniment puteam discuta personal, față in față cu investitorii. Un 
exemplu concret este Forumul Marilor Dezvoltatori  ( DEVO), a avut loc online și a fost strict partea 
de prezentare din partea dezvoltatorilor fără a putea avea discuții ulterior. Contactarea 
reprezentanților ambasadelor pentru a le reaminti oferta noastra de 16,4 hectare, suprafata disponibila 
pentru inchiriere .  
     Discuții cu domnul Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO dar si cu domnul Milica 
Palade, directorul societatii Pirochim, scopul este unul comun, in caz de oportunitate, sa putem 
inchiria si la comun, daca se solicita o suprafata mult mai mare decat poate sa ofere parcul industrial. 
Consider că este oportun să închiriem toată suprafața parcului industrial dacă nu reușim să construim 
o hală industrială sau să găsim un investitor care ar veni atât cu partea de construire a unei hale, cât și 
cu crearea de locuri de munca.  

 Există deja o colaborare cu presedintele Asociatiei Administratorilor Publici din Romania , 
domnul Marian Florea, cu care mă consult și avem întalniri la anumite evenimente desfășurate de 
ambasade sau de ministere unde sunt chemați și anumiți investitori.   

Insist pe zona unde domnul Daniel Cateliu este manager Leasing and Development, este o 
echipa de dezvoltatori de spatii industriale si logistice dar au contact cu foarte mulți investitori.  
   Dacă ar exista o hală industrială cu toate utilitățile, vă asigur că există posibilitatea de 
relocarea a anumitor activități a unor societăți . 
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VII. ACTIVITATEA SOCIETATII S.C. ECOSISTEM VICTORIA S.R.L  
 

 

SC ECOSISTEM VICTORIA SRL  are sediul in localitatea  Victoria , str. Stadionului nr. 14, 
jud.Brasov.  

Societatea a fost infiintata  in anul 2011 si este inregistrata la Registrul Comertului   sub nr. 
J08/1967/2011 , avand CUI  nr RO29445066. 

SC Ecosistem  Victoria  SRL a preluat din  01.03.2012 activitatea de prestare a serviciului iar 
din 27.10.2015 actul constitutiv a fost modificat  asociatii respectiv unitatiilor administrativ 
teritoriale din orasul Victoria , com. Ucea, com. Vistea, com. Arpas, com. Dragus, com. Cartisoara si 
com.Sambata De Sus având calitatea de asociat cu cota de participare la constituirea capitalului social 
de 14.286% si cu un numar de 3 parti sociale conform  Deciziei  nr.2/01.08.2015 . 

     Principala activitate a societatii,  conform  contractului  de delegare a gestiunii prin atribuire 
directa nr.32/18.12.2018  o constituie prestarea  serviciului public de salubrizare din raza teritoriala a 
unitatilor administrativ teritoriale membre ale Asociatiei Intercomunitare Eco Sistem Victoria , care 
presupune urmatoarele categorii de activitati: 
 

 a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare 
provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a 
aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, in 
raza administrativ teritoriala a  U.A.T. oras Victoria , U.A.T comuna Vistea , U.A.T comuna Dragus, 
U.A.T comuna Ucea, U.A.T comuna Arpas , U.A.T comuna Cartisoara; 

 b) operarea/administrarea staţiei de transfer din orasul Victoria pentru deşeurile municipale şi 
deşeurile similare, colectate in raza administrativ teritoriala a  a  U.A.T. oras Victoria , U.A.T 
comuna Vistea , U.A.T comuna Dragus, U.A.T comuna Ucea, U.A.T comuna Arpas , U.A.T comuna 
Cartisoara; 

 c) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice; in raza administrativ teritoriala a  
U.A.T. oras Victoria si U.A.T comuna Vistea;  

d) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheţ; in raza administrativ teritoriala a  U.A.T. oras Victoria si U.A.T comuna 
Vistea; 

e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile 
de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare; in raza administrativ teritoriala a  U.A.T. oras Victoria 
si U.A.T comuna Vistea; 

 
In cursul anului s-a obtinut LICENTA NR.4986/30.06.2020 pentru Serviciul de iluminat 

public a orasului Victoria si pentru comuna Vistea, conform  contractului  de delegare a gestiunii prin 
atribuire directa nr.8/10.06.2020.   

In perioada analizata  societatea  a avut un numar mediu de 34 salariati , angajati cu contract 
de munca pe perioada nedeterminata. 

 
CONDUCEREA EXECUTIVA  A  ASOCIATIEI 
 

In cursul anului 2020 conducerea executiva a fost asigurata de domnul Albaceanu Irinel- Ilie, 
in calitate de director  executiv si de Igna Adriana functia  de  contabil  sef . 
         Cenzorul asociatiei este d-na VOILA DANIELA 
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SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 

In anul 2020 SC ECOSISTEM VICTORIA SRL  a realizat venituri totale in suma de  
2.208.269 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 2.371.339 lei, rezultand o pierdere de  163.069 lei 
. 

 
Repartizarea pierderii contabile  se va face in anul 2021 potrivit Ordonanţei Guvernului 

nr.64/2001 privind repartizarea profitului/pierderii la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a altor acte normative speciale conform lit.g la alte rezerve si potrivit Actului Constitutiv 
actualizat in 01.08.2015 al SC ECOSISTEM VICTORIA  Cap.III,ART.9 asociatii hotarasc 
repatizarea pierderii din fondul de rezerva  . 

 
Analizand cifra de afaceri a  exercitiului financiar 2020 se constata ca 63 % din total 

veniturilor o reprezinta veniturile din servicii salubritate ,iar 37%din serviciul de dezapezire ,zone 
verzi  .  

Mentionam ca in cursul anului 2020 societatea a fost platitoare de TVA si impozit pe profit. 
 

Situatia stocurilor la 31.12.2020 a fost urmatoarea: 

Denumire  
Suma(lei)   

Materiale  consumabile 230.767 

Materiale de nat.obiectelor de inv 38.836 

 

Situatia creantelor 

La data de 31.12.2020 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 124.717 lei, din care 
115.214 lei reprezinta clienti cu facturi restante si 9503 lei plati efectuate de in avans: 
 

Clienti restantieri      defalcati pe localitati astfel : 

UAT  
Restantieri 
populatie  

Restantieri -
agenti 

ARPAS  11.273 1.443 

CIRTISOARA  0 179 

DRAGUS 1.476 182 

SAMBATA 9.604 0 

UCEA  3.977 1.543 

VICTORIA 38.120 45.160 

VISTEA  1.726 531 

TOTAL 66.176 49.038 
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 Mentionam ca in cursul anului 2020 , firma ERA MANAGEMENT SOLUTIONS SRL 

cu care exista contract incheiat s-a ocupat de instiintarea clientilor privind  soldul restant si de 
asemenea au fost transmise catre executori  sumele clientilor restantieri in vederea recuperari. 
 

Societatea nu inregistreaza datorii catre administratia fiscala sau bugetul local.In cursul anului 
2020 am avut control de la Curtea de Conturi –Brasov care nu a semnalat abateri .  

         MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE 
 

 In societatea  noastra nu au intervenit modificari  in structura actionarilor, nu au existat situatii 
de conflict de interese de nici un fel. 
 S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, 
privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii. 
 Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in 
documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 
31.12.2020. 
 Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concordanta cu situatia 
reala a elementelor patrimoniale. 
  
            Activitatea societatii s-a desfasurat cu consultarea si respectarea hotararilor ADUNARII 
GENERALE A ASOCIATILOR- ASOCIATIEI INTERCOMUNITARE ECOSISTEM VICTORIA. 
 Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile 
contului de profit si pierdere. 
 S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in 
vigoare. 
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VIII.   BISERICA SFINTII IMPARATI CONSTANTIN SI ELENA  

 

 1. Proiecte Saptamanale (Trimestrul I) 

 In Parohia Sfintii Imparati Constantin si Elena, „atelierul de pictura”, „seara de film”, si 
„atelierul floral” s-au desfasurat in fiecare sambata pana in luna martie, sub indrumarea preotului 
paroh Daniel-Mihai Smadu si a doamnei preotese Gabriela-Maria Smadu.   

 

 
2. Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur 

Acești mari luminători ai Bisericii sunt și ocrotitorii Liceului Teoretic Ion Codru Drăgușanu. In 
aceasta zi de sarbatoare, impreuna cu doamna Viorica Poparad, apropiata a bisericii noastre, am 
initiat o vizita pastorala la liceu.   
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3. Pelerinaj religios la manastirile si bisericile din capitala Romaniei – 
februarie 2020 

 
4.  Asezamantul Sf. Ierarh Nicolae 

In bucataria Centrului socio-cultural Sfantul Ierarh Nicolae se pregateste mancare calda, de 
doua ori pe saptamana, care se daruieste la masa de pranz persoanelor vârstnice, singure, care nu se 
pot ingriji, precum și persoanelor cu dizabilităţi. Ne dorim ca astfel sa usuram viata si suferinta 
oamenilor si sa prevenim trecerea acestora prin situatii de dificultate precum lipsa unei mese calde. 
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5.  Ziua portului traditional in Arhiepiscopia Sibiului si Ziua Internationala a 
iei 

In ziua de 24 iunie credinciosii au infrumusetat cu costumele traditionale biserica Sf. Imparati 
Constantin si Elena –„in Ie la Sfanta Liturghie”. 

 
6. Ghiozdane si rechizite pentru elevi la inceputul anului scolar 
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7.  Reabilitare lacas de cult – modernizare instalatie de incalzire in vederea 
cresterii performantei energetice. 
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IX. Raport de activitate al Parohiei Ortodoxe Romane Victoria 1 pe 2020 

In anul 2020, an marcat dramatic de restrictiile si schimbarile majore din viata sociala pe plan 
mondial, datorita Pandemiei Covid19, Parohia Victoria 1 a avut urmatoarele activitati majore: 

1. Inceputul Anului Nou 2020 a fost marcat de Te-Deum-ul savarsit in noaptea de Revelion, 
impreuna cu credinciosii adunati. 

2. De Boboteaza s-a savarsit Sfintirea Mare a apei si a fost impartita Ageasma credinciosilor 
doritori. 

3. Intensificarea vietii liturgice, bine stiind ca una din principalele activitati de cult ale Bisericii 
este cea latreutica, adica de slujire. In acest sens, saptamanal in biserica s-au oficiat slujbe in 
zilele de luni si marti seara, vinerea dimineata si seara, sambata seara, iar duminica atat 
dimineata, cat si seara.  

4. Pe perioada starii de urgenta, s-au savarsit zilnic slujbe la ora 12.00 pentru ocrotirea 
locuitorilor orasului si ai intregii lumi afectate de Pandemie. 

5. In data de 9 martie – Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia – prin contributia credinciosilor si cu 
respectarea regulilor de igiena: manusi, masca si ambalaje igienice  – s-au cumparat si 
distribuit produse de patiserie (”mucenici”) elevilor de la Liceul Teoretic, angajatilor din 
Primarie, Politiei si altor institutii din oras. 

6. In Vinerea Mare s-au distribuit pasti – cu concursul voluntarilor si cu respectarea normelor 
sanitare – prin deplasare la fiecare scara de bloc, de unde acestea au fost impartite unui 
responsabil de scara, care, la randul sau, le-a directionat catre familiile doritoare. La fel s-a 
intamplat si in noaptea de Inviere, distribuindu-se Lumina de la Ierusalim, gest cu profunde 
ecouri in inimile cetatenilor care s-au simtit imbarbatati si ocrotiti in acest fel. 

7. La toate slujbele savarsite s-au implementat masurile de protectie si prevenire a SarsCov2 in 
lacasul bisericii. 

8. In repetate randuri s-a facut apel la credinciosi sa respecte normele igienico-sanitare impuse, 
pentru stoparea propagarii virusului Sars-Cov2. 

9. S-a continuat lucrarea de pictura si s-a incheiat pictura din absida dreapta a bisericii Sf Ilie. 
10. S-a amenajat o noua schela pentru pictura, in pronaos, dupa demontarea celei existente in 

naos. 
11. In repetate randuri s-au mobilizat Consiliul Parohial si credinciosii pentru voluntariat la 

intretinerea spatiului de cult, a curtii bisericii, dar si pentru pregatirea materiei prime necesare 
pentru pictura. 

12. S-au distribuit alimente si s-a acordat asistenta persoanelor afectate de pandemie. 
13. Pe 25 - 26 august, Ziua Sf Adrian si Natalia, ocrotitorii familiei, s-au  organizat activitati 

specifice. 
14. Program festiv de Ziua Nationala 1 Decembrie 2020 
15. Seara de colinde in Ajunul Nasterii Domnului 



 45 

  
 

 

 
Seara de colinde 
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Program artistic Ziua Nationala a Romaniei 

 
26 august- Sarbatoarea Familii implinite 

 
Lucrari biserica 
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La scoala cu *mucenicii 
 

X. CLUBUL COPIILOR VICTORIA 

Clubul Copiilor Victoria este o unitate de invatamant de stat specializata in activitati 
extrascolare, in cadrul caruia se desfasoara actiuni instructiv educative specifice, prin care se 
aprofundeaza si se diversifica cunostinte, se formeaza, se dezvlta si se exerseaza competente potrivit 
vocatiei si optiunii copiilor si se valorifica timpul liber al copiilor prin implicarea lor in proiecte 
educative. 
 Activitatea educativă non-formală din Clubul Copiilor Victoria, în anul 2020 s-a bazat pe 
respectarea legislatiei in vigoare. Incepand din 11.03.2020 activitatea didactica este rorganizata in 
conditiile de siguranta epidemiologica datorita raspandirii virusului  SARS-CoV-2. 
 In aceste conditii programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare de la Clubul 
Copiilor Victoria a fost regândit şi centrat pe activitatea desfasurata on-line(in acest scop s-a lansat 
platforma G-Suite, unde au fost inscrisi elevii si s-au desfasurat orele pe aplicatiile Classroom si 
Meet), pe proiectele Erasmus, atât, ca  spaţiu  de  aplicaţie  şi  extindere  a  educaţiei  formale,  cât  şi  
parteneriale desfasurate (şcoală-club al copiilor, ONG,  comunitatea  locală, asociatii, structuri  
guvernamentale etc.). 
 Am fost preocupaţi în permanenţă de buna organizare a întregului proces instructiv- educativ, 
de cresterea gradului de siguranta ( a fost instalat un sistem de supraveghere video)  precum şi de 
creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii a instituţiei, dar şi de implicarea activă în viaţa acesteia. 
  

Managementul scolar in aceasta unitate se bazeaza pe: 
o Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal);  
o Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  
o Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe. 

Activitatea instructiv-educativă se desfăşura  cu: 
o 7 norme personal didactic -10 cadre didactice 
o 0,25 norme didactic auxiliar: contabil 
o 0,5 norma secretara 
o 0,5 norme personal nedidactic: ingrijitor 

Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat în Clubul Copiilor Victoria cu  grupe de 
începători şi avansaţi, avându-se în vedere nivelul de pregătire al elevilor şi opţiunile acestora.  

La Clubul Copiilor Victoria functioneaza urmatoarele cercuri conduse de profesori 
coordonatori. 

1. Jocuri logice-Simionescu Raluca 
2. Design- Barbu Mihaela si Halmagiu Mihai 
3. Muzeologie- Truta Nicolae 
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4. Ecoturism- Barbu Mihaela 
5. Dans modern si contemporan- Iosipescu Cristian si Suciu Iulia 
6. Arta actorului- Zanfir Nicolae 
7. Arta culinara –Pol Dorina 
8. Mizica vocala si instrumentala- Halmagiu Mihai 
9. Dansuri populare - Stoia Radu 
10. Orientare turistica – Urdea Gheorghe 

Activitatea desfasurata in anul 2020 cupride semestrul II al anului scolar 2019-2020 si 
semestrul I al anului scolar 2020-2021. 

 
 
 
 

Activitati desfasurate 

nr Tipul  Perioada de 
desfasurare 

Organizator 

1. Dragobete muzical 22.02.2020 Clubul Copiilor Victoria 
 

2. Spectacolul” Vestitorii primaverii” 7.03.2020 Clubul Copiilor Victoria 
Ansamblul”Codruletul” 

Formatia de dans 
sportiv”OBBA DANCE” 

3. Ecologizare Aprilie 2020 Clubul Copiilor Victoria 
 

4. Concursul interjdetean de 
informatica “In prag de sarbatoare” 

1-10. 05.2020 Clubul Copiilor Victoria 
on-line 

5. Renovarea salii cercului de muzica  Iulie 2020 Clubul Copiilor Victoria 
 

6. Ecologizare Octombrie 
2020 

Clubul Copiilor Victoria 
 

 „ Carnaval de Halloween ”  octombrie 
2020 

Clubul Copiilor Victoria 
on-line 

1.  Seara colindelor  Decembrie 
2020 

Clubul Copiilor Victoria 
On-line 

 S-au depus Concursurile naționale CAEN 

1. De ecologie- Floare de colt Iun 2021 Clubul Copiilor Victoria 

2. De orientare turistica” Cupa 
Muntilor Fagaras” 

Iun 2021 Clubul Copiilor Victoria 

3. De teatru- Bona Fortuna mai 2021 Clubul Copiilor Victoria 

 

S-au depus Concursuri regionale CAERI  

1. “ Bune practici si metode de 
dezvoltare durabila”  

Ianuarie 

2021 

Clubul Copiilor Victoria 
Clubul Copiilor 
Sighisoara 
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2. De informatica- In prag de 
sărbătoare 

Aprilie 2021 Clubul Copiilor Victoria 

 

 

S-au depus proiecte internationale 

1. „Costume populare pentru cercul de 
dans popular” 

 Ianuarie 2021 Clubul Copiilor Victoria 
Asociatia de prietenie 
Chevilly Laroue- 
Victoria 

  

 

 

Se implementeaza proiectele Erasmus+ depuse 

1 “ Urmati ritmul muzicii” 01.09.2020-
31.08.2022 

Clubul Copiilor Victoria 
Belgia 
Turcia 
Spania 

2 “ Ganditi-va din nou!Nu este un gunoi. 1.09.2020-
31.08.2022 

Clubul Copiilor Victoria 
Polonia 
Bulgaria 
Turcia 
Lituania 

 

S-au obtinut urmatoarele premii datorita participarii la concursuri 

1. Concursuri Internationale =  2 premii 
  Diploma de participare = 2  ( 2 arta culinară) 
 
2. Concursuri Nationale = 26 premii 

  premiul I = 15 ( 4 orientare turistică, 7 ecoturism, 2 muzica usoara vocala si 
instrumentala, 1 jocuri logice, 1 muzeologie) 
  premiul II = 8  ( 4 orientare turistică, 4 ecoturism) 
  premiul III=  3 ( 3 orientare turistica) 
   
      3.Concursuri Interjudetene/Regionale = 22 premii 

premiul I = 11 ( 3 muzeologie, 1 dansuri populare, 7 orientare turistică) 
  premiul II = 5 (5 orientare turistică) 
  premiul III= 1 (1 orientare turistică) 
  Diploma de participare = 5  ( 4 arta culinară, 1 muzica usoara vocala si instrumentala) 
 
       4.Concursuri Judetene =  0 premii  

Total = 50  premii  ( din care 7 premii cu Diploma de participare) 
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Dragobetele muzical 

 

 

Spectacolul” Vestitorii Primaverii 
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Concursul”In Prag de sarbatoare” 
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Ore desfasurate on-line pe platforma G-Suite 
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Ore desfasurate in conditii de siguranta epidemiologica 

 

 

 

 

 

 

Activitati de ecologizare 
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Montare sistem de supraveghere video 
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Activitati de decorare si amenajare a spatiului 
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Carnaval on-line de Halloween 
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XI. CASA DE CULTURA - OR. VICTORIA 

      În perioada : 
        2020-  2021 la  Casa de Cultură a orașului Victoria au avut loc o serie de programe și activități 
cultural-educațional artistice : 
-  Concret, proiectele derulate în cadrul Programului cultural anual, sunt: 
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1 Februarie 2020 
Showlandia prezinta spectacolul  
“Magia lui Mickey 

In cadrul spectacolului copii s-au intalnit cu personajele lor favorite din desenele animate 
(actori deghizati care personifica personajele). S-a cantat, s-au jucat timp de 60 de minute.  
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Lansarea Ghidului Turistic romano-englez Tara Fagarasului scris de Thomas Bross , Radu Bunea 
si Camlia Bertea. 

Ghidul contine 70 de pagini, fiind  ilustrate imagini si descrieri relevante cu obiective turistice, 
pensiuni, restaurante, peisaje din imprejurimile Tarii Fagaraslui. 

 
 
 
 

Avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire datorate noului Covid-19, au fost amanate 
toate evenimentele  organizate pe raza orasului Victoria, unele din ele fiind directionate in mediul 
online.  

 
Programului minimal realizat pe anul 2020-2021; 

 
 

Program 
Proiect Categori de 

investigatii in 
proiecte 

Colaboratori Investitie 

Programul 
cultural 

educational 

-Ziua Culturii 
Romane 

- Ziua Mondiala a 
Poeziei 

 

Mic Profesori, elevi, 
scriitori si 

oameni cu impact 

1000 

Program de 
promovare al 
talentelor si al 
capacitatilor 

creative 

-Dansuri 
populare 

moldoenesti 
Dans Balet si 
Contemporan 

Mic Toate categoriile 
de varsta 

4000 
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-Miscare in pasi 
de dans(zumba) 

-Cercul de 
muzica 

 
 

Program Cluburi  

-Club de Sah 
-Club masa tenis 

-Clubul 
pensionarilor 

Mic Toate categoriile 
de varsta 

0 

Program cinema -Proiectii film Mediu Pt toate 
categoriile de 

varsta 

1000 

 
 
 
 
 
 

Program 
festivaluri si 
spectacole 

-Festivalul de 
Jazz Victoria 

-Festivalul Fi bun 
de Craciun 

- Festivalul de 
colinde Sf Stefan 

-Festivalul 
international de 

toaca 
-Spectacol festiv 

dedicat zilei 
nationale 

-Alte spectacole 

Mediu In colaborare cu 
Primaria, 

Consiliul Local, 
cu Scolile si 
Liceele din 

Victoria 

2000 

 
 

Vor fi pastrate și imbunătățite ,festivalurile organizate ani de ani de către Casa de Cultură , 
Consiliul local și al Primariei , care au un public fidel și notorietate. Mă refer aici la Festivalul de 
Jazz,  Festivalul de Folk, Festivalul de toacă,  Zilele orașului Victoria, Sfântul Ștefan (patronul 
spiritual al orașului ), Fii bun de Crăciun, devenind un adevărat brand cultural artistic local. Se vor 
organiza spectacole adresate tuturor  categoriilor de vârstă ele vor oferi programe de bun gust și bun 
simț. 

 
Spectacole,evenimente și festivaluri  susținute la Casa de Cultură, în colaborare cu Primaria, 

Consiliul local, grădinițe, școli, licee si alte instituții din oraș, din județ și din țară. 
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XII.  CS CHIMIA ORASUL VICTORIA  

 Clubul Sportiv Chimia Orasul Victoria este persoana juridica de drept public, infiintat 
prin Hotararea Consiliului Local orasul Victoria nr. 7/29.01.2015, in temeiul Legii educatiei fizice si 
sportului nr. 69/2000, cu completarile si modificarile ulterioara. Clubul Sportiv Chimia Orasul 
Victoria isi desfasoara activitatea in conformitate Regulamentului de Organizare si Functionare si in 
baza  prevederile legale: 

- Legea finantelor publice locale nr. 273/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Dispozitia Primarului orasului Victoria privind numirea Directorului Interimar  

328/27.06.2019. 
- Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului. 
Scopul Clubului Sportiv il constituie organizarea si administrarea de activitati sportive, prin 
dezvoltarea activitatii de performanta, selectia , pregatirea si participarea la competitii interne si 
international. 

Clubul este organizat în prezent în 5 secții sportive, astfel:  fotbal, orientare sportiva, sah, karate 
si handball. 

Executia bugetara la data de 31.12. 2020  este urmatoarea :  

Venituri proprii :                                                              

Din care :         

- subventii de la bugetul local     =   288.790 lei 
Iar la partea de cheltuieli executia este urmatoare : 

- Cap. 1  cheltuieli de personal :                                          =     103.136 lei 
- Cap.2  cheltuieli bunuri si sevicii :                                    =     55.770 lei 

Raportul va fi prezentat pe urmatoarele capitole: 

CAP.1 OBIECTIVUL SPORTIV 

Capitolul cuprinde activitatile desfasurate pe sectiile sportive afiliate clubului. 

1. SECTIA DE FOTBAL: 
ANTRENOR : NICHIFOR FLORIN  

In cadrul clubului functioneaza la sectia de fotbal  o echipa de seniori  (21 jucatori) si una de 
juniori /under 19( 22 jucatori) inscrise in Campionatul Ligii IV a Asociatiei Judetene de Fotbal ( 16 
echipe de seniori si 8 echipe de juniori) 

 



 62 

 

2.  SECTIA DE SAH: 
ANTRENOR : BARSAN IOAN 

 

 

In contextul unui an atipic marcat aproare in totalitate de problematica sociala impusa de 
pandemia cu virusul SARS COV 2 si care a zdruncinat profund omenirea in toate aspectele ei ,nu 
constituie o noutate ca actiunile de masa intre care si sportul a avut de suferit. 

Am plecat de la inceputul anului 2020 cu un program generos pentru  ce s-ar fi putut face in 
2020 la care am fost nevoiti sa renuntam. Izolarea ne-a indreptat pasii catre mediul on-line . Am fost 
printre primii in Romania care am abordat desfasurarea unor intilniri sahiste printr-o platforma pusa 
la dispozitie gratuit pe internet ,,lichess.org”unde alaturi de 2 prieteni pasionati de sah,  sub 
pseudonimul CALEA SAHULUI am adunat pasionati  din zona Sibiu – Brasov pentru intilniri 
tematice saptamânale adresate cu precadere juniorilor si concursuri de weekend pe echipe. CALEA 
SAHULUI  a adus lânga noi 133 de jucatori, iar concursurile de duminica au alaturat 10 echipe 
printre care constant s-a regasit si CS.CHIMIA din orasul nostru Victoria. Startul acestei actiuni a 
fost dat in data de 26 marie 2020 si a continuat neîntrerupt. Actiunea chiar daca nu de fiecare data a 
fost la fel de viguroasa a adus la un loc in mediul virtual sahisti puternici  M +CM alaturi de juniori la 
inceput de drum. Au fost momente in care CS.CHIMIA s-a pozitianat onorabil. 

Partea a 2-a a anului atunci când lucrurile s-au relaxat oarecum am indraznit sa abordam 2 
evenimente de substanta  in direct, actuni organizate de FR.SAH. 

1. CAMPIONATUL NATIONAL DIV.B -CLUJ , unde am participat cu 5 sportivi  , 3 
seniori (Stanea Stelian , Cravciuc Mihai , Nandrean Dan ); 2 juniori (Stanea Madalina 
,Ghindea Matei ) in perioada 09 11 2020. In contextul unei grupe foarte valoroase cu 
participarea a 11 echipe , participare noastra a fost una modesta ocupând locul 8. La individual 
sportivul Nandrean Dan -CM  a avut o prestatie onorabila situându-se printre primii 10 
jucatori. 

Actiunea s-a inscris in buget aprobat de 2145 lei. 
 

2. 28 NOIEMBRIE – 01 DECEMBRIE 2020 A.C.S. Rozmarin Bucuresti 
organizeaza  turneul de Șah Clasic si Blitz Cupa MOS NICOLAE ,in statiunea BRAN. 
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   Turneul este omologat la FRȘah și FIDE. 
    In acest turneu au participat 2 jucatori  ( Cravciuc Mihai si Socol ) ultimul reusind sa-si 

imbunatateasca retingul valori  la sectiunea clasic si biltz cu cca.350 puncte.La acest turneu 
cazarea a fost suportata de cei 2 sportivi -efortul financiar a clubului fiind de 475 lei. 

 
3. Sportiva noastra DUCA ILIESCU DELIA MONICA  la sfârsit de an aduce prima MEDALIE 

NATIONALA – la sectiunea dezlegari sah -feminin ocupand  locul 3 în data de 28 nov. 2020. 
Mentionez ca D-na DUCA DELIA  - CM , este realizatoarea emisiunii de sah ..in alb si negru, 
care ruleaza in fiecare duminica la Realitstea TV si devine tot mai mult un nume cunosut in 
cercurile sahiste din Romania si strainatate. Adolescenta Deliei fiind legata profund de ors. 
Victoria. 
 

Daca inceputul anului era unul foarte optimist dupa incheirea unui curs de pregatire  a 11 
copii 6-7 ani, desfasurat sub concursul Bisericii Sf.Imparati Constantin si Elena (par. Zmadu Daniel ) 
urmat de un concurs cu premii in ajunul Craciunului 2019  - pandemia a stopat aceasta actiune in 
2020 având contacte in mediul one-line doar cu 4 dintre ei. 

               Sper in 2021 sa putem dezvolta aceste actiuni cu precadere in sem 2 prin organizare a cel 
putin 2 concursuri locale omologate cu raportare la FR.SAH SI FIDE si reluarea de antrenamente in 
direct.  Lotul actual de 26 de sportivi in conditiile unei participari din diverse motive de 50%  permite 
onorabil acest lucru. 

 

3. Sectia Orientare Sportiva 
Antrenor :URDEA GHEORGHE 

Un sezon competitional marcat de pandemia Covid 19 a injumatatit numarul competitiilor din 
Calendarul Intern al FRO si anulat incepand cu luna iunie Calendarul International al IOF. 
Campionatul de Orientare al Europei de Sud-Est programat a se desfasura in acest an in luna august 
in Croatia- Zagreb a fost amanat pt. anul 2021, iar cel de la Victoria pt. anul 2022. 

          Sportivii din Victoria au participat la opt campionate nationale si noua actiuni de nivel local, 
regional, interjudetean. Perfectionare antrenori si Stagiu centralizat de pregatire pentru juniori  
12-14 ani nu a fost posibil a se organiza la nivel national , actiunile fiind derulate in  luna decembrie 
la nivelul cluburilor participante, cheltuielile fiind suportate de Federatia Romana de Orientare. Din 
totalul de 28 juniori selectati la nivel national, 4 sunt sportivi legitimati la C.S. Chimia Victoria. 

        Cu sprijinul Federatiei Romane de Orientare, in anul 2020 ( noiembrie, decembrie) s-au 
realizat hartile de orientare : Podei- Fata Padurii,  Rucar- Dabeni, cazarea si masa arbitrilor cartatori 
fiind suportate de catre binevoitori locali, hartile vor fi utilizate la Campionatul de Orientare al 
Europei de Sud-Est din anul 2022. A fost refacuta partial documentatia privind obtinerea dreptului de 
organizare a SEEOC pt. anul 2022. 

        Au fost respectate prevederile  Ordin Ministerul Tineretului si Sportului nr. 601/2020 si Ordin 
Ministerul Sanatatii Nr. 971 din 29 mai 2020,cu privire la 

condițiile necesare a fi respectate de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau 
legitimați în vederea reluării competițiilor sportive organizate în aer. 
         Pentru transportul sportivilor către centrul de concurs și zonele de concurs, au fost  respectate 
reglementările Ordinului Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și al 
Ministrului Sănătății nr. 984/829/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul virus 
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SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 
domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă .  
       Pentru participanții care au călătorit  în afara localității unde locuiesc, cazarea lor s-a  facut 
respectând Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri și al Ministrului Sănătății 
nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-
2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul 
economiei, pe durata stării de alertă. 

   Principalele  competitii si rezultatele obtinute sunt enumerate mai jos : 

I.  Campionate Nationale ale FRO, Cupa Romaniei : 
1. Campionat National Orientare Schi, Intorsura Buzaului, Covasna,  probele LD si 

MD,  febr. 2020; 
2. Cupa Romaniei Orientare Schi, Intorsura Buzaului, Covasna, febr. 2020; 
3. Campionat National Orientare Schi, Bucin, Harghita, probele Sp, S, SM, martie 

2020; 
4. Campionat National Orientare in alergare- Echipe, Cluj Napoca, iulie 2020;  
5. Cupa Romaniei Orientare in alergare, Baia Sprie, Maramures,  septembrie 2020; 
6. Campionat National Individual si Stafeta, Roman, jud. Neamt, probele MD, LD, S, 

SU,  sept. 2020;  
7. Campionatul Naţional  Noapte, Campionat National Stafeta Mixta,  Sprint Urban, 

Tg. Jiu si Rovinari, oct. 2020; 
8. Campionat  National  Sprint Urban, 3 etape, septembrie- octombrie 2020; 

Nr 
crt 

Nume si prenume Rezultate  
total 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Deaconescu C-tin Jr. I, II II    I I  5 

2 Halmaghiu Razvan    III     1 

3 Pascu Ana III, I II III I I I, III   8 

4 Pop Diana Maria III, II II III, III I I II, III I I 11 

5 Stanea Antonia     II III, III   3 

6 Timofta Andrei   III III     2 

7 Urdea Gheorghe        II 1 

 31 

• LD- lunga distanta, MD- medie distanta, Sp- sprint, SU- sprin urban, S- stafeta, SM- 
stafeta mixta. 

II. Concursuri locale, regionale si interjudetene: 
1. Trofeul Babarunca, Sacele, jud. Brasov, ianuarie 2020; 
2. Trofeul Buridava, Ocnele Mari, Valcea, febr. 2020; 
3. Cupa Codrii Vlasiei, Ploiesti, concurs virtual, mai 2020; 
4. Labirint, Sumerna, mai- iunie 2020; 
5. Transylvania Open, Cluj Napoca, iulie 2020; 
6. O-Meeting Sacele, august 2020; 
7. Cupa Rovinari, jud. Gorj, oct. 2020; 
8. Trofeul Arbitrilor, Ploiesti, concurs virtual, nov. 2020 ;   
9. Stagiu pregatire juniori III, Lisa- Sambata, decembrie 2020; 
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Nr 

crt 

Numele si 
prenumele 

Rezultate tot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

2 Deaconescu  
C-tin Jr. 

 I, I   II    I 4 

3 Deaconescu                
C-tin 

 II, I        2 

4 Halmaghiu Patrik  II III III  III, III III   6 

5 Halmaghiu 
Razvan 

 II III II      3 

7 Pascu Ana   II I     II 3 

9 Pop Diana Maria I I, II II II  II   I 7 

10 Pop Ciprian Petru I         1 

11 Stanea Antonia  II, I  III     III 4 

12 Timofta Andrei    I     

 

 1 

13 Urdea Gheorghe  I   III II    3 

 34 

 

          Au fost obtinute   65 premii  , din care 31 medalii la Campionate Nationale  si Cupa Romaniei  
( I- 11, II- 8, III- 12), 34  premii ( I-12, II-13, III-9) la Concursurile Interjudetene si Regionale (vezi 
tabelele de mai sus).  

          De remarcat evolutia foarte buna  a sportivilor: Pascu Ana (4 titluri campion), Pop Diana Maria 
(4 titluri campion), Deaconescu C-tin  Jr. (3 titluri campion). Sportivii nu au beneficiat de premiere 
pe parcursul anului 2020, iar dotarea acestora cu echipament sportiv a fost  minima. 

 Suntem deficitari la baza materiala: Sistem SPORT–IDENT necesar organizării 
antrenamentelor de inalt nivel si al concursurilor de Orientare, SIAC-uri sportivi, lampione, suporti 
lampioane, poarta sosire gonflabila, statii sosire si plecare, ect. .  

  De asemenea suntem deficitari la echipamente sportivi: treninguri de prezentare (partial), 
crampoane specifice pentru alergarea in pădure ,costum alergare,  echipament schi, accesorii, busole, 
etc. 
          Rezultatele anului 2020, rezultatele si evolutia sportivilor C.S. Chimia Victoria pe ultimii 6 ani 
pot fi urmarite pe site- ul orienteering.ro. 
         Suntem increzatori ca alaturi de Consiliul Local Victoria, in parteneriat cu Federatia  Romana 
de Orientare, vom organiza cu succes in zona Victoria, Campionatul Europei de Sud- Est, august 
2022.  
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4. SECȚIA DE KARATE  
ANTRENOR : IOSIPESCU CRISTIAN  

 

 

  În ciuda situație excepționale din anul 2020 secția de Karate a CS Chimia Oraș Victoria a 
participat la  4 evenimente sportive, dintre care 4 finanțate, motiv pentru care dorim să mulțumim 
conducerii Clubului Sportiv pentru susținerea acordată. S-au obținut 25 medalii, dintre care 9 premii 
locul 1,10 premii de locul 2, 6 premii locul  3 după cum urmează: 

1. Pregătire centralizată lot național lărgit SKIF- Victoria 
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2. Transylvanian Open – Oradea 

3. Campionatul European ESKU (titlu de vicecampioană europeană prin Funariu Andra și 
locul III prin Florescu Dariana ) 
4.  Cupa Ruse Slovenia 

5.  Cupa Tinerelor Speranțe Făgăraș 

Activitatea de la secția de karate s-a desfășurat în condiții bune, în limitele impuse de actuala 
pandemie. Deși numărul de noi înscrieri crește, impedimentul rămâne scăderea numărului de sportivi 
cu vârsta de peste 14 ani dornici să facă performanță, motiv pentru care vă rog să aveți în vedere 
posibilitatea stimulării celor câțiva sportiv care aduc rezultate notabile, prin acordarea 
indemnizației de efort, în baza unui contract sau a unor condiții impuse de către Clubul Sportiv 
precum : 

-   Participarea la competiții și evenimente desfășurate prin clubul C.S. Chimia Oraș Victoria, cu 
raportarea lunară a premiilor obținute 

-   Prezența la toate antrenamentele și sesiunile de pregătire solicitate de antrenor 

-   Menținerea unei situații școlare bune 

-   Interzicerea consumului de băuturi alcoolice, tutun sau a substanțelor psihoactive 

-   Frecventarea localurilor de noapte să se facă doar cu ocazii speciale 

-    Alte condiții impuse de către conducerea clubului se vor stabili ulterior. 

Cele mai importante rezultate ale anului 2020 au fost obținute de sportivele Funariu Andra și 
Florescu Dariana, care în urma probei de kumite individual au urcat pe podiumul Campionatului 
European de Karate ESKU (desfășurat la Oradea) pe locurile II, respectiv III. De la an la an secția de 
karate dobândește noi campioni ce se fac remarcați în cadrul celor mai importante evenimente din 
lumea karate-ului, reprezentând cu mândrie orașul pe plan internațional. 
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              În anul 2021 dorim să menținem obținerea de rezultate cât mai bune la concursurile 
naționale și internaționale, iar obiectivul principal este pregătirea pentru Campionatul Mondial SKIF 
ce se va desfășura în Japonia în 2022. 

           Colaborarea cu conducerea clubului s-a desfășurat în condiții excelente, promptitudine și 
corectitudine, ceea ce ne dorim în continuare și pentru acest an. 

 

 

Acest raport de activitate pentru anul 2020, a fost elaborat impreuna cu antrenorii sectiilor 
Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria. 
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XIII. POLITIA ORASUL VICTORIA 

 

La adresa dvs.nr. 794/14.01.2021, in conformitate cu prevederile art.23 din Legea 
nr.218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, va comunicam faptul ca avand in 
vedere Planul strategic al Ministerului Afacerilor Inteme si analizand situatia operativa si evolutia 
fenomenului infractional, in concordanta cu programele stabilite, au determinat efectivele politiei ca 
sa-si directioneze eforturile atat pentru asigurarea unui climat corespunzator de siguranta civica, cat 
si pentru identificarea si prinderea autorilor comiterii de infractiuni. 

In anul 2020, politistii din cadrul Politiei orasul Victoria au urmarit indeaproape ca activitatile 
desfasurate sa se incadreze in strategia generala si sa canalizeze eforturile in realizarea indicatorilor 
de eficienta si performanta profesionala avand ca obiectiv specific, " cresterea gradului de siguranta 
si protectie pentru cetateni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala si 
siguranta rutiera", prin eficientizarea activitatilor desfasurate de structurile Politiei orasul Victoria 
pentru atingerea standardelor europene in materia serviciului politienesc oferit comunitatii si 
asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica corespunzator, prevenirea savarsirii de 
infractiuni fiind tinta prioritara in activitatea lucratorilor Politiei orasului Victoria. 

In conformitate cu Codul Administrativ, avand in vedere conceptul de cooperare inter-
institutionala, va prezentam principalele rezultate obtinute ca urmare a desfasurarii de activitati 
operative de catre personalul Politiei orasului Victoria in cursul anului 2020, dupa cum urmeaza :  

Din totalul de 115 infractiuni inregistrate in anul 2020 : 

- Au fost sesizate 25 de fapte privind in special furturi , -cauze care la momentul sesizarii au fost 
inregistrate cu autori necunoscuti, iar pe parcursul perioadei au fost solutionate 80%, iar dintre 
acestea peste 65% prm identificarea autorilor si tragerea la raspundere penala conform legii ;  

- De asemenea am primit 90 de sesizari care au fost inregistrate in evidenta cauzelor penale cu 
autori cunoscuti, care privesc fapte din toata gama infractionala, dar cu rise criminogen 
mediu; 

- Marea majoritate a sanctiunilor aplicate la Legea 61/1991-de tulburare a linistii si ordinii 
publice, nu sunt achitate de catre contravenienti si Judecatoria transforma aceste amenzi in 
munca in folosul comunitatii, fiind emise 81 mandate de executare pentru persoane care au 
efectuat sau urmeaza a efectua ore de munca in folosul comunitatii conform programului de 
lucru si in conditiile stabilite de catre Primaria orasului Victoria. 

- Au fost executate un nr. 75 mandate de aducere in fata instantei de judecata, mandate puse in 
executare cu politist insotitor la diferite instante din tara, 5 mandate de arestare preventiva si 5 
mandate de executare a pedepsei inchisorii. 

- Au fost ridicate in vederea suspendarii dreptului de a conduce, un numar de 25 permise de 
conducere, majoritatea celor care au pierdut acest drept au fost depistati in trafic avand o 
alcoolemie peste limita legala prevazuta de lege si au fost trimisi in fata instantei de judecata. 

- Au fost constatate 20 de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, din care 
1 conducere a unui autoturism neinmatriculat, 8 conducere fara pennis si 11 conducere sub 
influenta alcoolului. 

- In anul 2020 am inregistrat si un nr. de 75 petitii, toate au constituit sesizari privind tulburarea 
ordinii si linistii publice. Din totalul de 75 de petitii, 66 au fost primite de la persoane fizice, 
cetateni romani si 9 de la alte institutii. 

- Politistii au primit, protocolat si intervenit la 340 apeluri SNUAU 112 si la alte 580 apeluri 
directe. 
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- In ce priveste evolutia fenomenelor antisociale comparativ cu anii 2015- 1 78 infractiuni 
sesizate, 2016- 162 infractiuni sesizate, 2017  au fost sesizate un numar de 145 infractiuni fata 
de 129 infractiuni in 2018, iar in anul 2019 am inregistrat din nou cresteri si au fost sesizate 
178 de infractiuni, dar in anul 2020 se constata un trend descendent , respectiv au fost sesizate 
111 infractiuni.  

- Politistii din cadrul Politiei orasului Victoria isi propun pentru anul 2020, urmatoarele tinte: 
- Cresterea gradului de siguranta si protectie pentru cetateni prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala si siguranta rutiera; 
- Reducerea criminalitatii judiciare ; 
- Reducerea infractionalitatii stradale ; 
- Cresterea calitatii activitatilor in ce priveste finalitatea judiciara. 

 

INCHEIERE : 

 

Prezentul raport a fost intocmit in baza textelor puse la dispozitie de catre serviciile, birourile si 
societatiile aflate pe raza Orasului Victoria. 

Prezentul raport reprezinta bilantul intregii activitati desfasurate de catre Primaria orasului 
Victoria in anul 2020 si, desi suntem multumiti de rezultatele obtinute, in ciuda greutatilor 
intampinate, atat de ordin legislativ, cat si  de ordin financiar, se inregistreaza rezultate mult mai bune 
decat la raportul precedent, ne dorim ca si  pe viitor rezultatele sa isi pastreze acest trend ascendent, 
astfel incat ele sa fie nu doar statistic notabile,ci ca intreaga noastra activitate sa raspunda nevoilor si 
dorintelor cetatenilor orasului Victoria in slujba carora ne aflam. 

Ca primar al tuturor victorienilor, doresc inca o data sa declar disponibilitatea institutiei pe care o 
reprezint de a fi un partener viabil si serios de dialog cu locuitorii in slujba carora se desfasoara 
intreaga noastra activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem creea 
impreuna un viitor durabil. 

 

 

 

 

PRIMAR 

BERTEA CAMELIA ELENA 
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