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Dragi Victorieni, 

             Am început noul an cu satisfacție si recunostință pentru ceea ce am 
reușit să facem împreună în anul care a trecut. Privim acum cu optimism și 
încredere către noi provocări.    

Vă mulțumim pe această cale pentru susținerea vostra, pentru 
încredere, răbdare și implicare! 

Sunt mândră de comunitatea noastră și am convingerea că împreună 
vom reuși să facem din orașul Victoria acel loc în care să trăim frumos, 
sănătos, alături de cei dragi.  

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. 

 

 

  
 
 
 
 

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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CAPITOLUL I : STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A 
 JUDETULUI BRASOV 

 
     ȘOMAJUL 
• În judeţul Braşov, în luna noiembrie 2021 rata şomajului a fost de 2,1%, mai mică cu 
0,1% decât valorea înregistrată în luna anterioară şi mai mică cu 0,6 decât în luna 
noiembrie 2020. 
• Rata şomajului la bărbaţi în luna noiembrie 2021 a fost de 2,0%, cu 0,3% mai mică 
decât la femei. 
 

 

 
STATISTICA BRASOV 

În judeţul Braşov ponderea şomerilor înregistraţi la sfârşitul lunii noiembrie 
2021 în totalul resurselor de muncă (cu vârsta cuprinsă între 18-62 de ani) este 1,4%. 
În topul judeţean al ponderii şomerilor în totalul resurselor de muncă în luna noiembrie 
2021 se află localităţile Ormeniş (23,5%), Ticuşu (14,3%), Lisa (12,6%), Şoarş 
(11,8%), Racoș (10,0%), Comana (10,0%) și Cincu (8,6%).  

În luna noiembrie 2021 cei mai mulţi şomeri s-au înregistrat în localităţile: 
Braşov (771), Făgăraş (334), Ormeniş (281), Hoghiz (253), Tărlungeni (209), Racoş 
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(207), Comana (175), Zărneşti (156), Şoarş (155), Săcele (154), Teliu (141), Şinca 
(135) și Recea (126).  

Ponderea şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi în judeţul 
Braşov a fost 81,4% în luna noiembrie 2021, mai mare cu 11,6 puncte procentuale faţă 
de ponderea lunii noiembrie 2020 de 69,8%. 

 
NATALITATEA  
În luna noiembrie 2021, în județul Brașov s-au născut 479 copii, cu 5 mai puțini 

faţă de luna precedentă respectiv cu 55 copii mai mulți față de luna noiembrie 2020. 
Rata natalităţii a fost de 9,1‰, mai mare față de cea înregistrată în luna precedentă 
(8,9‰) și mai mare față de cea înregistrată în luna noiembrie 2020 (8,1‰).   

 
MORTALITATE  
În luna noiembrie 2021, în județul Brașov s-au înregistrat 994 decese, mai puține 

față de luna precedentă cu 35 deces, iar față luna noiembrie 2020 mai multe cu 78 
decese. Rata mortalității a fost 18,9‰, mai mică faţă de luna precedentă (19,0‰) și 
mai mare față de cea înregistrată în noiembrie 2020 (17,5‰). 

 
NUPŢIALITATE  
Numărul căsătoriilor încheiate la oficiile de stare civilă din județul Brașov în 

noiembrie 2021 a fost de 273 mai puține faţă de luna precedentă cu 184, și mai puține 
față de noiembrie 2020 cu 14. Rata nupţialităţii a fost de 5,0 căsătorii la 1000 locuitori, 
mai mică faţă de cea înregistrată în luna precedentă (8,7‰), și mai mică față de luna 
noiembrie 2020 (5,3‰). 

 
DIVORȚIALITATE  
Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr.202/2010 s-au 

pronunțat în noiembrie 2021, în județul Braşov 64 divorţuri, în scădere față de luna 
precedentă cu 23 evenimente, iar față de aceeaşi lună a anului 2020 în scădere cu 34 
evenimente. Rata divorţialităţii a fost în noiembrie 2021 de 1,18 divorțuri la 1000 
locuitori, mai mică atât față de luna precedentă (1,66‰), cât și față de luna noiembrie 
2020 (1,81‰).   

 
BILANŢ DEMOGRAFIC  
În luna noiembrie 2021 județul Brașov se situează în clasamentul descrescător 

pe ţară al judeţelor pe locul: 
- 8 referitor la rata natalităţii; 
- 36 referitor la rata mortalităţii; 
- 5 referitor la rata sporului natural; 
- 28 referitor la rata nupţialităţii; 
- 15 referitor la rata divorţialităţii; 
-        18 referitor la rata mortalităţii infantile. 
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   POPULAŢIA  ORASULUI VICTORIA EXISTENTĂ LA 01.07. 2021 = 8.174  
persoane  
 
 

CAPITOLUL II. SITUAȚIA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 
A ORAȘULUI VICTORIA ÎN ANUL 2021: 

 
Firme ce-si desfasoara activitatea pe raza UAT Victoria 
 

- SC PIROCHIM  VICTORIA SA  
- SC VIROMET SA  
- SC PUROLITE S.R.L  
- SC NEAGOE FLUOROPOLIMERI SRL 
- TOPASPRO SRL 
- CARMEN'S ARTISANAL FOODS S.A. 
- JBC EDEN SRL 
- SOCORION COM SRL 
- CLADILUC PROD SRL 
- MUNDEN STAR SRL 
- GETYNIC - COM SRL 
- ECOSISTEM VICTORIA SRL 
- POLLUX-IMPEX SRL 
- DENISEB PRODIMPEX SRL 
- DOMIROM SRL 
- VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL 
- C.N.C. COMPONENTS SRL 

 
Structuri de primire turistică 

• Restaurant Paradis – capacitate de 300 locuri, deservire în interior în tot timpul anului 
și pe terasă în sezonul cald; 

• Restaurant Central - capacitate de 190 de locuri; 

• Pizzeria 317 Pizza Victoria – capacitate de 30 de locuri; 

• Bistro Ștrand: Interior, cu o capacitate de 40 de locuri, ce deservește tot timpul 
anului. Terasă, cu o capacitate de 100 locuri, ce deservește în sezonul cald, fiind 
amplasată în vecinătatea bazinelor de înot; 

• Conni’s - servicii de catering, deservește un spectru larg de clienți - instituții, 
societăți, persoane fizice - în cadrul unor evenimente organizate sau ocazional; 

• Cafenea SAGA: deservire în interior (50 de locuri) și pe terasă (100 locuri); 

• Restaurant SAGA: deservire în interior (60 de locuri) și pe terasă (20 locuri); 

• Sala de Jocuri SAGA GAMES: deservire în interior (30 de locuri) și pe terasă (10 
locuri). 
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CAPITOLUL III.  APARATUL DE SPECIALITATE 
AL PRIMARULUI  ORAȘULUI VICTORIA. 

 
Aparatul de specialitate al Primarului orașului  Victoria îşi desfăşoară activitatea în 

baza prevederilor  OUG 57/2019  privind Codul Administrativ. In anul 2021, intr-un 
trend ascendent, s-au înregistrat un numar  de 33840  documente,  mai multe cu 15420 
fata de anul 2020. 

Tot în domeniul circulației curente a documentelor, intră și solicitările depuse în 
baza  Legii nr. 544/2001, unde în anul 2021 s-au inregistrat un numar de 22 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 29 ședințe de Consiliului Local al orașului Victoria, ședințe în 
cadrul cărora au fost aprobate un număr de 272 hotărâri, cu mențiunea că niciuna din 
acestea nu au fost contestate la instanța de contencios administrativ. În anul 2021 s-au 
emis un numar de 763 dispozitii, nici una din dispozitiile emise nefiind atacata in 
instanta de contencios administrativ. 

Componenţa Consiliului Local Braşov : 

Nr.crt. NUMELE  ŞI  PRENUMELE 

1 BÂRSAN IOAN 
2 BRATU CRISTINA 
3 CĂȚĂNAȘ COSMIN-GELU 
4 IOSIPESCU CRISTIAN 
5 JURCOVAN ANCA-FLORENTINA 
6 

MĂRGINEAN CLAUDIU-CONSTANTIN 

7 MERDARIU OANA 
8 MICLEA IOAN 
9 SMĂDU OCTAVIAN 
10 STANEA DANIEL-CONSTANTIN 
11 STOIA CLAUDIU 
12 STOIAN NICOLAE 
13 TATU CARLA 
14 URDEA GHEORGHE 
15 VUJEU  HORAȚIU 
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1. RAPORT  DE ACTIVITATE 
BIROUL  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 

- 5 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 2021, conform celor susmenţionate, activitatea biroului s-a concretizat 
astfel: 

- Vânzări terenuri din domeniul privat. 
- Concesiuni. 
- Contracte de prestări servicii: 
- 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  
- Au fost încheiate -  contracte de închiriere loc parcare   
                             -  acte adiționale aferente contractelor de închiriere loc parcare 
- Eliberări adeverințe radieri auto – 28 
- Eliberări adeverințe pentru ordinul prefectului și cartea funciară - 19 
- Eliberări certificate de nomenclatură stradală şi adresă – 49 
- Eliberări adeverinţe teren agricol – 30 
- Vânzare 12 locuinţe din fondul locativ de stat. 
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2. RAPORT DE ACTIVITATE 
BIROUL 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; 

- 1 funcționar public 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 2021 

 Lucrările de investiții pentru anul 2021 au fost prevăzute în «PLAN 
INVESTIȚII PUBLICE 2021» cuprins în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 
2021. 

Pe parcursului anului 2021 au fost derulate următoarele proiecte cu finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), Programul Național de 
Dezvoltare Locală II (PNDL II) și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). 

 
 

           Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR): 

1. LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CORP L LICEUL 
TEORETIC I.C.DRĂGUȘANU- în valoare de 2.211.494,65 lei – finalizare 
2022 
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2. LUCRĂRI DE EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL GRĂDINIȚĂ, STR. 
MIHAI EMINESCU în valoare de 1.302.074,35 lei – finalizare 2022 

3. AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINȚE STR. PIEȚII ȘI STR. ALEEA 
BUJORULUI în valoare de 3.156.182,56 lei – finalizat în 2021 

4. REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII GENERALE APARȚINÂND 
LICEU TEORETIC I.C.DRĂGUȘANU VICTORIA în valoare de 8.714.810,25 
lei – finalizare 2023 

           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 297.792,20 lei – finalizare 2022 

2. EXECUȚIE REȚEA CANALIZARE CARTIER LOCUINȚE STR. AVRAM 
IANCU, STR. BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. GRIGORE 
MOISIL în valoare de 407.202,40 lei – finalizare 2022 

3. EXECUȚIE STRĂZI Și ALEI PIETONALE CARTIER LOCUINȚE STR. 
AVRAM IANCU, STR. BADEA CÂRȚAN, STR. OCTAVIAN PALER ȘI STR. 
GRIGORE MOISIL în valoare de 1.375.706,75 lei – finalizare 2022 

4. REPARAȚII ȘI DOTĂRI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 
VICTORIA în valoare de 315.203,90 lei – finalizat în 2021 

5. REABILITARE ȘI DOTĂRI LICEUL TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU OR. 
VICTORIA în valoare de 719.558,49 lei – finalizat în 2021 
 
 

                Administrația Fondului pentru Mediu (AFM): 

1. ÎNCHIDERE DEPOZIT DEȘEURI VICTORIA în valoare de 4.794.762 lei – 
finalizare 2022 
 

             Alte investiții: 

1. RENNS – finalizare 2022 
2. PUZ Zonă prestări servicii și mică industrie – finalizare 2022 
3. PUZ Zonă locuințe și funcțiuni complementare – finalizare 2022 
4. Implementare Registru Spații verzi – finalizare 2022 
5. Audit energetic Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat 
6. DALI Lucrări eficientizare energetică Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat 

Orașul Victoria – finalizare 2022 
7. PT parcări str. Viitorului și str. Primăverii 
8. PT Reamenajare și extindere parcări str. Teilor, bl. 1-3 si bl. 2-4 
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9. Reactualizare PT parcari str. Chimiștilor 
10. DALI Reabilitare și modernizare Stație de Epurare Orașul Victoria – finalizare 

2022 
11. Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Stație 

de Epurare Orașul Victoria – finalizare 2022 
12. SF Creșă Oraș Victoria – finalizare 2022 
13. PT Rețea canalizare str. Viitorului, bl. 3 
14. Obținere aviz și autorizație ISU pentru Spital Orășenesc Victoria – finalizare 

2022 
15. DALI Drum acces str. Moldoveanu-str. Victoriei – finalizare 2022 

 

Au fost achiziționate următoarele produse: 

1. Tablete pentru elevi - 721 buc 

 
2. Laptop – 2 buc., Computer PC – 2 buc. 
3. Flori și plante ornamentale 
4. Centrală telefonică Primărie 
5. Utilaj împrăștiat material antiderapant 
6. Măturător stradal 
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7. Pubele colectare selectivă – 453 buc. 

 
8. Pachet software plată electronica 
9. Lamă deszăpezire tractor 

 

     Au fost executate următoarele lucrări de reparatii: 

1. Reparații Policlinică Cabinet medical 
 

Au fost eliberate un număr de 13 autorizații de construire precum și 37 
certificate de urbanism. 

          Compartiment  Management Calitate Mediu 

În anul 2021 au fost desfășurate un număr de 2 campanii de curățenie:  

• Ca urmare a acceptării provocării lansate de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea 
Turismului – Țara Făgărașului, UAT Orașul Victoriade a participat la campania 
de curățenie ”Mănușa de Aur”, o acțiune de strângere a deșeurilor aruncate pe 
spațiile verzi și locurile publice din oraș. La acțiune au participat peste 300 de 
voluntari și s-au strâns aproximativ 15 tone de deșeuri. 
 

• Primăria Victoria împreună cu elevii și cadrele didactice de la Colegiul Tehnic 
”Dr. Alexandru Bărbat”, Liceul Teoretic ,,Ion Codru Drăgușanu” și Clubul 
Copiilor Victoria, precum și cu personalul instituțiilor subordonate Primăriei 
Victoria au participat în vederea protejării mediului înconjurător într-un mod 
responsabil la ”Ziua Națională de Curățenie 2021” cunoscută și sub numele de 
“Let’s Do It, Romania!”. La această acțiune au participat un număr de 70 
persoane, colectându-se 3 mc de deșeuri. 
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Au fost organizate, în parteneriat cu Societatea SISTEM DE COLECTARE - 

SLC SUCEAVA SRL, 3 campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice 
şi electronice, fiind colectate de la populație o cantitate de 7286 kg DEEE.  
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Orașul Victoria a participat la Earth Hour/Ora Pământului - eveniment 
internațional, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de 
problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. ”Ora 
Pământului” constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale 
timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către 
instituții și unități economice. Prin directa participare a Orașului Victoria la eveniment, 
s-a întrerupt iluminatul public între orele 20:30 – 21:30. 

A fost organizată în parteneriat cu Fepra International o campanie de informare 
și conștientizare a populație cu privire la colectarea separată a deșeurilor. 

A fost întocmită Declarația privind obligațiile către Fondul pentru mediu 
conform  OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 

Au fost desfășurate activități de verificare a sesizărilor şi reclamaţiilor 
cetăţenilor, persoanelor juridice pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi 
urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor compartimentului. 

A fost întocmit un număr de 5 procese verbale pentru neluarea măsurilor de 
igienizare și întreținere a clădirilor aflate într-o stare avansată de degradare, 
reprezentând un focar de infecție pentru cetățenii orașului Victoria. Valoarea totală a 
amenzilor prevăzute în procesele verbale este de 12.500 lei. 
Amen ajare  p arc casato ri 

- Amenajarea parcului de casatorii, ce s-a facut aproape in intregime cu angajatii 
primariei, voluntari si cu persoane care aveau de efectuat munca in folosul 
comunitatii - 5000 de euro (pavele, borduri, folie, pompa cascada, ghivece si 
statuie), restul materialelor donatie. 

  

 

 

Red 

 

 

 

 

Red esch id erea  
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- Redeschiderea Spitalului Orasenesc Victoria dupa 10 ani de la inchidere. 

 
 

- Organizarea Festivalului *La noi la Victoria veniti!* ( proiect cofinantat de catre 
Consiliul Judetean Brasov, si *Zilele OrasuluiVictoria* 

 
 
Ziua Copilului 
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- Montarea de pubele pentru colectarea selective a deseurilor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Executarea de lucrari  curatare teren depozit de deseuri Victoria. 
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Montarea de lampadare noi pe aleea dintre str. Chimistilor si str. Negoiu. 
 

 
 

Actiuni de reparatii a mobilierului stradal si de infrumusetare a spatiilor 
verzi din centrul orasului. 
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Salubrizarea zonelor cu probleme ale orasului. 
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Ziua Eroilor  
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3.RAPORT DE ACTIVITATE 

BIROUL BUGET, FINANCIAR,  CONTABILITATE 

            Activitatea Biroului buget financiar contabil s-a desfasurat  cu un numar  de 5 
persoane -functionari publici pana la data de 13.10.2021 si un numar de 6 persoane 
incepand cu data de 14.10.2021 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 localevidenta  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. 

 

 

 

 



 23 

           Activitatea de personal- salarizare  

In cursul anului 2021, 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  asistentilor personali, ai persoanelor cu 
handicap si personalului din cadrul Cabinetului medical scolar. 

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

              Resurse Umane 

1. Au fost popuse spre aprobare Consiliului Local al Orasului Victoria 5 proiecte 
de hotarari, 

2. aprobare HCL nr.46/25.02.2021, modificarea organigramei si a statului de 
functii ,  infiintare Compartiment  SSM si protectie civila, Cabinetul Primarului 
aviz ANFP Bucuresti, 

3. au fost organizate 12  concursuri de recrutare si promovare,  
4. au fost intocmite 87 de referate  avand ca obiect numirea in functiile publice, 

incetarea raporturilor de serviciu, modificarea, suspendarea, prelungirea 
raporturilor de serviciu/munca, exercitarea cu caracter  temporar  functii publice 
de conducere, constituire comsii de concurs, acordare gradatie vechime in 
munca, pensionare, salarizare proiecte fonduri europene,  etc, 

5. procedura transfer secretar general,  
6. pontaje lunare, condica de prezenta, evidenta concediilor de odihna, programare 

anuala concedii de odihna, 
7. gestionare, evidenta, actualizare dosare personale ale functionarilor publici/ 

personal contractual, 
8. au fost incarcate si operate pe portalul de management al Agentiei Nationale a 

Functionarilor publici 21 de de documente privind modificarile intervenite in 
situatia functionarilor publici, precum si raportarea lunara privind salarizarea 
personalului, 

9. Revisal , adaugare contracte indiviuduale de munca, modificari si completari  
10. evaluare anuala management Casa de Cultura, 
11. actualizare regulament intern al aparatului de specialitate al primarului, 
12. actualizare regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate 

al primarului, 
13. actualizare cod de etica si integritate al aparatului de specialitate al primarului,  
14. raportare perfectionare , intocmire plan  anual de perfectionare,  
15. eliberare de adeverinte de vechime atat pentru personalul institutiei cat si pentru 

personalul din cadrul fostului spital,  
16. au fost puse la dispozitie documentele pentru cele doua misiuni de audit intern  

efectuate asupra activitatii compartimentului de resurse umane, 
17. au fost transmise note interne referitoare la evaluarile anuale, actualizare fise de 

post, primite, gestionate si verificate 32 de evaluari anuale,  
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18. au fost intocmite si publicate situatiile privind transparenta veniturilor salariale 
la data de 31 martie si 30 septembrie,  

19. actualizate, publicate pe site-ul institutiei si transmise in copii xerox legalizate 
Agentiei Nationale de Integritate un numar de 52 de declaratii,  

20. numit consilier etic, activitatea de consiliere etica, raportari aferente activitatii, 
21. numit responsabil prevenirea conflictelor de interese, incompatibiliatilor, 

responsabil activitatea de pantouflage,  
22. instruire referitor la integritate, chestionar referitor la integritate . 

 
            Fluctuatia de personal  

• au fost incadrati 2  functionari publici de conducere si 1 functionar public 
de executie. 

• au fost incadrate 4 persoane- personal contractual( muncitor, ingrijitor, 
consilier primar, administrator public). 

• si-au incetat raportul de serviciu / munca -4  functionari publici.  
 

          Salarizare 

- salariile au fost achitate  la termenul comunicat trezoreriei impreuna cu 
documentele specific. 
- 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 eliberat 2 adeverinte pentru intocmirea dosarelor  de pensionare, atat pentru 
angajatii institutiei cat  si pentru angajati de la  fostul spital. 

      - s-au intocmit si eliberat  un numar de 82 adeverinte de salarizare, somaj . 
 

      Activitatea financiar-contabila a anului 2021 s-a desfasurat cu 
respectarea  legislatiei specifice.    

             Au fost intocmite si aprobate 12 bugete  centralizate -11 bugete locale (1 
initial si 10 rectificari) si 7 bugete ale  activitatilor finantate integral  din venituri 
proprii si subventii (-1 initial si 6 rectificari) . 

                   Platile prin virament s-au efectuat cu 1.876  ordine de plata. 
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                   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. 

                  La  data de 31 decembrie  2021 nu sunt   inregistratrate datorii fata de  
institutiile de subordonare locala si furnizori, cu exceptia utilitatilor aferente lunii 
decembrie 2021 pentru care facturile s-au primit in cursul lunii ianuarie 2021 si a  
facturii de investitii cu termen de plata dupa incasarea de la AFM . 

                 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 2021 

  

TOTAL 

42.496,84 18.274,84  

1. Autoritati executive 5.299,06 4.240,30 -Cheltuieli de personal -3.834,57 
-Cheltuieli bunuri si servicii-365,46    
    -   furnituri birou 19,21; materiale 
curatenie-5,94  ,iluminat+incalzire-62.62 
,apa+salubritate-7,40  , 
carburanti-0,00,piese schimb-2,54 
posta,telecomunicatii,internet- 66,91; 
materiale si prestari servicii  cu caracter 
functional -6,19,alte bunuri si servicii 
pt.intretinere si functionare-156,59; 
reparatii curente 0,89 obiecte de inventar-
13,50, deplasari 4,11 
; pregatire profesionala-0.44; protectia 
muncii-3,78; c14,98. 
-Alte cheltuieli- 20,27-sume aferente 
persoanelor cu handicap neancadrate 
-Plati efetuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent –minus -
21,34 
-Cheltuieli de capital-41,34 
   

2 Alte servicii publice generale  264,00 247,39  

 -Servicii publice comunitare de 
evidenta a persoanelor 

264,00 247,39 Cheltuieli de personal-243,29 
Ch.cu bunuri si servicii-3,92 
-   2,89-posta,telecomunicatii 
-ale ch. 0,19   
-    0,92-obiecte de inventar stampile 
SPCLEP 
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3. Ordine publica si siguranta 
nationala 

327,56 307,90  

  Protectie civila si protectie contra 
incendiilor(protectie civila 
nonmilitara) 

27,56 21,73 Cheltuieli bunuri si servicii-21,72 
- 0.06- abonament servicii alarmare sirena 
- 12,91 alte cheltuieli cu servicii  
- 8,75 obiecte inventar – echipament 
protective civila 

 Alte cheltuieli in domeniul ordinii 
publice si sigurantei nationale 

325,00 286,17 -paza si ordine publica 

4 Invatamant  15.920,60 2.583,92 Suma cuprinde ch pentru toate institutiile 
de invatamant ( inclusiv cele efectuate de 
executiv) 

  Liceul Teoretic IC Dragusanu 904,00 736,41  -ch.de personal  -13.55- chetl. Aloc 
transpt  
-ch.bunuri si servicii-509,99 
-ajutoare sociale in numerar-42,33 
ajutoare acordate elevilor cu nevoi 
speciale integrati in invatamantul de masa 
-burse-155,61 
- Cheltuieli de capital 14,93 

 ColegiulTehnic Dr.Alexandru 
Barbat 

496,50 482,27 -ch.de personal  -6,89- chetl. Aloc 
transpt  
-ch.bunuri si servicii-430,31 
-ajutoare sociale in numerar-7,27 
ajutoare acordate elevilor cu nevoi 
speciale integrati in invatamantul de masa 
-burse-9,84 
-- Cheltuieli de capital 27,96 

 Cheltuieli efectuate direct de catre 
executiv pentru institutiile de 
invatamant 

14.520,10 1.365,24 1.ch.bunuri si servicii-509,76(tablete pt 
elevi) 
2.Ajutoare sociale-14,15-tichete sociale 
pentru gradinita 
3. Cheltuieli proiecte nerambursabile 
FEN –programul FEDR -587,74 
 4.Cheltuieli de capital-253,58  
 

5 Sanatate  3.465,46 1,567,16  

 Spitale generale   2.628,5 862,06 1.Ch.cu bunuri si servicii 14,15 
2. Transferuri din bugetul local 812,33 
3. Imprumuturi 35,58 

 Servicii de sanatate publica 
(cabinet medical scolar) 

179,05 158,58 1.Cheltuieli de personal -158,93 
2.Ch.cu bunuri si servicii-0,59 din care: 
-ch postale 0,35 
-0,04-materiale de functionare 
-0,20 ob inventor  
3. Plati efetuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent –minus -0,95 

 Alte institutii si actiuni sanitare 657,91 546,52  

 -centru permanenta si policlinica    1.Ch.cu bunuri si servicii-546,62 
- utilitati centru de permanenta si spatii de 
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folosinta comuna 
,intretinere centru permanenta 
-,distrugere deseuri centru permanenta-
20,05 
-reparatii policlinica 68,18 
- materiale sanitare si dezinfectanti-1,84 
-obiecte de inventar-0,66 
2.Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 0,92 
 

6 Cultura, recreere si religie  4.067,28 3.357,40  

 Servicii culturale -Casa de Cultura 226,00 221,10 2.Subventii-transferuri acordate din 
bugetul local  (sume care se regasesc in 
veniturile Casei de Cultura)-221,10 
 

 Sport 255,00 234,06  1.Ch.cu bunuri si servicii - 0,36 
2. Subventii -Transferuri din bugetul 
local catre  Club Sportiv Chimia Oras 
Victoria-233,70  (suma se regaseste in 
veniturile clubului) 
 

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

3.150,28 2.595,67 1.Ch.cu bunuri si servicii-716,21 din 
care: 
-lucrari intretinere zone verzi efectuate de 
SC Victoria Parc Industrial si ach flori -
667,82  
-cv apa, telefonie ,materiale de intretinere 
34,67 
-obiecte de inventar -7,14 
2. Cheltuieli proiecte nerambursabile 
FEN –programul FEDR -1.879,80 
3. Plati efetuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent –minus -0,34 

 Servicii religioase 33,00 29,10 Transferuri nerambursabile-29,10,00 
din care: 
-Parohia Ortodoxa nr.1-9,90 
-Parohia Ortodoxa nr.2-10,00 
-Parohia Ortodoxa nr.3- 10,00 
 

 Alte servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei 

303,00 276,67 Ch.cu bunuri si servicii-276,67,din 
care: 
-  Cheltuieli cu actiunile organizate 
direct de  Orasul Victoria sau la care  
Orasul Victoria  a avut calitatea de 
coorganizator: 252,70 astfel: 
1.-Ziua Eroilor-1,99 
2.-Ziua Copiilor 1 iunie -6,72 
3.-Festivalul de folk,,La noi la Victoria 
veniti”- 20,10 
4. zilele orasului Victoria -75,37 
5. Delegatie Georgia 4,92 
6.-Ch sarbatori de iarna, colindatori-24,40 
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7. Cheltuieli pavoazare, foc de artificii -
10,31 
8.-Patron Spiritual al Orasului Victoria-
8,93 
 10.-Inchiriere patinoar 99,96  
 Achizitii obiecte de inventar- ghirlande 
si figurine pt.pavoazare-23,97 
 

7. Asigurari si asistenta sociala 2.469,86 2.030,74  

 Asistenta sociala in caz de boli si 
invaliditati 

2422,92 2.006,37 Ch.de personal- 1.619,11-salarii asistenti 
personali ai persoanelor cu handicap 
Indemnizatii persoane cu handicap-384,05 
-Pregatire profesionala 4,30 
- Plati efetuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent –minus – 1,09 

 Ajutor social 11,94 11,87 -ajutor lemne 

 Alte cheltuieli in domeniul  
asistentei sociale  

35,00 12,92 Ajutoare sociale:12,92, din care: 
-3,00-  pentru 6 cupluri la implinirea a 50 
ani de  casatorie 
-9,92-ajutoare de urgenta pentru  persoane 
defavorizate  
 

8 Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica  

1.994,09 406,27  

 Locuinte  41,56 3,77 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -
5,22,00 ,din care: 
 -materiale de curatenie si de intretinere, 
deratizare blocuri nefamilisti-0,58 
-utilitati-4.64 
2.Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 1,44 
 

 Alimentari cu apa  299,79 16,79 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -0.33 
din care: 
-consum apa cismele oras-0,32 
2. Cheltuieli de capital 16.46 

 Iluminat public si electrificari 
rurale 

230,00 121,02 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii -
46,30,din care: 
-consum energie electrica   iluminat 
public-33,24 
 -achizitii si montare  becuri stradale, 
asigurare telescop si piese schimb-87,78 
 

 Alte servicii in domeniile 
locuintelor, serviciilor si 
dezvoltarii comunale  

1.422,74 264,68 1.Cheltuieli cu bunuri si servicii 208,91, 
din care: 
 -utilitati capela mortuara si piata-7.87 
-apa cimitir si capela-1,04 
 -intretinere capela mortuara si cimitir-
48,61 
-cheltuieli cu bunuri si servicii 
functionale-achizitie nisip.sare,servicii 
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evaluari si dezmembrari, avize ,etc-93,18 
-reparatii curente-parcari, trotuare-12.54 
-obiecte de inventar :4,30 
-consultanta  si expertiza- 8.36 
-ch  judiciare  si extrajudiciare de timbru-
4,83 
-publicitate si-TVA –aferent vanzarilor de 
bunuri din domenuiul privat-28,14 
2.Ch.de capital- 65,35 
3.Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent-minus 9,58 
 
 

9. Protectia mediului 7164,72 3.420,24  

 Salubritate   653,00 446,73 Cheltuieli cu bunuri si servicii- 317,47 
din care: 
-lucrari maturat strazi si trotuare efectuate 
de catre SC VICTORIA Parc Industrial 
SRL- 315,34 
-alte ch de intretinere si functionare-0.54 
-utilitati 0.06 
-ob inventor 1,53 
-Cheltuieli de capital 129,26 

 Colectarea ,tratarea si distrugerea 
deseurilor 

5.789,87 2.943,26 1.Ch.cu bunuri si servicii-689,71,din 
care: 
-contravaloare colectare deseuri menajere 
din taxa de salubritate-517,29 
-taxa mediu –colectare deseuri-43,94 
-ob inventor 128,48 
2.Transferuri- din bugetul local pentru 
asociatii de dezv intercomunitara-37,33 
3. Cheltuieli de capital-2.216,22 

 Canalizarea si tratarea apelor 
reziduale 

671,85 21,49 Cheltuieli de capital- 21,49 

 Alte servicii in domeniul protectiei 
mediului 

50 8,76 Cheltuieli cu bunuri si servicii-29,25-
servicii ecarisaj 
 

10 Transporturi 1.516,21 110,52  

 Transport in comun 82,00 81,13 -Subventii transport local 

 Strazi 1.434,21 29,39 1.- Cheltuieli cu bunuri si servicii-7.53,  
2.Cheltuieli de capital : 21,86 

     

11 Alte actiuni economice  8,00 3,00  

 Turism 8,00 3,00 Cotizatie 2021 membru-ADI-Centrul 
Regional de Dezvoltare Durabila Tara 
Fagarasului  
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              Executia de casa  a bugetului local  total (diferenta intre incasari si plati ) pe 
anul 2021 s-a incheiat cu excedent  in suma  de 2.364,94 mii lei . 

             Nota: suma aprobata a se utiliza din excedentul anilor precedenti in anul 2021 
(pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare ) a fost de 3.025,16 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 incasarea 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 

-Spitalul Orasenesc Victoria 

                        

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

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2021 

lei 

 

Plati 

2021 

lei 

 

Observatii 

I  Liceul Teoretic IC Dragusanu    

  TOTAL INCASARI  

0 

 

 

 

 TOTAL PLATI  0  

 EXCEDENT  la 31.12.2021                                           42.032 -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: 27.473   

 -venituri din inchirieri 3.557   
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Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor finantate din venituri proprii si subventii  

Casa de Cultura , Club Sportiv Chimia Oras Victoria si Spitalul Orasenesc Victoria- 

 -taxe din prestari de servicii 0   

 -contributia elevilor pentru 
internate,camine si cantine  

23.916   

 -TOTAL PLATI –din care 

 

 48.882  

 -Ch de personal  27769  

    -Ch.bunuri si servicii  21.113   

 Deficit la 31.12.2021                                 4.893 lei  acoperit din  excedentul din anii anteriori  

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2021 

lei 

 

Plati 

2021 

lei 

 

Observatii 

I Casa de Cultura    

      TOTAL INCASARI,din care: 221.911   

 -subventii de la bugetul local  221.102   

 -venituri din inchirieri 809   

 -alte venituri proprii 0   

      TOTAL PLATI   221.911  

 Din care:    

 - CHELTUIELI DE PERSONAL  148.031  

 -  BUNURI SI SERVICII  76.829 -825 lei-furnituri birou 
-  2000 lei materiale curatenie 
- 31.250 lei-utilitati,apa 
-   1.738 lei-posta,telefon 
-21.487lei-alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si 
functionare 
-12.285 reparatii  
 - 7244 lei Ob inventar  
 

   -2949 Recup anii precedenti 
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 EXCEDENT                                               0 

La data de 31.12.2021 suma de incasat de la diversi clienti este de 11.091 lei 

     

II Clubul Sportiv Chimia   

Oras Victoria 

   

      TOTAL INCASARI,din care: 235.574   

 -alte venituri din prestari servicii si alte 
activitati-taxe organizare competitii si 
vanzari bilete  

1.874   

 -subventii 233.700   

      TOTAL PLATI ,din care:  235.574  

 -Cheltuieli de personal  93.740  

 -Cheltuieli bunuri si servicii  142.240 589 lei-furnituri birou 
-1880 lei -materiale curatenie 
-28.985 lei –utilitati 
-334 lei-apa,canal,salubritate 
-1100 lei-carburanti 
-1062 lei-transport sportivi cu 
auto inchiriat 
-3695 lei-posta,telefon 
- 71.397 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)  
-3.781 lei-deplasari sportivi 
-11.100 lei-  indemnizatii de 
efort  si premiere competitii 
sportive                                      

 EXCEDENT la 31.12.2021 0   

Nr 

crt 

 

Specificatie 

Incasari 

2021 

lei 

 

Plati 

2021 

lei 

 

Observatii 
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I Spitalul Orasenesc Victoria    

      TOTAL INCASARI,din care: 982.953   

 -venituri din prestari servicii  4.130   

 -Venituri din contractele incheiate cu 
casele de asigurari sociale de sanatate  

39.681   

 -Subventii din bugetele locale pentru 
finantarea  cheltuielilor curente din 
domeniul sanatatii 

572.703   

 Subventii de la bugetul local pentru 
finantarea  cheltuielilor de capital din 
domeniul sanatatii 

239.624   

 Subventii din bugetul Fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate 
pentru acoperirea 

91.232   

 -Alte operatiuni financiare 35.583   

      TOTAL PLATI   960.276  

 Din care:    

 - CHELTUIELI DE PERSONAL  207.869  

 -  BUNURI SI SERVICII  512.783 -5370 lei-furnituri birou 
-  12487 lei materiale 
curatenie 
- 67.117 lei-utilitati,apa 
-2.319 lei piese schimb 
-   1.616 lei-posta,telefon 
- 9771lei-Materiale si prestari 
de servicii cu caracter 
functional 
-30.136 lei-alte bunuri si 
servicii pentru intretinere si 
functionare 
-18.595 reparatii  
- 80.751 medicamente si 
materiale sanitare 
 - 266.847 lei Ob inventar  
-288 lei deplasari 
- 17.486 alte cheltuieli 

   239.624 Chelt de capital 

 EXCEDENT   

 La data de 31.12.2021 in contul - in 
sume in mandat- 415.000 lei 

 22.677  
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4.RAPORT  DE ACTIVITATE  

BIROULUI IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

In evidenta fiscala a Biroului Impozite si Taxe se afla un nr. de  6842 
contribuabili persoane fizice si un nr. de 198 contribuabili persoane juridice. 

S-au incasat in anul 2021 venituri proprii in suma de 11094104 lei, din care, prin 
casierie, s-au facut incasari in suma de  2065703 lei, echivalent a 20680 chitante emise  
electronic si manual, incasari in suma de 463893 lei echivalent a 2777 chitante emise 
prin POS si  incasari cu OP prin trezorerie 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 2021, s-au  realizat  in 
procent de 10 %, cu  aplicarea  procedurilor prevazute de Legea 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

        Incasarile din debite curente pentru anul 2021 s-au efectuat in procent de 96 %. 
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La data de 31.12.2021 suma de incasat 
de la diversi clienti este de 358 lei 
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Pentru persoanele fizice - au fost intocmite urmatoarele documente: 

• Decizii de impunere                                                      4519 cazuri 
• somatii si titluri executorii                                             2345 cazuri 
• autoturisme inregistrate  in cursul anului                         456 cazuri 
• instrainari auto in cursul anului 2021                              305 cazuri 
• radieri auto efectuate   in cursul anului                              95 cazuri  
• autoturisme transferate                                                       30 cazuri 
• dosare scutiri si alte facilitati intocmite si solutionate          

       in valoare de 31683 lei 

• veterani de razboi                                       1  caz  
• DL 118/1990 si Legea 189/2000             14 cazuri 
• Pers incadrate in gradul I de invaliditate  101 cazuri 
• Cabinete medicale medicina de familie        3 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                    780 cazuri 
• inregistrari proprietate si transfer bunuri imobile              86 cazuri  
• procese verbale de sechestru intocmite                                0 cazuri 
• dosare insolvabili                                                             29 cazuri 
• corespondenta diversa cu contribuabili                           235 cazuri  
• adrese infiintare popriri                141 cazuri    
• bonificatia de 10% in val de 75516 lei pentru plata cu 
     anticipatie a impozitelor                                                         5682 cazuri     

 

Pentru persoanele juridice :       

 Au fost intocmite urmatoarele  documente: 

• inregistrari documente ,declaratii, corespondenta               193 cazuri 
• instiintari de plata            58 cazuri 
• decizii impunere                                            179 cazuri 
• somatii si titluri executorii                                                154 cazuri 
• popriri banci                                                                     6 cazuri 
• dosar insolvabil                               1 cazuri 
• PJ in faliment                                                       17 cazuri 
• Certificate  fiscale eliberate la cerere          83 cazuri  
• Procese verbale de sechestru            0 cazuri 
• bonificatia de 10% in val de 38324 lei pentru plata cu 
     anticipatie a impozitelor                                                      95 cazuri     
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  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 2022: 

-   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 91 Acorduri de funcţionare pentru anul 2021, 
încasandu-se suma de 7538 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 6 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 3705 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 26 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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5.RAPORT DE ACTIVITATE 

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 22 / 28.01.2021 a fost aprobat Programul de masuri pentru prevenirea 
şi combaterea marginalizării sociale in anul 2021. In cursul anului au fost inaintate 
Consiliului Local spre analiza 7 anchete sociale intocmite ca urmare a cererilor de 
acordare a unui ajutor de urgenta. La propunerea DAS au fost acordate 5 ajutoare 
financiare in suma totala de 5.6 mii lei. 

Prin dispozitia nr. 5/18 din 20.01.2021 a Directiei de Sanatate Publica a 
Judetului Brasov a fost infiintat Centrul de vaccinare impotriva COVID-19 din or. 
Victoria, str. Baii nr. 2, cu un numar de 2 fluxuri si o echipa mobila, in scopul 
vaccinarii populatiei. Centrul de Vaccinare a fost utilat si dotat conform normelor in 
vigoare. Pentru facilitarea accesului populatiei si in special a persoanelor varstnice, in 
cadrul Directiei de Asistenta Sociala s-au desfasurat actiuni de informare, de inscriere 
pe platforma de vaccinare, de vaccinare la domiciliu si transport. In cadrul centrului, in 
anul 2021 si-au desfasurat activitatea 7 medici , 5 asistente medicale si 5 registratori, 
pe baza contractelor de colaborare incheiate cu UAT Victoria.    

 In cadrul compartimentelor directiei cuantificam activitatea desfasurata în anul 
2021 astfel:  
 
Venitul  minim  garantat  
 

În luna ianuarie 2021 existau un număr  de 29 familii sau  persoane singure 
beneficiare de această  prestatie socială ; în decursul anului 2021  s-au primit 9 cereri 
noi, au fost încetate 13 dosare, a.î.  în luna  decembrie  2021 se aflau   în plată 29 
titulari -  persoane  singure sau  familii. 
  Au fost întocmite  anchete sociale la domiciliul beneficiarilor de ajutor social, 
12 adeverinţe, 58 dispoziţii, 40 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.  
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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  2021 86 8 9 
Februarie 2021 86 8 9 
Martie  2021 86 8 9 
Noiembrie  2021 143 8 8 
Decembrie  2021 157 8 8 
  
Alocaţii  de stat pentru copii,  indemnizaţii  pentru  creşterea   copilului,   stimulent de insertie:  
  
Alocaţii de stat pentru copii 27  dosare 
Indemnizaţii crestere copil 30 dosare 
Anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil 21 
Stimulente de insertie/suplimente de suprapunere  28 dosare 
Modificări la alocaţia de stat (cont bancar, 
schimbare de reprezentant  legal, restanţă, schimbare de adresă) 

 
35  dosare 

  
 Alocaţii  pentru  susţinerea   familiei   
  

În cursul anului au fost fost preluate  37 de dosare din anul anterior,s-au 
înregistrat  12 cereri noi, au fost încetate  4  dosare,  astfel că   la 
sfârşitul  anului  2021  în evidenţa  noastră au existat un număr de 45 
de  familii  beneficiare de alocaţie  pentru  susţinerea   familiei . Deasemenea au fost 
intocmite 78 de anchete sociale de verificare in teren a conditilor de 
acordare/mentinere in plata a alocatiei de sustinere a familiei si au fost emise 92 
dispozitii.  
 
Protecţia copilului  
 

• Întocmirea de  anchete sociale pentru copiii aflaţi în dificultate, la solicitarea 
instituţiilor:  un număr de 80  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 741  de  rapoarte şi  fişe de 
monitorizare. 
• Intocmirea planurilor de servicii si monitorizare minorilor – 74 dosare  
• Monitorizare copii cu parintii plecati la munca in strainatate – 35 dosare 
• Delegare autoritate parinteasca prin sentinta judecatoreasca – 6  dosare. 
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• Numire curator – 3 dosare  
• Raspunsuri / adrese / sesizari - 123. 

  
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 78 anchete sociale.  
 

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

 
          În anul 2021 în cadrul compartimentului de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, atât cei 45 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav,  cât si cele 20 
persoane care au optat pentru plata indemnizatiei au fost retribuite la termen şi au 
beneficiat de prevederiile legale în vigoare, astfel: 11 persoane de roviniete auto  si au 
fost emise 10 legitimatii de parcare.  
             Asistenţa  persoanelor   varstnice – au fost intocmite 11  dosare pentru 
internare in centre de ocrotire pentru persoane varstnice si asistate  3  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 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
au fost acordate un numar de 140  tichete de gradinita in valoare de 100 lei.  
 

           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  Primăria 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 2021 s-a acordat asistenţă medicală pentru 157 preşcolari şi 859 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  311 

2 Tratamente 116 
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3 Adeverinţe medicale eliberate pt. elevi 247 

4 Acţiuni educativ – sanitare  informarea elevilor şi a cadrelor didactice privind 
respectarea normelor de igienă 42 

5 Triaje epidemiologice  148 

6 Asistenţă medicală  în timpul examenului de Bacalaureat 3 

  în timpul tezelor unice  3 

7 Controale igienico-sanitare 
periodice  

în magazii alimentare, cantine şi bucătării  20 

  în şcoli şi grădiniţe 148 

8 Statistici sanitare   50 

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  1 

 

6.RAPORT DE ACTIVITATE  
SERVICIUL DE EVIDENȚA PERSOANELOR 

 

 
În această perioadă au fost depuse un număr de 1563 cereri de eliberare a actelor de 

identitate și de acordare a vizei de reședință, din care: 

- 1177 au fost pentru eliberarea de cărți de identitate (din care 20 pentru 
schimbarea domiciliului din străinătate în România) 

- 110 pentru cărți de identitate provizorii 
- 27 pentru eliberarea cărților de identitate provizorii cu viză de reședință pentru 

cetățenii români cu domiciliul în străinătate 
-  249 pentru acordarea vizei de reședință    
-  S-au realizat 19 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 17 dosare pentru verificare în teren 
persoanelor care nu dețin dovada adresei de domiciliu. 
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În cursul anului 2021, a fost actualizată baza de date (Sistemul Național Informatic 
de Evidență a Persoanelor – SNIEP) cu  396 mențiuni din care: 

-  50 comunicări de naștere primite de la Primăriile din țară precum și actele de 
naștere transcrise în România.  

- 169 comunicări de deces primite de la Starea civilă Or.Victoria și Primăriile 
arondate. 

- 109  comunicări de căsătorie primite de la Starea civilă or. Victoria și Primăriile 
arondate. 

- 40  comunicări de divorț  primite de la Judecătorii și Primării. 
- Pentru punerea sub interdicție prin hotărâre judecătorească, interzicerea 

dreptului de a se afla într-o anumită localitate, obligația de a nu părăsi 
localitatea, interzicere a dreptului de a alege s-au de a fi ales: s-au primit  28  
mențiuni. 

-  Au fost soluționate și expediate la cererea instanțelor judecătorești, notariate, 
primării, instituții publice, persoane fizice, un număr de 99 adrese, furnizând 
date pentru un număr de aproximativ 145 persoane. 

- S-au completat 6 Formulare Europene - E401 transmise de către Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov 

-  S-au preluat 152 Radiograme DEPABD și DJCEP Brașov prin rețeaua VPN  
-  S-au transmis prin poșta electronică un nrumăr de 50 de Loturi pentru 

producere cărți de identitate. 
 
 

7.RAPORT DE ACTIVITATE 
COMPARTIMENT  STARE CIVILĂ 

 

I. ACTE DE STARE CIVILĂ 
 

S-au întocmit în total un număr de 117 acte de stare civilă (în dublu 
exemplar), după cum urmează: 

 acte de naştere: 14, din care: 
- 14 acte de naştere înregistrate în străinătate (transcrieri) 

 acte de căsătorie: 42, din care: 
- 6 acte de căsătorie încheiate în străinătate (transcrieri)  

 acte de deces: 61, din care: 
- 4 acte de deces întocmite în străinătate (transcrieri)  
 

II CERTIFICATE DE STARE CIVILĂ 
 

S-au eliberat un număr de 294 certificate de stare civilă, după cum urmează: 

 certificate de naştere 149, din care: 
- 102 la cererea persoanelor particulare 



 42 

-   47 la cererea altor U.A.T. 
 certificate de căsătorie 74, din care: 

-   36 la întocmirea actelor 
-   31 la cererea persoanelor particulare 
-     7 la cererea altor U.A.T. 

 certificate de deces 71 din care: 
-   57 la întocmirea actelor 
-   13 la cererea persoanelor particulare 
-     1 la cererea altei U.A.T. 
-  

III EXTRASE MULTILINGVE DE PE ACTE DE STARE CIVILĂ 
 

S-au eliberat un număr de 16 extrase multilingve de pe acte de stare civilă, 
după cum urmează: 

 Extrase de pe acte de naştere: 12 
 Extrase de pe acte de căsătorie: 4 
 Extrase de pe acte de deces: 0 

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: 156 
B. menţiuni comunicate la alte S.P.C.L.E.P  ( ex. I) – total: 133 
 

 

V. S-AU ÎNREGISTRAT: 

-   6 sentinţe civile de divorţ, comunicate de judecătorii 
-   5 certificate de divorţ, comunicate de birouri notariale publice şi primării 
-   5 dosare de divorţ pe cale administrativă 
-   3 dosare de divorţ pronunţate în străinătate 
-   1 cerere privind rectificarea unor rubrici pe actele de stare civilă precum 

şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora 
 

VI.   S-au întocmit 14 comunicări de naştere pentru fişele de evidenţa populaţiei. 
 

VII.S-au expediat la Direcţia Judeţeană de Statistică Braşov un număr de 127 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 
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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 24 extrase numai 
pentru uzul organelor de stat, de pe actele de stare civilă înregistrate la Primăria orş. 
Victoria, jud. Braşov. 

 

X. Au fost întocmite 42 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 36 livrete de familie la oficierea căsătoriilor, 
conform HGR 495/1997. 

 

XII. S-au eliberat un număr de 18 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 76 persoane decedate, care au avut ultimul domiciliu stabil pe 
raza localităţii Victoria, jud. Braşov şi au fost înaintate Camerei Notarilor Publici 
Braşov şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov. 
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XIV. A fost întocmită documentaţia pentru acordarea premiului de fidelitate unui 
număr de 5 cupluri care au împlinit cincizeci de ani de ani de căsătorie neîntreruptă, 
conform H.C.L. Victoria nr.6 din 30.01.2014 

 

9.RAPORT ACTIVITATE 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN 

 

Raportul de activitate prezintă modul de organizare și desfășurare a activității de 
audit public intern la nivelul UAT Oraşul Victoria, cu sediul in jud. Braşov, Ors. 
Victoria, str. Stadionului, nr. 14, CIF 4523207 în anul 2021. 

În cadrul UAT  Oraşul Victoria funcţia de audit intern este infiinţată la nivel de 
compartiment.  

Compartimentul de audit public intern este subordonat direct Primarului 
Oraşului Victoria, ceea ce permite exercitarea unei funcţii independente de activităţile 
instituţiei publice. Subordonarea directa fată de primar conferă o independenţă ridicată 
în desfăşurarea misiunii de audit public intern şi permite realizarea obiectivelor. 

La nivelul UAT Victoria în anul 2021 au fost realizate un număr de trei misiuni 
de asigurare şi doua misiuni ad-hoc. 
- 2 misiuni de asigurare au abordat domeniul funcţiilor specifice entităţii; 
- 1 misiune de asigurare a abordat fondurile comunitare 
- 2 misiuni ad-hoc. 

 
În anul de raportare compartimentul de audit a avut ca obiectiv îmbunătățirea 

actului de guvernanță a entității publice precum și conștientizarea permanentă a 
managerilor de la toate nivelurile pentru înțelegerea corectă a activității de audit intern, 
atât în ceea ce privește regulile după care acesta se desfășoară, dar și modul în care se 
fructifică cel mai bine această funcție. Cu ocazia fiecărei misiuni de audit 
managementul instituției a fost informat cu privire la constatările efectuate precum și 
cu privire la măsurile ce trebuiesc luate pentru îmbunătățirea actului de management și 
de control intern. 
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9.RAPORT ACTIVITATE  
COMPARTIMENT S.S.M- PROTECTIE CIVILA, S.V.S.U 

 
Activitatea in cadrul celor doua servicii s-a desfasurat conform normelor in 

vigoare. 

Pe linie de S.S.M. – PROTECTIE CIVILA s-au urmarit urmatoarele obiective : 

- Instructajul si completarea fiselor de Instruire individuala privind Securitatea si 
Sanatatea in Munca; 

- Masuri si instructiuni impotriva virusului Sars Covid-19; 
- Convocarea  Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca al Primariei 

Or.Victoria la fiecare 3 (trei) luni; 
- Dotarea lunara cu masti pentru personalul primariei; 
- Testarea cunostintelor S.S.M. despre Covid-19 a personalului angajat. 

 
    In serviciul S.V.S.U. s-au realizat urmatoarele : 
      -   Intocmirea raspunsurilor la adresele primite de catre Primarie de la diferite 
institutii si anume Prefectura, I.S.U., Administratia Nationala Apele Romane, Consiliul 
Judetean Brasov; 
       -  Adrese Prefectura in numar de 25; 
       -  Adrese catre I.S.U. Brasov in numar de 60; 
       -  Adrese catre Consiliul Judetean in numar de 5; 
       -  Verificarea adaposturilor publice si private, conform Legii 481/2004, art. 45, 
al.1,evaluand situatia acestora; 
       - Intocmire Plan de masuri pentru sezonul estival; 
       - Intocmire Plan de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor 
accidentale; 
       -  Intocmire Plan de masuri pentru perioada sezonului rece; 

       -  Intocmire Plan de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Or.Victoria; 
       -  Intocmire Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta; 
       - Intocmire Plan de asigurare cu resurse umane, material si financiare pentru 
gestionarea situatiilor de urgenta; 
       -  Verificarea hidrantilor de pe raza orasului; 
       - Plan de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei 
prelungite pe perioada sezonului estival 2021. 
       -  Intocmirea graficelor de permanenta cu instituirea serviciului de permanenta la 
sediul primariei; 
       -  Instructajul si completarea Fiselor individuale indomeniul situatiilor de urgenta 
lunar si trimestrial, dupa caz, a angajatilor; 
       - Modernizarea si dotarea centralei de instiintare-alarmare pentru avertizarea 
populatiei in timp util asupra evenimentelor producerii unor fenomene meteorologice, 
dezastre, cutremur; 
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CAPITOLUL IV.  ACTIVITATEA  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  
 

1. LICEUL TEORETIC  *ION CODRU DRAGUȘANU* ORAȘUL 
VICTORIA 

 
 

Nr. profesori - 44;  

Nr. invatatori - 14;  

Personal TESA - 13;  

Personal didactic auxiliar - 6;  

Nr.elevi clasele pregatitoare -IV/ nr. clase: 306 / 14;  

Nr. elevi clasele V-VIII / nr. clase: 250 / 12;  

Nr. elevi clasa IX Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 22/ I;  

Nr. elevi clasa IX Uman - Filologie, intensiv engleza /nr. clase: 26 / 1;  

Nr. elevi clasa X Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 23 / 1; 

 Nr. elevi clasa X Uman - Filologie, intensiv engleza / nr. clase: 27 / 1;  

Nr. elevi clasa XI Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 21 / 1;  

Nr. elevi clasa XI Uman - Filologie, intensiv engleza / nr. clase: 30 / 1;  

Nr. elevi clasa XII Real - Matematica - Informatica, intensiv engleza / nr. clase: 18 / 1; 

 Nr. elevi clasa XII Uman - Filologie, intensiv engleza / nr. clase: 34 / 1;  

Nr. elevi inscrisi la Evaluare Nationala 2021/ nr. promovati: 41 /37;  

Nr. elevi inscrisi / promovati la examenul de bacalaureat 2021/ promovati: 41 / 36. 

Mentionam ca in anul 2021 elevii nu au participat la olimpiade si concursuri scolare. 
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2. COLEGIUL TEHNIC *DR ALEXANDRU  BĂRBAT*  ORAȘUL 
VICTORIA 

 

 
 

1.  -     Nr. profesori  =  34 cadre didactice (27,9658  norme),  din care 
        - profesori – 23 persoane ( 16,9658 norme) 
        - educatori/profesor învățământ preșcolar – 11 persoane ( 11 norme) 
        -   Nr. personal didactic auxiliar : 6 persoane (5  norme, din care 4,5 Colegiu și 
0,50 Gradinita) 
        -  Nr. personal nedidactic:  16 persoane (16,5 norme, din care 11,5 Colegiu și 5 
Gradinita ) 

 

2. Nr. Elevi / clase inscrisi  la inceputul anului  2021-2022 

Total = 17 clase/grupe cu 363 elevi  
Colegiul Tehnic  =    10 clase //  206  elevi 

Liceu-zi = .2. clase  //   35   elevi  
Liceu-seral =   ..1. clase  // 27  elevi                    
Școală Postliceală =  .2.. clase //  .53 .elevi                      
Scoală  Profesională cu durata de  3 ani = ..5.. clasa //.91 elevi    

Nr 
crt 

Clasa / Diriginte Filiera/ Profil/Specializare-calificare Nr elevi 
Inceput an  

1 
 IX A – Lelutiu Dorina 

Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – calificarea 
profesionala- 

Tehnician in turism 

16 

2 
 XII A –Funariu Aniela 

Filiera-Tehnologica/ /Profil -Servicii – calificarea 
profesionala- 

Tehnician in turism 

19 

3 
 

XII–– seral – 
Seretan Mircea-Petru 

Filiera-Tehnologica/ / Servicii / 
Organizator banqueting 

27 

4 PL  anul  I 
Bucelea Adriana 

Domeniul Informatica/ Calificarea profesionala Anali  
programator 

33 

5 
 

PL  anul  II – 
Catanas Rodica-Mihaela 

Protectia mediului/ Tehnician laborant pentru 
protectia calitatii mediului 

20 

6 IX--inv. profesional – 3 ani 
Ghindea Ioan 

Domeniul  Mecanică/        Mecanic utilaje si instalat  
in industrie 

21 
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7 X-A-inv. profesional – 3 ani 
Pol Dorina-Petronela 

 

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

alimentatie 

16 

8 X-B-inv. profesional – 3 ani 
Ganea Codruta-Maria 

Domeniul  Mecanică/        Mecanic utilaje si instalat  
in industrie 

17 

9 XI-A-inv. profesional – 3 ani 
Barbu Madalina-Maria-Vasilica 

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

alimentatie 

25 

10 XI-B-inv. profesional – 3 ani 
Man Liviu-Ioan 

Profil Tehnic/ Domeniul Mecanica/ 
Calificare profesionala-sudor 

12 

 -nr. elevi  in cantina =  PP= 87  x 3 mese /zi           -nr. elevi in camin= ....0....     – nr. elevi navetisti = 78 elevi 
 
  
 Gradinita Victoria = 7 grupe //157 elevi (PP=87, PN=.70)                                            
 

3. Nr. elevi inscrisi la examenul Bacalaureat  2021 : 
    Sesiunea iunie-iulie : 
înscriși-11 ( din care 8 seria curentă și 3 seria anterioară) , 
reușiți  4 (seria curentă) = 37 % total (din care seria curentă = 50%) 
   Sesiunea august-septembrie : 
înscriși- 5 (seria anterioară), reușiți  0 =  0 %  
 

 
Sesiunea august-septembrie : 
înscriși- 5 (seria anterioară), reușiți  0 =  0 %  

 
 

4. Rezultate importante obtinute de catre elevi,  în anul 2021 - nu este cazul 

 

0

2

4

6

8

10

12

total seria curenta seria
anterioara

inscr
isi

0

1

2

3

4

5

total seria curenta seria anterioara

inscrisi

reusiti



 49 

CAPITOLUL V – RAPORT ACTIVITATE INSTITUTII SUBORDNATE 
CONSILIULUI LOCAL VICTORIA 

1. R A P O R T DE ACTIVITATE 
SC VICTORIA PARC INDUSTRIAL SRL 

Serviciul public comunitar de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare 

a apelor uzate orasenesti si-a continuat activitatea in anul 2021 in baza Contractului nr. 

9838/107RC/31.08.2015. 

Datorita starii impuse de pandemia de Covid -19 activitatea serviciului public 

comunitar de apa-canal a fost mult ingreunata deoarece specificul activitatii presupune 

contactul cu cetatenii, accesul in locuintele utilizatorilor  etc - am fost in 

imposibilitatea efectuarii citirilor lunare ale contoarelor individuale de apa, 

deasemenea am intampinat greutati la facturare si incasare dar prin implicarea 

personalului am reusit sa ne atingem obiectivele propuse pentru anul 2021. 

S-au respectat masurile de reglementare prevazute in documentele aprobate 

pentru functionarea in conditii legale a serviciului public de apa-canal, eliberate de 

autoritatile competente, respectiv: Licenta clasa 3 eliberata de Agentia Nationala de 

Reglementare a Serviciilor Publice Comunitare (ANRSC),  Autorizatia de Mediu 

(eliberata de APM-revizuita ),  Autorizatia emisa de Serviciul de Gospodarire a Apelor 

(reinnoire cu modificarea limitelor maxime admise la parametrii calitativi ai apelor 

uzate conform modificarilor legislative),  autorizatia de la Directia de Sanatate Publica 

Brasov, contractele de monitorizare a calitatii apei potabile si a apelor uzate 

cuprinzand parametri impusi de legislatia in vigoare, actualizate prin acte aditionale.   

Subliniem ca dotarea si functionarea actuala a statiei de epurare, proiectata dupa 

normele de reglementare din anul 1994, nu mai corespunde cerintelor actuale. Astfel 

lunar, la prelevarea probelor pentru analiza, constatam depasiri ale limitelor maxim 

admise, care genereaza costuri suplimentare societatii (fiind obligati la plata 

penalitatilor).  Este strict necesara modernizarea statiei de epurare pentru incadrarea in 

normele de reglementare actuale, impuse de Agentia pentru Protectia Mediului si de 

Serviciul de Gospodarire a Apelor, in urma aplicarii aquis-ului comunitar.  
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Anul acesta s-au demarat lucrarile de proiectare a lucrarilor de reabilitare, 

retehnologizare sau de construire a unei statii noi de epurare in functie de rezultatul 

studiului de oportunitate si de posibilitatile financiare. S-au efectuat masuratorile topo, 

ridicarile in plan pe amplasamentul statiei existente, urmand sa se ia decizia optima. 

 S-au asigurat serviciile de alimentare cu apa potabila si de canalizare pentru toti 

utilizatorii din aria de acoperire, respectand astfel prevederile regulamentului de 

organizare si functionare in conditii de calitate si eficienta, raspunzand cerintelor 

cetatenilor si obligatiilor contractuale. Intreruperile accidentale ale alimentarii cu apa 

potabila in diverse cartiere de locuinte s-au rezolvat urgent (in maxim cateva ore), 

pentru asigurarea satisfactiei utilizatorilor. Deasemenea s-a intervenit constant si 

repetat la toate solicitarile  cetatenilor efectuand decolmatarea retelei de canalizare in 

intentia evitarii inundarii subsolurilor imobilelor si aparitiei focarelor de infectie. 

S-au executat pe cheltuiala proprie reparatii ale retelei de distributie apa potabila 

prin inlocuirea pieselor defecte (robineti, vane, tronsoane de retea etc) pentru 

diminuarea pierderilor necontrolate de apa. Raportand cantitatea de apa potabila livrata 

catre utilizatori in anul 2021 la cantitatea de apa achizitionata  rezulta o pierdere 

tehnologica pe retea  de  7.6 % .  Mentionam ca aceasta pierdere tehnologica variaza 

de la o luna la alta datorita caracterului dinamic al sistemului de alimentare cu apa 

potabila.  

  Pe langa lucrarile curente de decolmatare s-au realizat  lucrari de reparatii  prin 

inlocuiri tronsoane de retea acolo unde a fost imperios necesar (in zona Pietii, str. M 

Eminescu) si inlocuirea capacelor de camin deteriorate sau disparute. 

Am reusit sa achitam  drepturile salariale ale angajatilor la zi, cu plata 

contributiilor catre stat ( CAS, impozit, etc) si majoritatea  datoriilor  restante catre alti 

furnizori (care erau in cuantum de 227 530 lei la 31.12.2020 - actual mai avem de 

achitat circa 30 000 lei).  
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Cu ajutorul unui recuperator de creante, am reusit pana la 31.12.2021,  sa incasam 54 

844 lei de la utilizatorii rai platnici (clienti incerti) fata de 40 000 lei cat ne am angajat 

sa indeplinim conform obiectivelor aprobate de AGA. 

In anul 2021 am reusit sa incasam 95% din facturile emise pentru serviciile 

publice de apa-canal si epurare ape uzate orasenesti. 

 Pentru redresarea financiara a societatii am depus in luna aprilie 2021 la 

ANRSC Bucuresti  Strategia de tarifare pentru serviciile de apa-canal in care sunt 

fundamentate toate cheltuielile si factorii de influenta ai tarifelor, aprobata initial de 

consiliul local.          

Am obtinut de la ANRSC Bucuresti decizia de aprobare a noilor tarife de apa-

canal, in conformitate cu strategia de tarifare, care asigura actual continuitatea 

desfasurarii activitatii serviciului cu posibilitatea dezvoltarii, ce va determina implicit 

o crestere calitativa care se va reflecta in satisfactia clientilor nostri. 
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2. RAPORT DE ACTIVITATE 
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 avind 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; 

 
De asemenea ECO SISTEM VICTORIA SRL are 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 contractul de 
atribuire directa nr.8/10.06.2020.   
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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 2021 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 
 
SITUATIA FINANCIAR CONTABILA 

In anul 2021 SC ECOSISTEM VICTORIA SRL a realizat venituri totale in 
suma de  2.750.665 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 2.748.593 lei, rezultand un 
profit  de  2.072 lei . 

Repartizarea profitului contabil  se va face in anul 2022 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 profitului la  
fondul de rezerva  . 

Analizand cifra de afaceri a  exercitiului financiar 2020 se constata ca 68 % din 
total veniturilor o reprezinta veniturile din servicii salubritate ,iar 30%din serviciul de 
,zone verzi  si 1% din penalitati calculate la facturile emise si 1% venituri din iluminat.  

Mentionam ca in cursul anului 2021 societatea a fost platitoare de TVA si 
impozit pe profit. 
 

Situatia stocurilor la 31.12.2021 a fost urmatoarea: 

Denumire  
Suma(lei)   

Materiale  consumabile 321.480 

Materiale de nat.obiectelor 
de inv 

21.506 
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                    Situatia creantelor 

La data de 31.12.2021 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 
146.553.56 lei, din care 62.682.67 lei reprezinta clienti cu facturi restante si 11.251 
lei plati efectuate de in avans. 
   Referitor la activitatea de iluminat veniturile au fost de 73761 lei ,iar pentru 
aceasta activitate avem cheltuieli justificate prin reparatii si inlocuire lampi stadale in 
numar de 50 lampi ,montat corpuri stadale cu globuri de sticla in numar de 20 bucati 
,reparatii  care presupun inlocuiri de dulii ,carje ,suporti lampi 60bucati ,anulari lampi 
stradale ,pe Str. Libertatii –scari liceu montat stalp metalic cu 2 lampi, Str.Stadionului 
in stadionul sportiv a fost montata o cutie distributie pentru iluminat. 
     Mentionam ca in cursul anului 2021, 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 recuperarii   . 

Societatea nu inregistreaza datorii catre administratia fiscala sau bugetul local. 

MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE 
    In societatea  noastra nu au intervenit modificari  in structura actionariatului, 
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 31.12.2021. 
 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. 
 

 



 56 

3. RAPORT ACTIVITATE 
SPITALUL ORAȘENESC VICTORIA 

 
Spitalul Orășenesc Victoria s-a înființat prin H.G. nr. 733/08.07.2021. Este o 

unitate sanitară publică cu un nr. 50 de paturi, cu rol de  asigurare a serviciilor 
medicale (preventive, curative, de recuperare si paliative) și care participă la asigurarea 
stării de sănătate a populației Are o structură organizatorică avizată de conducerea 
Ministerului Sănătății și aprobată de Consiliul Local al orașului Victoria prin 
Hotărârea nr.139/28.07.2021. 

În baza acestei structuri aprobate, Consiliul Local al orașului Victoria, prin 
Hotarârea nr.140, în data de 28.07.2021, aprobă și organigrama instituției și statul de 
funcții, în baza căruia s-a recrutat personalul. 

Componența managerială este formată din: 
- d-nul Popa Ilie Florin numit în funcția de manager interimar prin dispoziția 

primarului nr. 324/13.07.2021; 
- d-na Nicolescu Diana Adina în funcția de director medical interimar prin  

dispoziția primarului nr. 339/22.07.2021;  
- d-na Guiman Aurelia numită în funcția de director financiar – contabil 

interimar prin dispoziția primarului nr.340/23.07.2021. 
Structura organizatorică a Spitalului Orășenesc Victoria se axează pe două 

compomente și anume: spitalizare (spitalizare de zi și continuă) și ambulatoriu integrat 
cu cabinete în multiple specialități, plus structuri medicale și compartimente conexe. 

Din cadrul spitalizării continue sunt aprobate următoarele compartimente: 
- compartiment medicină internă cu un număr de 14 paturi; 
- compartiment boli cornice cu un număr de  6 paturi; 
- compartiment medicină fizică și reabilitare  cu un număr de 10 paturi; 
- compartiment pediatrie cu un număr de 8 paturi; 
- compartiment îngrijiri palliative cu un număr de 12 paturi; 
La numărul de paturi evidențiate mai sus se mai adaugă  de la spitalizarea de zi: 
-12 paturi pentru spitalizare de zi la specialitățile medicale (medicină internă, 

cardiologie, endocrinologie, neurologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice); 
-  2 paturi la spitalizarea de zi pediatrie; 
- 4 paturi la spitalizarea de zi gastroenterologie din care ATI (SPA) 1 pat,în curs 

de organizare. 
În curs de organizare se află farmacia, sterilizarea, laboratorul de analize 

medicale, laboratorul de radiologie și imagistică medical, laboratorul de explorări 
funcționale și compartimentul de endoscopie digestivă. 

În structura spitalului  intră și: 
- laboratorul de recuperare,medicină fizică și balneologie (baza de tratament); 
- morga; 
- cabinetul de planificare familială; 
- cabinetul de oncologie medical; 

          - cabinetul de diabet zaharat, boli nutriție și boli metabolice; 
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- compartimentul de evaluare și statistică medical; 
- compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.  
La ambulatoriul integrat al spitalului cuprins în organizarea spitalului, avem 

cabinete care funcționează în specialitățile: 
-medicină internă /cardiologie 
-pediatrie 
-recuperare,medicină fizică și balneologie  
-chirurgie generală/ortopedie-traumatologie 
-obstretică-ginecologie/urologie 
-ORL/oftalmologie 
-neurologie 
-gastroenterologie/endocrinology 
-aparat functional,administrativ. 
Precizăm că laboratoarele menționate mai sus deservesc atât paturile cât și 

ambulatoriul integrat.  
Pentru a furniza legal servicii medicale cu personalul identificat, s-au făcut 

dememersurile necesare și s-a obținut Autorizația Sanitară de Funcționare, s-au creat 
minimele condiții de dotări (echipamente, aparatură medicală) și confort în spital, s-au 
depus documentații către toate structurile care erau implicate în funcționarea pe deplin 
legală a spitalului. 

În 11 noiembrie 2021, s-au semnat contracte cu Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Brașov în vederea furnizării de servicii medicale clinice: medicină internă, 
pediatrie și urologie (contract nr. S142) și de spitalizare de zi: medicină internă și 
pediatrie (contract nr. H33). În urma încheierii acestor contracte spitalul a început să 
funcționeze din data de 12 noiembrie cu un număr de 25 de angajați format din 3 
medici,7 asistenți, 5 infirmieri, 2 ingrijitoare, 1registrator medical, 1 referent, 2 
muncitori și 4 persoane TESA inclusiv comitetul director, economistul și 
magazionerul. 

În 15 decembrie 2021 s-a încheiat contractul de furnizare de servicii medicale în 
asistență medicală pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare (contract  
nr.R3).În urma  furnizării serviciilor medicale contractate pentru specialitatea medicină 
fizică și reabilitare, începând cu data de 16.12.2021, s-au mai adăugat la numărul de 
angajați existent, încă un medic, un asistent balneofiziokinetoterapie, 2 
fiziokinetoterapeuți, 3 maseuri, 2 muncitori și un registrator medical astfel încât la 
sfârșitul anului 2021 spitalul figurează cu un număr de 35 de angajați. 

În perioada, 12 noiembrie – 31 decembrie 2021, s-au  înregistrat 631 de 
consultații în ambulatoriu  pe  medicină internă, pediatrie și urologie din care: 

- 588 pacienți au fost din orasul Victoria; 
-   43 pacienți din zona rurală de lângă orașul Victoria. 
La tratamentele de tip ambulator s-au adresat 160 de pacienți pentru recuperare 

medicină fizică și balneologie.De asemenea, s-au prestat și servicii medicale de 
recuperare contracost,spitalul încasând pentru luna decembrie 2021 suma de 4.130 lei. 
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În urma serviciilor medicale prestate de Spitalul Orășenesc Victoria  s-au obținut 
venituri decontate de CAS Brașov, în valoare de 40.038,58 lei din care: 

- 10.635,92 lei servicii în asistență ambulatorie spital; 
- 29.402,66 lei servicii obținute la spitalizare zi. 

 
Tot CJAS Brașov a decontat influențe financiare determinate de creșterile 

salariale prevăzute la art. 38, alin. 3,lit. g) din legea nr.153/2017  în valoare de 
91.231,57 lei. 

Veniturile obținute în urma contractelor de sponsorizare au fost de 415.000 lei 
din care: 

-   15.000 lei PUROLITE SRL; 
- 200.000 lei HIDROELECTRICA SA; 
- 200.000 lei SNGN  ROMGAZ. 
Subvențiile acordate de Consiliul Local al Orașului Victoria au fost de 

864.942,19 lei din care:     - 625.317,86 lei pentru secțiunea de funcționare; 
 - 239.624,33 lei pentru secțiunea de dezvoltare. 
La sfârșitul anului bugetar 2021, cheltuielile totale(funcționare și dezvoltare) au 

fost în valoare de  956.173,76 lei   
La secțiunea de funcționare s-au făcut următoarele cheltuieli: 
I. Cheltuieli  de  personal au fost de 203.766 din care: 
- 76.951 lei au fost destinați plății salariilor pentru perioada iulie – octombrie 

2021, din cei  900.000 lei  aprobați in buget de Consiliul Local al orașului Victoria 
conform Hotărârii nr.142/28.07.2021; 
           - 35.583,43 lei s-au utilizat din împrumutul de 456.00 lei solicitat și aprobat 
special pentru acoperirea necesarului de salarii, conform Hotărârii  Nr. 247/25.11.2021 
a  Consilului  Local al orașului  Victoria; 
           - 91.231,57  lei  s-au acoperit din influențele financiare determinate de creșterile 
salariale prevăzute la art. 38, alin. 3,lit. g) din legea nr.153/2017.  

  Structura cheltuielilor de  personal de 203.766 lei, evidențiate mai sus  este 
formată din: 

                                  - 190.910 salarii de bază; 
                                            -     8.371 indemnizația de hrană; 

                                  -     4.485 contributia asiguratorie de muncă; 
II. Bunuri și servicii au fost 512.783,43 lei din care: 
                                  -     5.369,60 furnituri birou; 
                                  -   12.487,22 materiale pentru curățenie; 
                                  -   66.660,67 încălzit,iluminat și forță motrică; 
                                  -        456,54 apă, canal și salubritate; 
                                  -     2.318,76 piese de schimb; 
                                  -     1.616,23 internet; 
                                  -     9.771,26 prestări servicii cu caracter funcțional; 
                                  -   30.136,27 alte bunuri și servicii pentru întreținere; 
                                  -   18.595,43 reparații curente; 
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                                  -   32.046,79 medicamente; 
                                  -   32.524,09 materiale sanitare; 
                                  -     4.425,13 reactivi; 
                                  -   11.755,30 dezinfectanți; 
                                  - 266.846,81 obiecte de inventar; 
                                  -        287,85 deplasări; 
                                  -     2.370,48 prime asigurări non-viață; 
                                  -   15.115,00 alte bunuri și servicii; 
 
Pentru secțiunea de dezvoltare s-au investit 239.624,33 lei din care s-au 

achiziționat  următoarele echipamente medicale: 
- un ecograf, 
- un lift transport alimente,  
- un lift transport lenjerie,   
- 2 buc. bare paralele  și o scară Brooklin pentru baza de tratament medicină 

fizică și reabilitare,  
- 5 buc. concentratoare oxigen  
-  un monitor pacient. 
În urma  încheierii anului bugetar 2021, prin închiderea conturilor de venituri și 

cheltuieli, a rezultat un excedent de 26.779,62 lei. Conform ordinului nr.1536 din 15 
decembrie 2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2021, capitolul 3.16; excedentul rezultat din execuția 
bugetelor de venituri și cheltuieli se reportează pe anul 2022. 

Mai jos atașăm câteva fotografii din cadrul Spitalului Orășenesc Victoria. 
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4. RAPORT ACTIVITATE 

CASA DE CULTURA - OR. VICTORIA 

 
          Proiecte DIN cadrul programelor 
 

Proiecte, spectacole si evenimente initiate si in colaborare cu Primaria, Consiliul 
Local, gradinite, scoli, licee si alte institutii din oras si vecinatate, realizate in cadrul 
programelor cultural-educational-artistic in perioada 2021; 
 

Concret, proiectele derulate în cadrul Programului cultural anual, sunt: 
 

 
 15 IANUARIE 2021- Ziua Culturii Romane 
 La multi ani, Culturii Romane, La multi ani, EMINESCU!!!!!! 
 

 

 
 

 
 
    18 IANUARIE- ''Minte sanatoasa intr- un corp sanatos'' 
 
  Cursul de Balet si Dans Contemporan a organizat un  eveniment dedicat 
parintilor, acesta avand loc in Sala de Coregrafie. Micutele dansatoare au pregatit  
impreuna cu coregraful un moment special. 
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  21 MARTIE- Ziua Mondiala a Poeziei -BIBLIOTECA 
 
 

 
 

 
 

15 APRILIE - Sustinerea actiuni de voluntariat '' Manusa de AUR'' 
           Aceasta actiune a fost in colaborare cu PRIMARIA 
 
1 IUNIE - Ziua COPILULUI 
 

 Evenimentul a cuprins: ateliere ( pictura, reciclare, mestesugaresti de tesut, de 
lectura, de creatie, de modelaj in lut, educatie la inaltime etc).  Concursuri ( Orientare 
turistica, handbal, fotbal, tenis de masa, biciclete , triciclete, alergarea in saci, role, 
desene pe asfalt), jocurile copilariei,  program artistic( dansuri populare si 
moderne,piese de teatru pt copii, zumba copii, muzica populara si usoara, reprezentatie 
de carate si un concert oferit de catre artistul zonei Victor Hoaja. 
Acest eveniment a fost organizat de catre PRIMARIE si de catre Consiliu LOCAL. 
Sufletul acestui eveniment a fost doamna primar CAMELIA BERTEA la care ne-am 
alaturat si noi, oferindu-le sprijinul nostru. 
 
8 IUNIE – Piesa de TEATRU '' DESTEAPTA PAMANTULUI'' 
 

Eveniment in colaborare cu , Trupa de Teatru ''Thalia'' din cadrul Casei de 
Cultura, Fagaras. 
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1 IULIE – Spectacol de magie interactiv, educativ pentru copii. 
 

 
 

23-25 IULIE – V. DALSENO ed. a patra "OPEN SAH CLASIC'' 
Acest eveniment s-a desfasurat in cadrul Casei de CULTURA, am gazduit timp de 

3 zile peste 45 de concurenti juniori si seniori. 
Concursul este omologat in calendarul '' Federatiei Romane de Sah'' 

 

   
 
  18 AUGUST – PUP-O ma! 2'' Mireasa nebuna'' – acesta nu a avut loc deoarece 
nu s-au vadut suficiente bilete. 
 

28  AUGUST -Turneu de SAH '' TROFEUL ORASULUI VICTORIA'' 

 
 
  6 SEPTEMBRIE – Piesa de teatru ''Cafeaua Domnului Ministru'' fiind in 
distributie nimeni altul decat : Constantin Cotimanis( bebe), Iulia Dumitru, Ada 
Dumitru. 
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 17 SEPTEMBRIE – film fictiune ''IQBAL FAROOQ SI RETETA SECRETA 
 

             1 OCTOMBRIE fii roz. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva cancerului la san 

*  
*  

 27 DECEMBRIE – Spectacol de Sf Stefan ( Patronul spiritual al orasului 
Victoria), cu artististi locali si invitat special Paula Seling, care ne-a incantat cu cele 
mai frumoase piese ale sale 

 
       14 IANUARIE 2022 – Ziua Culturii Romane '' Prietenii lui Eminesu'' 
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21 IANUARIE- Spectacol de teatru " URSUL" TRUPA THALIA- Casa de 
Cultura Fagaras 
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5. RAPORT ACTIVITATE 
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. 2021  este urmatoarea :  
Venituri proprii :                                                              
Din care :         

- subventii de la bugetul local                   =   233.699,88 lei 
- alte venituri                                                                     =   1.874 lei 

Iar la partea de cheltuieli executia este urmatoare : 
Salarii de baza                                                                           = 84.785,00 lei 
Indemnizatii de hrana                                                               = 6.894,00 lei 
Contributia asiguratorie pentru munca                                     = 2.061,00 lei 
Furnituri de birou                                                                      = 588,66 lei 
Materiale pentru curatenie                                                        = 1.880,26 lei 
Incalzit, Iluminat si forta motrica                                             = 28.985,45 lei 
 Apa, canal si salubritate                                                           = 333,81 lei 
Carburanti si lubrifianti                                                             = 1.100,00 lei 
Transport                                                                                   = 5.670,00 lei 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                  = 1.062,32 lei 
Materiale si prestari de servicii cu character functional            = 3.695,00 lei 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere sifunctionare              = 71.396,98 lei 
Alte obiecte de inventor                                                             = 9.646,40 lei 
Deplasari interne, detasari, transferari                                       = 6.781,00 lei 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                            = 11.100,00 lei 
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de 
functionare a bugetului local                                                     = -406,00 lei 
 
TOTALCHELTUIELI                                                           =  235.573,88 lei 
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OBIECTIVUL SPORTIV 

Capitolul cuprinde activitatile desfasurate pe sectiile sportive afiliate clubului. 
 

 

 

 

 

 

Sales

Salarii Indemnizatii hrana Asigurari

Furnituri de birou Materiale curatenie Incalzire si iluminat

Apa/canal/salubritate Carburanti/lubrifianti Transport

Materiale si prestari servicii bunuri/servicii functionare Obiecte de inventar

Deplasari Alte cheltuieli Posta/internet
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A. RAPORT DE ACTIVITATE SECTIA DE FOTBAL: 
ANTRENOR : NICHIFOR FLORIN  

             Echipa de fotbal a C.S. CHIMIA OR. VICTORIA a participat in Campionatul 
Judetean Brasov -liga 4 cu o echipa de seniori, editia de campionat 2021-2022.  Locul 
ocupat la sfarsitul turului de campionat a fost 15 din 17 echipe inscrise.  

Lotul de jucatori a fost format din 26 jucatori cu varste cuprinse intre 14 si 32 
ani. 

Locul din clasament la finalul turului de campionat este unul nesatisfacator fata 
de conditiile de pregatire si meciuri oficiale oferite de catre club. Rezultatele negative 
se datoreaza in mare parte lipsei de efectiv la meciurile oficiale, pandemiei , lipsa de 
experienta a unor tineri jucatori , locurile de munca a unor seniori care lucreaza si 
sambata ,accidentarilor. Mentionez faptul ca la unele partide in acest tur de campionat 
media de varsta a fost 18,8 luni. Prezenta la antrenamentele desfasurate la baza proprie 
a fost una decenta cu 0 medie de 16-18 jucatori inclusiv copii care nu sunt inca 
legitimati la clubul nostru. 

Au fost promovati la echipa de seniori, juniori precum Moga Alin (17 ani), 
Hoaja Valentin (16 ani) ,Voda Mihai (17 ani), Onciu Marius (15 ani), Hagiescu Luigi 
(17 ani), Savin Ady (18 ani), Grad Raul (17 ani ), Vaidean Ciprian (17 ani). Au fost 
meciuri canod acesti copii au fost folositi pe intrega durata a partidei. 

La capitolul disciplina nu au fost probleme ,in afara de cartonasele galbene 
inerente intr-un joc de fotbal. 

.  
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B.  RAPORT DE ACTIVITATE SECTIA DE SAH: 
  ANTRENOR : BARSAN IOAN 

 

                 

 

Forțați și în acest an de restricțiilor impuse de pandemia infectării populației cu 
Corvid 19, activitatea secției de șah a avut de suferit în special în cazul frecvenței 
întâlnirilor de antrenament și a unor acțiuni în școali, care să ducă la promovarea și 
descoperirea de noi juniori. 

            Am fost nevoiți să readaptăm programul competițional propus la început de an, 
cu unul care să urmărească respectarea restricțiilor dar și nevoia de arganizare a 
competițiilor și încadrarea în bugetul aprobat. 

            Am încercat pe cât posibil sî evitam deplasările și să organizîm turnee cu 
omologare FIDE și FR.SAH în oraș atât pentru seniori dar si pentru junior . 

            Astfel în anul care a trecut marcăm : 

1. CUPA STRENGARULUI -concurs open șah pentru copii 7-14 ani , cu 
ocazia Zilei Internaționale a Copilului  1 iunie 2021, organizat la cererea și cu 
susținerea primăriei ors.Victoria pe 3 secțiuni : 
o Sportivi legitimați - șah rapid 7 runde a 10 min/runda condiție oficială de 

concurs. 
o Sportivi nelegitimați- începători -faza școlară. 
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o Atelier de lucru pentru copii neinițiați în tainele acestui sport. 
S-au acordat cupe si medalii în cadrul festiv ; ne-am bucurat de o participare 

care a antrenat peste 40 de copii. 

 
          

         2. OPEN MEMORIAL V.DALSENO ED.4  -23-25 IULIE 2021  
Concurs sah clasic 1ora +30 sec.  /jucator  cu omologare rating. Au participat 51 

de sportivi de la 10 cluburi din țară,  asigurând o medie valorică a concursului de 1300 
puncte rating . 
             Invitat special dl. IOAN COSMA un apropiat al orașului nostru din anii 
petrecuți la ,,Casa de Copii„ din oraș, al cărui mentor a fost Dl. V.Dalseno. Clasați 
onorabil au fost sportivii noștii: Scurtu Adrian Ilie 5 1/2 p;  Nandrean Dan 5 ½ p. ; 
Ioana Julien ; Stanea Stelian ; Bârsan Ioan cu cite 4p.; jun.Stanea Mădălina; Ghindea 
Matei cu cite 3 p. 
              Au fost acordate cupe, medalii și diplome de participare personalizate pe 
categorii. 
              Am fost onorați sa fim asistați de dl. NANU CIPRIAN membru în Colegiul 
director FR.SAH și să beneficiem pentru 2 zile de mai multe întâlniri de lucru și de 
experiența clor 2 invitați. 
             De menționat, prezența, după cum era de așteptat , a un număr important de 
însoțitori  a sportivilor veniți din țară. 
 

         3.OPEN TROFEUL ORAS.VICTORIA ED.3 -28/29 AUG.2021 

Concurs șah rapid 15min + 3sec. / jucator ,cu omologare reiting. Au participat 
40 de sportivi seniori /juniori  și un număr important de însoțitori veniți din întreaga 
țară, pondere având jud.Brasov și Sibiu; Clasați onorabil fiind sportivii noștri: 
Nandrean Dan 7p. ; Scurtu Adrian 6p. ; Ioana julien ,Stanea Stelian si Barsan Ioan cu 
câte 5 pct ; juniorii Scorobet Cristian , Ieszinski Horatiu si Nan Flavius cu câte 4 pct. 
La fete junior  a fost evidențiată  Stanea Madalina . 

Au fost acordate cupe, medalii și diplome de participare personalizate pe 
categorii. 
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Invitat de onoare a fost dl. MANEA ALEXANDRU care ne-a încântat cu o 
seară memorabilă din experiența sa de jucător profesionist de sah , a fost activ la 
festivitatea de premiere dând  autografe și fiind deschis în discutiile avute cu jucătorii. 

 
 

4. CN. Divizia B seria 5 zona centru.  
Turneul tur- retur , grupă cu 6 echipe a câte 4 jucători și 2 rezerve, a ținut capul de 

afiș în partea a doua a anului. Am participat cu 2 echipe pe structura Victoria – 
Făgăraș,  cu scopul de a antrena în concurs cât mai mulți sportivi. Trei runde au fost 
organizate în ors.Victoria, 2 la Făgăraș  și doar 2 în deplasare la Brașov. Clasarea a 
fost una modestă, locul 4 și 5. Calificarea în divizia A  a obținut-o  CS. Dinamo 
Brașov. 

S-a remarcat prin tratarea matură a jocului juniorii noștri: Stanea Mădălina ; 
Ieszinski Horațiu; Scorobet Cristian. In ultima rundă am fost găzduiți de Biserica Sf. 
Împ.Constantin si Elena cu îngăduirea D-l. pr.D.Zmădu. La seniori doua mențiuni 
Nandrean Dan și Judele Petru.  

 Turnee in deplasare : 

1. Cupa Satorii -Slobazia -Amara 24-25 aprilie  - șah clasic ; participă 3 sportivi  
: Stanea Stelian reușește 4 pct. locul 8 la grupa  U1800, Nandrean Dan se clasează 
pe locul 8 tot cu 4 pct. la grupa U2200, dintr-un numar de cca.60 sportivi. 

2. Cupa de vara ,,Smart chess” Sibiu 12-13 /07 /2021 șah rapid destinat juniorilor 
– am participat cu 8 juniori. Juniorii noștri s-au bucurat de un turneu de excepție 
de nivel internațional organizat într-un spațiu generos a hotelului Ramada Sibiu .  
Au fost prezenți un total de 60 de sportivi. Remarcăm sportivii noștri  Ghinde 
Matei cu 5 pct.; Dobrea David și Stanea Madalina cu câte 4 ½ pct., ultima 
premiată la categoria fete. S-au acordat cupe , medalii , diplome de participare. 

3. Cupa  Brașovului  - șah clasic 60 min + 30 sec. calcul rating CIV , Elo ; locație 
si organizare de excepție  -Hotel Poiana Mare sala Nato, din data de 23 /09 2021- 
26/ 09 2021, rating mediu concurs 1497 . Open.  Am participat cu 4 sportivi ( 3 
sen +1 junior )   
Aprecieri Nandrean Dan cu 5pct: Barsan Ioan 3pct; juniorul nostru Ieszinski 

Horatiu din motive independente nu a participat la 2 runde dar realizează totuși 
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1.5 pct. într-o competiție selectă. Au participat 65 sportivi din care 7 au fost CM 
sau WCM cu rating peste 2000 pct. 

 

           Turnee antrenament one-line. 

     Am fost printre primii în Romania care am abordat desfășurarea unor întâlniri 
șahiste printr-o platforma pusă la dispoziție gratuit pe internet ,,lichess.org” unde 
alături de 2 prieteni pasionați de șah  sub pseudonimul CALEA SAHULUI am adunat 
pasionați  din zona Sibiu – Brașov pentru întâlniri tematice săptămânale adresate cu 
precădere juniorilor si concursuri de weekend pe echipe. CALEA SAHULUI  a adus 
lângă noi 133 de jucătorii iar la  concursurile de duminica s-au alăturat 10 echipe 
printre care constant s-a regăsit și CS.CHIMIA din orașul nostru Victoria. Startul 
acestei acțiuni a fost dat în data de 26 martie 2020 si a continuat neîntrerupt. Ne 
regăsim duminică de duminică la ora 19.00 pe doua platforme șah junior și  șah 
avansați -seniori. 

             Alte considerente : 

a.fonduri atrase  din : 

- taxe de participare la concursurile organizate în oraș. Poz.2,3  in 
cuantum de 1650 LEI 

             -   sponsorizări : SC.NEAGOE SRL -5 seturi șah complete cv. 500 lei                                    
                                                                     -1000 lei prin virament. 

b. inițiativa de cooperare și ajutor reciproc cu  CSM.Făgăraș  pentru înființarea la 
Făgăraș a unei secții de Șah funcțională în 2022 , pentru lărgirea bazei de selecție 
și promovare a juniorilor. 

c. minusuri cu caracter general : 

                        - lipsa unor antrenemente față în față (generată în parte de pandemie )  
                        - lipsa de implicare în special a jucătorilor seniori ( câteva exceptii 
meritorii pentru Stanea Stelian, Cravciuc Mihai, Judele Petru, Ioana Julien, Duca 
Delia)  
                         - participări modeste în competiții (nu s-a reușit promovarea în 
competiții superioare naționale, nici individual nici in echipa. - exceptie Delia Duca 
,CN.concurs dezlegari.) 

d. Mențiuni :  

                - organizare cu succes a 4 turnee locale, turnee care de mai mulți ani 
așază or.Victoria într-o locație apreciată de jucătorii de șah din Romania . 

                        -  promovare acțiuni pe facebook pag. Șah Victoria . 
                         -  anul 2021 a însemnat o noua abordare la nivel  național a dezvoltării 
și promovării șahului în general, și a celui de performanță în mod special, prin 
instalarea la Federație a unei  noi conduceri în urma alegerilor din toamnă.                          
Președintele ales , Dl. Ardeleanu Vlad , antreprenor de succes promite promovarea cu 
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precădere a juniorilor și implementarea  cât mai rapidă a șahului ca formă de educație 
în școală. 
 

C. RAPORT DE  ACTIVITATE  PE ANUL 2021 Sectia Orientare Sportiva 
        COORDONATOR : URDEA GHEORGHE 

 

Un sezon competitional înca marcat de pandemia Covid 19 a înjumătățit 
numărul competițiilor din Calendarul Intern al FRO și Calendarul International al IOF. 
Calendarul Activitatilor Extrascolare al MEN a fost anulat al doilea an consecutiv.                  
Campionatul de Orientare al Europei de Sud-Est programat a se desfașura  în luna 
august 2020 Croatia- Zagreb a fost organizat în august 2021, iar cel de la Victoria 
urmeaza a se desfasura în august 2022. 

          Sportivii din Victoria au participat la: un concurs international- SEEOC, 
SEEMOC, Zagreb Open,  șapte Campionate Naționale, doua Cupe ale Romaniei și 
zece acțiuni de nivel local, regional, interjudețean. Sportiva Pop Diana Maria a 
participat, în luna august 2021- Piatra Arsa, la un stagiu centralizat de pregătire a 
lotului național de juniori. 

 

          Impreună cu Federatia Romana de Orientare, în anul 2021 am continuat 
activitățiile referitoare la organizarea Campionatul de Orientare al Europei de Sud-Est 
din anul 2022 : 



 74 

- a fost refăcuta parțial documentația privind obținerea dreptului de organizare ; 
- în luna iulie 2021 a fost obtinut avizul prealabil  de la Ministerul Tineretului 

si Sportului ; 
- cartografierea hartii Stana turistica Rucar ; 
- elaborare materiale promoționale și site : seeoc2022.ro, etc; 

       Au fost respectate prevederile  ORDINULUI ministrului tineretului şi sportului şi 
ministrului sănătăţii nr. 197/462/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind 
condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea 
practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă 
în aer liber, pentru reluarea activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din 
România, în vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 
desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness. 

        Pentru transportul sportivilor către centrul de concurs și zonele de concurs, au fost  
respectate reglementările Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi 
comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii nr. 
1.082/97/1.112/2020 .  
       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, Praid, Harghita,  probele LD si 
MD,  23-24 ian. 2021; 

2. Cupa Romaniei Orientare Schi, Praid, Harghita, ian. 2021; 
3. Campionat National Orientare Schi, Bucin, Harghita, probele Sp, S, 

SM, martie 2021; 
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4. Campionat National Semimaraton, Cluj Napoca, martie 2021; 
5. Cupa Romaniei Orientare in alergare, Baia Sprie, Maramures, mai 

2021; 
6. Campionat National Orientare in alergare- Echipe, Baia Mare, 

iunie 2021;  
7. SEEOC, SEEMOC, Zagreb, Croatia,  august 2021; 
8. Campionat National Individual si Stafeta, Reci, jud. Covasna, 

probele MD, LD, S, SU,  sept. 2021;  
9. Campionatul Naţional  Noapte, Campionat National Stafeta 

Mixta,  Sprint Urban, Pitesti, oct. 2021; 
10.  Campionat  National  Sprint Urban, 4 etape, Piatra Neamt, Baia 

Sprie, Baia Mare, Pitesti, mai- octombrie 2021; 
 

Nr 
crt 

Nume si prenume Rezultate  
total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ionescu Spiridon      II  III   2 

2 Halmaghiu Razvan      II  III   2 

3 Pascu Ana II, II II I  III II  III   7 

4 Pop Diana Maria I, II I I, I III I II I I,III I II 13 

5 Urdea Radu         II  1 

6 Lungu Ioan        III   1 

7 Urdea Gheorghe     II  II,III,II
,II 

   5 

 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 Buridava, Ocnele Mari, Valcea, aprilie 2021; 
2. Trofeul Babarunca, Sacele, jud. Brasov, 14- 16 mai 2021; 
3. Cupa Ceahlaul Piatra Neamt, 22-23 mai, 2021; 
4. Cupa 1 Iunie, Victoria, iunie 2021; 
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5. Cupa Electrosistem, Cupa Stiinta Baia Mare, iunie 2021; 
6. Transylvania Open, Cluj Napoca, iulie 2021; 
7. Grand Prix Romania, Padis- Bihor iulie 2021; 
8. Cupa Or. Victoria, Rucar, aug. 2021; 
9. Trofeul Trivale, Pitesti, oct. 2021; 
10. Cupa de toamna, Sambata Complex, , oct. 2021 ;   

 

Nr 

crt 

Numele si 
prenumele 

Rezultate total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ciceu Ilaria III       III   2 

2 Comsoiu Laura I       II   2 

3 Halmaghiu Patrik II 

 

  II       2 

4 Halmaghiu Razvan III  I I I      4 

5 Ionescu Spiridon  II II II   I III  II 6 

6 Lungu Ioan    III    II  I 3 

7 Pascu Ana I II III II   II I  III 7 

8 Pop Diana Maria I I,III I I I III  II  I 9 

9 Stanea Antonia II III  I    III  II 5 

10 Timofta Andrei    I      

 

 

 

1 

11 Urdea Radu     II, 

III 

   II,I  4 

12 Urdea Gheorghe I I   III, 

III 

I III    6 

 51 
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          Au fost obtinute   82 premii  , din care 31 medalii la Campionate Nationale, 
Cupa Romaniei, Seeoc- Seemoc, Open Croatia ( I- 9, II- 14, III- 8), 51 premii ( I-20, 
II-16, III-15) la Concursurile Locale, Interjudetene si Regionale (vezi tabelele de mai 
sus).  
          De remarcat evolutia foarte buna  a sportivilor: Pop Diana Maria (8 titluri 
campion), Pascu Ana (1 titlu campion),. Sportivii nu au beneficiat de premiere pe 
parcursul anului 2021, iar dotarea acestora cu echipament sportiv a fost  minima. 
          Au fost achizitionate 3 buc. SIAC-uri si un set echipament schi fond pt. sportiva 
Pop Diana Maria 
          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 2021, rezultatele si evolutia sportivilor C.S. Chimia Victoria 
pe ultimii 7 ani pot fi urmarite pe site- ul orienteering.ro. 
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         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.  

 
 
 

D. RAPORT DE ACTIVITATE - SECTIA HANDBAL FEMININ 
COORDONATOR DUMITRESCU VIORICA 

  

 

                         În anul 2021, echipa de handbal feminin- copiii  cu varste cuprinse între 6 si 
15 ani au avut un program de inițiere, promovare și participare la diferite competiții 
locale.    
                          La inceputul lunii februarie s-au reluat antrenamentele ,desfasurandu-
se în sala si pe terenul sintetic apartinînd clubului sportiv. 
                          În data de 01.06.2021, am participat la Cupa Strengarului organizat de 
Primăria Or.Victoria, participand  26 de sportive - junioare 1,2,si 3. 



 79 

                          În data de 04.09.2021 am participat la Cupa Victoriei- Zilele Orașului 
Victoria, participand 23 de sportive- junioare 1,2 si 3. 
                          Pentru buna desfășurare a activității sportive, am achiziționat 
urmatoarele produse:    
                   - trambulină 122 cm 
                   - gard/obstacol antrenament 15 cm 
                   - plasa ricoseu antrenament 120x120 cm 
 

 

 

E. RAPORT DE ACTIVITATE SECȚIA DE KARATE  
               ANTRENOR : BUCUR CATALIN 

Sportivii secției de karate ai CS Chimia Or Victoria au desfășurat o activitate 
mai restrânsă ca de obicei în anul 2021 datorită condițiilor epidemiologice cauzate de 
COVI 19, dar cu toate acestea pregătirea s-a desfășurat atât on-line, în aer liber cât și în 
interior respectând condițiile legale impuse.  

 Tot datorită pandemiei numărul competițiilor a fost într-un număr redus dar cu 
toate acestea am reușit să participăm la un număr de 4 competiții obținând un total de 
52 medalii, 15 de locul 1, 14 de locul 2, și 23 locul 3. Pe lângă competiții am reușit să 
participăm și la stagii de pregătire ale lotului național lărgit S.K.I.F. 

 Competițiile și activitățile anului 2021 sunt: 

1. Campionatul Național SKIF 09.2021 - Făgăraș unde am participat cu un nr. de 
10 sportivi și am reușit să obține următoarele rezultate: 

• Florescu Dariana locul 3 umite individual. 
• Tureac Betina: loc 2 kumite individual, 
• Beltechi Teona: Victoria locul 1 kumite individual, locul 2 kata 

individual, 
• Ghindea Kasiana: locul 2 kumite individual, locul 3 kata individual,  
• Zamfir Alexandru: locul 3 kumite individual, 



 80 

• Zamir Anamaria: locul 1 kumite individual, locul  1 kata individual, 
• Boieru Giulio: locul 3 kumite individual,  
• Cimpoeru Beatrice: locul 1 kata individual,  
• Jenea Paul: locul 2 kumite individual, 
• Vlad Laurențiu - arbitru,  
• Manole Mihai -arbitru. 

 

2. Cupa Tinerelor Speranțe 10.2021 - Făgăraș unde am participat cu un nr. 
de 13 sportivi și am reușit să obținem următoarele rezultate: 

• Beltechi Teona Victoria: locul 1 kumite, locul 1 kata,  locul 3 kata echipe, 
• Ghindea Kasiana: locul 1 kumite, locul 2 kata,  locul 3 kata echipe, 
• Boieru Giulio:locul 2 kumite, locul 3 kata individual, 
• Zamfir Alexandru: locul 3 kata individual, locul 2 kumite, 
• Zamfir Anamaria: locul 1 kata, locul 1 kumite,  locul 3 kata echipe, 
• Antinie Andrei: locul 3 kata individual, locul 3 kata echipe, 
• Cimpoeru Beatrice: locul 1 kumite, locul 2 kata, locul 3 kata echipe,  
• Codru Flavia: locul 3 kata, locul 3 kata echipe, locul 3 kata echipe, 
• Oancea Miruna: locul 3 kata, locul 2 kumite,  
• Rogozea Doriana: locul 3 kata individual, locul 3 kata, locul 3 kata 

echipe, 
• Iosipescu Mihnea Ștefan: locul 1 kata, locul 3 kata echipe, 
• Florescu Doriana - arbitru, 
• Suciu Iulia - arbitru. 

3. Cupa Budapestei - Budapesta unde am participat cu un nr. de 3 sportivi și am reușit 
să obținem următoarele rezultate: 

• Florescu Dariana: locul 3 kumite individual, 
• Funariu Andra: locul 6 kumite individual, 
• Jenea Paul: locul 5 kumite individual,  
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  4. Cupa Scorpion 18.12.2021 - București unde am participat cu un nr. de 8 sportivi și 
am obținut următoarele rezultate: 

• Beltechi Teona Victoria, 
• Ghindea Kasiana,  
• Boieru Giulio: locul 1 kata individual, locul 2 kumite individual, 
• Zamfir Alexandru: locul 2 kumite individual, locul 3 kata individual, 
• Zamfir Anamaria: locul 2 kata individual, locul 1 kumite individual,  
• Cimpoeru Beatrice locul 1 kumite individual:  
• Iosipescu Mihnea Ștefan : locul 1 traseu, locul 2 kata individual, locul 3 joc 

tehnic. 
 

 

5 Cantonament desășurat în stațiunea Geoagiu-Băi 
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6. Tot cu restricțiile epidemiologice am participat la 4 stagii de pregătire ale 
lotului național lărgit desfășurate la Făgăraș și Victoria. 
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Am achiziționat echipament sportiv compus din trening, tricou, căciulă mască. 
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A. Raport de activitate 

 Parohia Ortodoxa Romana Victoria nr 1 pe anul 2021 

Pe parcursul anului 2021, Parohia Ortodoxa Romana Victoria 1, prin preotul paroh 
Magda Adrian – Gheorghe, a desfasurat activitati atat in plan liturgic si administrativ,  
cat si in plan social, cultural si misionar. Dintre acestea amintim: 

1. Binecuvantarea claselor si a elevilor de la Liceul Teoretic IC Dragusanu cu 
Agheasma, de Boboteaza. 

 

2. Misiune in scoala si comunitate, cu prilejul Sfintilor 40 de Mucenici (9 martie). 
Proiectul anual cu distribuire de produse de patiserie –  ”Mucenici” – copiilor de 
la Liceul Teoretic IC Dragusanu si angajatilor Primariei. 
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3. Continuarea lucrarilor de pictura. 
Pe parcursul anului 2021 s-a pictat arcada centrala, care face trecerea din 
pronaosul bisericii in naos.  
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4. Voluntariat prin sprijinirea persoanelor nevoiase – hrana oferita saptamanal unor 
familii cu dificultati materiale. 

5. Activitati la biserica. 
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6. Proiectul anual ”Sfintii Adrian si Natalia – Ziua Familiei”, in colaborare cu Asociatia Doamna Maria 
Brancoveanu – Fagaras. Doua zile de rugaciune in biserica Sf Ilie – Parohia Victoria 1 si in biserica Sf. 
Nicolae – Parohia Fagaras 3, finalizate cu vizita la Manastirea Bran si activitati cu tinerii. 
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7. Festivitatea de incheiere a anului scolar 2020 – 2021, rugaciune de multumire si 
binecuvantarea elevilor. 

 
8. Activitati in cadrul parteneriatului educational cu Colegiul Tehnic Al. Barbat - 

Gradinita nr. 1 
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9. Activitati cu copii. Jocuri la patinoar. 
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10. Intalnire cu tinerii din Fagaras.  
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11. Proiectul ”Ghetute noi de Sfantul Nicolae” in colaborare cu Asociatia Maria 
Brancoveanu din Fagaras. 17 copii din Orasul Victoria au primit ghete noi si 
haine. 

 

 

12. Seara de colinde la biserica. Invitati: Corul parohial ”Armonia” si grupul vocal 
”Cetina de brad”. 
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13. Proiectul social-filantropic ”Camaruta Milosteniei. Impreuna daruim bucurie si 
speranta” initiat de Arhiepiscopia Sibiului s-a desfasurat si in parohia noastra, 
prin colectare de alimente neperisabile pentru persoanele aflate in lipsuri.  
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B. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE "CASTANUL" 
VICTORIA 

 
• Numarul total de angajati 31. 

- 5 asistenti medicali.  
- 12 infirmieri.  
- 14 personal auxiliar . 

• Numarul de beneficiari existenti la sfarsitul anului 2021 este 35. 

 

C.  CENTRUL DE SERVICII* SFÂNTUL GHEORGHE* VICTORIA 
 
              Numar total de angajati  -     57 din care : 
                                                        -     asistenti medicali – 8 

            -     personal administrativ - 11 
                     -      personal de specialitate - 38 

 
        
               Numar beneficiari existenti la sfarsitul anului 2021 : 
                    - 43 beneficiari pe CIA SF Gheorghe. 
                    -  5 beneficiari pe CRASPFA       
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INCHEIERE : 

 

Prezentul raport a fost  întocmit în baza textelor puse la dispoziție de către servicile, birourile 
si societațile aflate pe raza Orașului Victoria. 

Prezentul raport reprezintă bilanțul întregii activități desfășurate de către Primăria orașului 
Victoria în anul 2021 și, deși suntem muțtumiți de rezultatele obținute, în ciuda greutăților 
întâmpinate, atât de ordin legislativ, cât și  de ordin financiar, s-au înregistrat  rezultate mult mai 
bune decat la raportul precedent, ne dorim ca și  pe viitor rezultatele să își păstreze acest trend 
ascendent, astfel încât ele să fie nu doar statistic notabile, ci ca întreaga noastră activitate să răspundă 
nevoilor și dorințelor cetățenilor orașului Victoria în slujba cărora ne aflăm. 

Ca primar al tuturor victorienilor, doresc înca o dată să declar disponibilitatea instituției pe care o 
reprezint de a fi un partener viabil și serios de dialog cu locuitorii în slujba cărora se desfașoară 
întreaga noastră activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem creea 
împreună un viitor durabil. 

 
PRIMAR 

PRIMAR BERTEA CAMELIA 
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