
                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 161  din 24.10.2019 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria  

pe anul 2019. 
 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.10.2019. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr.15753/21.10.2019 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  

rectificarea  bugetului  Orașului  Victoria și programului de investiții  pe anul 2019. 
- Referatul nr.15746/21.10.2019 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale, privind 

rectificarea  bugetului Orașului Victoria pe anul 2019. 

- Referatul nr.15716/21.10.2019 întocmit de Biroul Tehnic, cu privire la rectificarea 
programului investiții și reparații 2019; 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 
Văzând prevederile art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG nr.57/2019- 

Codul Administrativ, art.19, art.48 și art.58 lit.”a”, lit.”b” din Legea 273/2006 – finanţele publice 

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

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe 
secțiuni) pe  anul 2019, conform anexei I la partea de venituri influente cu plus 757,85 mii 
lei, valoare totală rectificată 21.007,10 mii lei și conform anexei II la partea de cheltuieli,  

influente cu plus 632,87 mii lei, valoare totală rectificată 24.052,30 mii lei. 
        Art.2.-Se aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic I.C.Drăgușanu, 

conform Anexei II.1. 

        Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local al Colegiului Tehnic Dr.Alexandru 
Bărbat, conform Anexei II.2.     
         Art.4. Se aprobă  listele de investiții (anexele 1a și 1b) pe anul 2019 ale Orașului 

Victoria, pentru activitatea proprie, conform anexei III. 
                 Art.5.- Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) din subordinea Consiliului 

local Victoria, conform Anexei IV. 
        Art.6.- Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) al Casei de Cultură a Orașului Victoria 

conform Anexei V. 
        Art.7.- Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) al Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, 

conform Anexei VI. 
Art.8.(1) Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, în sumă totală de 6.838.684,01 lei, potrivit 
Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, art.58 lit.”a”, lit.”b”, astfel: 

- 3.045.200,00 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2019; 
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- 3.793.484,01 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după cum 

urmează: 
-1.000.000 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2019; 
-2.793.484,01 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2019. 

 (2)Ceea ce presupune modificarea articolului nr.11 din HCL nr.150/12.09.2019 
privind rectificarea bugetului Orașului Victoria pe anul 2019. 

 Art.9. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 

 
 

 
 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

   CICEU CONSTANTIN ADRIAN                               TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți 13:  

Hotărârea a fost adoptată     13  voturi ”pentru”  0  abțineri   0   împotriva 



                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 162  din 24.10.2019 

Cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul  extrabugetar pentru 

perioada 01.11.2019 – 01.11.2020 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” 

Or.Victoria. 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.10.2019. 

          Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 15780/29.10.2019 al biroului buget financiar contabil cu 

privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada 01.11.2019-

01.11.2020 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria; 

- Adresa nr. 3046/15702/21.10.2019 a Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” 

Or.Victoria cu privire avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru anul școlar 2019-

2020 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 

şi propunerile făcute în şedinţă; 

Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”d”, alin.7 lit.”a” pct.1 din din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ, Legea 1/2011 educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,  

Legea 273/2006 finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare.  

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

 

         Art.1 – Se avizează Statul de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada 

01.11.2019 – 01.11.2020  la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria 

conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate şi Colegiul 

Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 
 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

   CICEU CONSTANTIN ADRIAN                               TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți 13:  

Hotărârea a fost adoptată     13  voturi ”pentru”  0  abțineri   0   împotriva 
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