
                                                                                         
 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   39  din 18.03.2020 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a  

Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020 

 

 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

18.03.2020. 

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- 

Codul Administrativ.  

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” și art. 196, lit.”a” din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 – privind Codul administrativ; 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

           Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local 

Victoria, județul Brașov din data de 18.03.2020, convocată de îndată, conform 

dispoziției primarului nr. 130/18.03.2020,după cum urmează: 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la 

sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează 

secretarul general al orașului Victoria. 
 

          
 
 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR GENERAL 

             BRATU CRISTINA                                                      TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :10 

Hotărârea a fost adoptată    10   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   40  din 18.03.2020 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 

 

    Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.03.2020. 
              Având în vedere: 

- Raportul nr.4124/18.03.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabilitate 
cu privire la  rectificarea  bugetului local al  orașului  Victoria  pe anul 2020. 

Văzând prevederile: 
- art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG nr.57/2019- Codul 

Administrativ și  Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României; 

- Adresa nr.3026/26.02.2020 a Instituției prefectului – județului Brașov, 
nr.3026/26.02.2020 – cu privire la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu 
Coronavirus pe teritoriul României; 

- Hotărârile Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Victoria 
nr.1/27.02.2020 și 2/14.03.2020 cu privire la instituirea măsurilor necesare pentru 
managementul carantinei și persoanelor autoizolate; 

- Referatul nr.4088/17.03.2020 privind necesarul de bunuri și servicii pentru 
persoanele aflate în carantină și autoizolare; 

- Referatul Centrului de permanență al orașului Victoria nr. 3979/16.03.2020 
 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

       Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiunea 
de funcționare) pe  anul 2020, conform anexei I la partea de cheltuieli,  influente 0 mii lei, 
valoare totală ne modificată față de bugetul inițial. 

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

          
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                SECRETAR GENERAL 

             BRATU CRISTINA                                                      TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :10 

Hotărârea a fost adoptată    10   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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