
                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.   188  din 10.12.2019 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria  

pe anul 2019. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.12.2019. 
         Având în vedere: 

- Raportul nr.18521/09.12.2019 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului  Orașului  Victoria  pe anul 2019. 

- Referatul nr.18533/09.12.2019 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale, privind 
rectificarea  bugetului Orașului Victoria pe anul 2019. 

- Referatul nr.16815/11.11.2019 întocmit de compartiment SVSU; 
- Adresa nr. BVR_TREZ-13760/04.12.2019 emisă de Direcția Generală Regionala a 

Finanțelor Publice Brasov. 
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 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare . 
            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 rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe  anul 
2019, conform anexei I la partea de venituri influente cu plus 114,84 mii lei, valoare totală rectificată 
21.121,94 mii lei și conform anexei II la partea de cheltuieli,  influente cu plus 64,19 mii lei, valoare 
totală rectificată 24.116,49 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 rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) din subordinea Consiliului local Victoria, conform Anexei III. 
        Art.5.- 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 IV. 
          Art.6. - Se aprobă rectificarea bugetului actvitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii pe anul 2019 (total și pe secțiunii) al Orașului  Victoria, activitate proprie,  conform Anexei V. 
          Art.7.- Se aprobă  modificarea art.8 din HCL nr.161/24.10.2019 de rectificare a bugetului 
Orașului Victoria pe anul 2019 și 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: 

- 2.994.550,00 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2019; 
- 1.000.000,00 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2019; 
-2.844.134,01 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2019. 
 Art.8. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                  DOBRILĂ IOAN                                         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 functie: 15  Nr consilierilor prezenti :  

Hotărârea a fost adoptată       voturi ”pentru”   abținere      împotrivă 
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