
                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   195  din 30.12.2019 

Privind validarea rectificării prevăzute în Dispoziţia Primarului  Oraşului Victoria  

nr. 699/23.12.2019 – cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului 

Victoria pe anul 2019 
 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 30.12.2019. 
         Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 19567/23.12.2019 întocmit de  Biroul Buget 
Financiar Contabil, cu privire la  validarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria dispusă prin 
Dispoziţia primarului nr.699/23.12.2019. 

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” şi art. 155, alin.(1), lit.”c” din OUG 

nr.57/2019- Codul Administrativ; 
- art.82 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificată şi completată; 

- HG 971/20.12.2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi 
administrativ teritoriale;  

- adresa DGRFP Braşov nr.BVR_TREZ-14589/23.12.2019 cu privire la alocarea sumei de 
163 mii lei către  UAT Victoria; 

-   Dispoziţia Primarului  Oraşului Victoria  nr. 699/23.12.2019– cu privire la aprobarea rectificării 
bugetului local al oraşului Victoria pe anul 2019. 
            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”c” şi art. 196, lit.”a” din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 – 
privind Codul administrativ; 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 

         Art.1  Se aprobă validea rectificări bugetului local al oraşului Victoria pe anul 2019 prevăzută în 
Dispoziţia Primarului Oraşului Victoria nr. 699/23.12.2019 – cu privire la aprobarea rectificării bugetului 
local al oraşului Victoria pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR GENERAL 

         IVAN NICOLAE ADRIAN                                           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 funcţie: 15  Nr consilierilor prezenţi :9 

Hotărârea a fost adoptată    9   voturi ”pentru” 0  abţinere   0   împotrivă 
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