
                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.  151   din 05.09.2018 

Cu privire la aprobarea documentației la Faza Studiu de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții ”Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea 

Bujorului” 

 

 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndata din data de 05.09.2018. 

          Văzând : 

    -  referatul nr.14795/03.09.2018  biroului tehnic cu privire la aprobarea documentației la 

Faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Amenajare Parc zona de locuințe 

str.Pieții și str.Aleea Bujorului” şi abrogarea HCL nr. 119/28.09.2017. 

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

şi propunerile făcute în şedinţă; 

           Având în vedere : 

  - art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din  Legea nr.215/2001 

administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;  

-   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 

-   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  

- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice 

aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investitii si lucrari de interventii; 

- Cererea spre finantare a proiectului «AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINTE STR. 

PIETII SI STR. ALEEA BUJORULUI» in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, 

Axa Prioritara 5, Prioritatea de Investitii 5.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 

urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului, Apelul de Proiecte POR/2017/5/5.2/2 precum si a Scrisorii de solicitare clarificari nr. 

31059/03.09.2018, inregistrata la Primaria Victoria cu nr. 14729/03.09.2018 ; 

- HCL nr. 119/28.09.2017 cu privire la aprobarea documentatiei Proiect tehnic pentru 

obiectivul de investitii «AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINTE STR. PIETII SI STR. 

ALEEA BUJORULUI». 

           În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală. 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 Se aprobă documentația la Faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” 

Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului”. 

Art.2  Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferenți  documentației la Faza Studiu de 

Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ” Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și 

str.Aleea Bujorului”, conform anexei 1. 

Art.3  Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 119/28.09.2017 cu privire la aprobarea 

documentatiei Proiect tehnic pentru obiectivul de investitii «AMENAJARE PARC ZONA DE 

LOCUINTE STR. PIETII SI STR. ALEEA BUJORULUI». 

          Art.4 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR 

          BRATU CRISTINA                                  TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birouri primărie,  

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 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com

