
                                                                                            
H O T Ă R Â R E A   NR.  191   din 13.11.2018 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria  

pe anul 2018. 
 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.11.2018. 
         Având în vedere: 

- Raportul nr.19117/09.11.2018 întocmit de  Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la  
rectificarea  bugetului  Orașului  Victoria pe anul 2018; 

- Referatul nr.19066/09.11.2018 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale, privind 
rectificarea  bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2018; 

- Referatele nr.19003/08.11.2018 și nr.18987/08.11.2018 întocmit de  Biroul Tehnic 
privind rectificarea  bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2018 și modificarea listelor de achizitii, 
reparatiii și investiții; 

- Referatul nr.19021/08.11.2018 întocmit de  ADPP  privind rectificarea  bugetului local al 
Orașului Victoria pe anul 2018; 

- Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria 
şi propunerile făcute în şedinţă; 
           Potrivit prevederilor art.36 alin.4 lit”a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală – republicată, art.19 și art.58 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu modificată și 
completată.           

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
          Art.1.-Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni) pe  anul 

2018, conform anexei I la partea de venituri influente cu plus 12,08 mii lei, valoare totală rectificată 
12.981,78 mii lei și  conform anexei II la partea de cheltuieli,  influente cu plus 499,61 mii lei  (total și 
trim.IV), valoare totală rectificată  18.414,13 mii lei.      
         Art.2.-Se aprobă Programele de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) aferent cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58) pe anul 2018, conform anexei III. 
          Art.3.-Se aprobă utilizarea sumei de 3.756,86 mii lei din excedentul bugetului local al anului 
precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, ceea ce 
presupune modificarea articolului nr.11 din HCL nr.190/25.10.2018 privind aprobarea bugetului local 
al Orașului Victoria pe anul 2018. 

    Art.4.-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 
 

 
 

 

 
REZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, birouri promărie 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr. consilierilor prezenți : 8 

Hotărârea a fost adoptată  8   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


                                                                                            
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  192   din 13.11.2018 
Cu privire la  aprobarea programului achizițiilor aferente proiectului  
« Amenajare parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » 

 cod SMIS 115941 
 

 
          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.11.2018. 
         Avand în vedere; 
         -  referatul nr.18986/08.11.2018  biroului tehnic pentru aprobarea adoptarea unei hotărari a 

Consiliului Local de aprobare a programului achizițiilor aferente proiectului « Amenajare parc 
zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului » cod SMIS 115941 
          Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 
            Văzand prevederile: 

- 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; 

proiectul Amenajare parc zona de locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului, finanțat prin 
POR/20117/ A.P 5/P.I 5.2/2 Regiuni. 

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             
 

           Art.1. Se aprobă programul achizițiilor aferente proiectului « Amenajare parc zona de 
locuințe str.Pieții și str.Aleea Bujorului »cod SMIS 115941, 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 
              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 funcție: 15  Nr. consilierilor prezenți : 8 

Hotărârea a fost adoptată  8   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


                                                                                            
H O T Ă R Â R E A   NR.  193   din 13.11.2018 

Cu privire la actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reparații si 

dotări Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria”, după încheierea contractului de 

achiziție publică. 

 

 
       Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.11.2018. 

        Având în vedere: 

- raportul de specialitate întocmit de Biroul Tehnic, înregistrat sub nr.19244/13.11.2018 și devizul 

general al investiției „Reparații si dotări Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria”, 

actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică nr.13.885/181RC/14.08.2018; 

       Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
      Văzand prevederile; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.28/2013; 

- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

          In temeiul art.45, alin.1, și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 republicată, privind 

administrația publică locală. 

În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             
            Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reparații 

si dotări Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria”după încheierea contactului de achiziție 

publică nr.13.885/181RC/14.08.2018, după cum urmează: 

Valoarea totală actualizată : 325.200,05 lei, inclusiv TVA, din care: 
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 200.000,00  lei, cu TVA; 
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 125.200,05 lei, cu TVA; 

      (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

         Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Orașului Victoria prin aparatul propriu de specialitate și Biroul Tehnic. 

          
 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                SECRETAR 
              DOBRILĂ  IOAN                               TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 
 
 

 
REZENTA 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 : 8 

Hotărârea a fost adoptată  8   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


                                                                                            
H O T Ă R Â R E A   NR.  194   din 13.11.2018 

Cu privire la actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si 

dotări Liceul Teoretic I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea 

contractului de achiziţie publică. 

 

       Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.11.2018. 

        Având în vedere: 

- raportul de specialitate întocmit de Biroul Tehnic, înregistrat sub nr. nr.19245/13.11.2018 și devizul 

general al investiției ”Reabilitare si dotări Liceul Teoretic I. C. Drăgușanu, orașul Victoria 

județul Brașov”, actualizat după încheierea contractului de achiziţie publică 

nr.15.395/206RC/13.09.2018; 

        Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 
propunerile făcute în şedinţă; 
    Vazand prevederile; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.28/2013; 

- prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 

publice; 

        In temeiul art.45, alin.1, și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 republicată, privind 

administrația publică locală. 

- În temeiul prevederilor art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
             
          Art.1.(1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare 

si dotări Liceul Teoretic I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea 

contactului de achiziție publică nr.15.395/206RC/13.09.2018, după cum urmează: 

Valoarea totală actualizată : 707.176,53 lei, inclusiv TVA, din care: 
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 654.133,00 lei, cu TVA; 
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 53.043,53  lei, cu TVA; 

   (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă a prezentei 

hotărâri. 

        Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Orașului Victoria prin aparatul propriu de specialitate și Biroul Tehnic.                 
 

      PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                              SECRETAR 
            DOBRILĂ  IOAN                                             TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 
 
REZENTA 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 : 8 

Hotărârea a fost adoptată  8   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

