
                                                                                                              
H O T Ă R Â R E A   NR.  195   din 19.11.2018 

Pentru abrogarea art.2 din  HCL nr.1/04.01.2018 -Cu privire la utilizarea de 

sume din excedentul bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la încheierea  

exerciţiului bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de 

casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de 

funcţionare și  secțiunii de dezvoltare în anul 2018. 
 

 
 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndată din data de 19.11.2018. 

         Având în vedere raportul de specialitate nr.19.671/19.11.2018 al biroului 

financiar contabil pentru abrogarea art.2 din HCL nr.1/04.01.2018- Cu privire la 

utilizarea de sume din excedentul bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la 

încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor 

de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare 

și  secțiunii de dezvoltare în anul 2018. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

           Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – 

republicată, art.36 ali.4 lit.”a”, art.63 alin.1 lit.”c”, art.40.          

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 : 
 

          Articol unic – Începând cu data de 19.11.2018 art.2 din HCL nr.1/04.01.2018- 

Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului local al  Oraşului Victoria 

rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară 

a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de 

funcţionare și  secțiunii de dezvoltare în anul 2018, se abrogă. 

 

         Celelalte articole rămân în forma prevăzută în HCL nr.1/04.01.2018- Cu privire 

la utilizarea de sume din excedentul bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la 

încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor 

de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare 

și  secțiunii de dezvoltare în anul 2018. 
 

 

      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 : 9 

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