
                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  74   din 19.05.2020 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 19.05.2020 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19.05.2020. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

          Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- Codul 

Administrativ. 

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, 

județul Brașov din data de 28.05.2020, convocată conform dispoziției primarului nr. 

199/15.05.2020, după cum urmează: 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

19.05.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CORP L LICEUL 

TEORETIC I.C.DRAGUSANU» și a cheltuielilor legate de 

proiect 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al 

Oraşului Victoria pe anul 2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Pentru modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu 

privire la completarea art.24, alin.(4) din HCL nr. 

163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, 

jud. Brașov 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la sediul 

primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al 

orașului Victoria. 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               BRATU CRISTINA                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :15 

Hotărârea a fost adoptată    15   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   75  din 19.05.2020 
Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE 

CORP L LICEUL TEORETIC I.C.DRAGUSANU» și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19.05.2020. 

         Văzând referatul nr. 6156/15.05.2020 întocmit de Biroul Tehnic cu privire la 

necesitatea adoptării Hotarari a Consiliului Local de aprobare a proiectului «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CORP L LICEUL TEORETIC 

I.C.DRAGUSANU» si a cheltuielilor legate de proiect și abrogarea  HCL nr. 

161/11.10.2018. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

            Având în vedere contractul de finanțare nr.3679/31.01.2019 pentru proiectul 

«LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CORP L LICEUL TEORETIC 

I.C.DRAGUSANU» in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 

Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea B – Cladiri 

Publice, Apelul de Proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, precum si a Solicitării de 

clarificare 14 nr. 16481/13.05.2020, emisă de ADR Centru, inregistrata la Primaria 

Victoria cu nr. 6107/13.05.2020. 

            În temeiul art. 139 alin.(1) și (3 )din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind 

Codul administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

  ART 1. Se aprobă proiectul «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA 

CLADIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. DRAGUSANU»  în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 

propritatea de investiții 3.1, operațiunea B, nr. apelului de proiecte 

POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI. 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE 

ENERGETICA CLADIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. DRAGUSANU» în 

cuantum de 2.211.494,65 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Orasul Victoria 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 

181.501,70 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 

40.599,88 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE 

ENERGETICA CLADIRE CORP L LICEUL TEORETIC I.C. DRAGUSANU». 

            ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE 
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CORP L LICEUL TEORETIC I.C.DRAGUSANU» pentru implementarea proiectului 

în condiții optime, se vor asigura din BUGETUL LOCAL. 

           ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

          ART 6. Se împuternicește domnul Cristian Gheorghe, în calitate de primar al 

orașului Victoria  să semeneze toate actele necesare implementării proiectului în numele 

UAT ORASUL VICTORIA. 

          Art.7.  Cu data prezentei se abrogă HCL nr. 161/11.10.2018 - cu privire la 

aprobarea proiectului «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE CORP 

L LICEUL TEORETIC I.C.DRAGUSANU» și a cheltuielilor legate de proiect. 

          Art.8.Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

        
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               BRATU CRISTINA                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :15 

Hotărârea a fost adoptată   15    voturi ”pentru” 0  abținere  0   împotrivă 



 

 

                                                                                         
 
 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  76   din 19.05.2020 

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  local al Oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 
 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19.05.2020. 

         Având în vedere: 

- Raportul nr.6067/13.05.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu 

privire la  rectificarea  bugetului local  al Orașului  Victoria și programului de investiții  pe 

anul 2020. 

- Referatul nr.6109/13.05.2020 întocmit de  Biroul Impozite și Taxe Locale, 

privind rectificarea  bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2020. 

- Adresele  nr. BVR_TREZ -4488/04.05.2020  și nr. BVR_TREZ-

4367/27.04.2020 înaintată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, cu 

privire la repartizarea, în sem. II a.c a sumelor defalcate din taxe pe valoare adaugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale; 

- Adresele nr. /698/5905/07.05.2020, nr.700/5970/11.05.2020 și nr. 

680/5406/24.04.2020, emise de Liceul Teoretic ”.C.Drăgușanu” și nr.888/6026/12.05.2020 

și nr.835/5569/29.04.2020, emise de Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat, pentruaprobare 

suplimentare buget local pentru anul 2020. 

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.30, art.50 din Legea 273/2006 – finanţele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare  și OUG. Nr.50/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.  

            În temeiul art. 139 alin.(1) și (3) 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 2020, conform anexei I la partea de venituri influente cu plus 71,58 mii 

lei, valoare totală rectificată 23.061,35 mii lei și conform anexei II la partea de cheltuieli,  

influente cu plus 468,61 mii lei, valoare totală rectificată 26.399,68 mii lei. 

        Art.2.-Se aprobă rectificarea bugetului local al Liceului Teoretic I.C.Drăgușanu pe 

anul 2020, conform Anexei II.1. 

        Art.3.Se aprobă rectificarea bugetului local al Colegiului Tehnic Dr.Alexandru 

Bărbat,pe anul 2020, conform Anexei II.2.   
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Art.4 Se aprobă lista sinteză a programului de investiții cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) aferent cadrului financiar 2014-2020 (Titlul 58), conform anexei 

III.   

         Art.5. Se aprobă  listele de investiții cu finanțare din bugetul local  (anexele 1a și 1b) 

pe anul 2020 ale Orașului Victoria, pentru activitatea proprie, conform anexei IV. 

Art.6.(1) Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă totală de 6.987.115,58 lei, potrivit 

Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, art.58 lit.”a”, lit.”b”, astfel: 

- 3.338.330,00 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 

2020; 

-1.100.000 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2020; 

-2.548.785,58 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2020. 

 (2)Ceea ce presupune modificarea articolului nr.13 din HCL nr.22/20.02.2020 de 

aprobare a  bugetului Orașului Victoria pe anul 2020. 

 Art.7. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

        
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               BRATU CRISTINA                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :15 

Hotărârea a fost adoptată   15    voturi ”pentru”  0 abținere   0   împotrivă 

 



 

                                                                                         
 
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  77   din 19.05.2020 
pentru modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea 

art.24, alin.(4) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov 

 
 

 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 19.05.2020. 

          Luând în considerare referatul nr. 6246 /18.05.2020 întocmit de secretarul general al 

orașului pentru modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea 

art.24, alin.(4) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, respectiv inlocuirea 

sintagmei ”în perioada instituirii stări de urgență” cu sintagma ”în perioada instituirii stări 

de urgență și a stării de alertă” cuprinsă atăt la art. din  HCL nr.42/26.03.2020 cât și în 

procedura de  desfășurare a ședințelor consiliului local Victoria pe perioada instituirii stării 

de urgență. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă; 

          Având în vedere prevederile: 

-  Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

- art. 134, art.137-139 din Ordonanța de urgență a  57/2019- Codul Administrativ;  

-  art.1 din Hotărârea nr.24/2020  privind aprobarea instituirii stării de alertă la 

nivel naţional  şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor,  în contextul situaţiei 

epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2; 

- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 6/2020 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus;  

- Ordinul nr.4259/827/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2  în unităţile/instituţiile de învăţământ, 

instituţiile publice şi toate structurile aflate  în subordonarea sau coordonarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării; 

- HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov; 

- HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la completarea art.24, alin.(4) din HCL nr. 

163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Consiliului Local Victoria, jud. Brașov; 

            În temeiul art. 139 alin.(1)  și (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind 

Codul administrativ; 
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H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

 

  Art.1 Se aprobă modificarea art.2 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la 

completarea art.24, alin.(4) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, 

respectiv sintagma ”în perioada instituirii stări de urgență” se va înlocui cu sintagma ”în 

perioada instituirii stări de urgență și a stării de alertă” , după cum urmează: 

Forma inițială: 

Art.2-În contextul stabilit de art.1 din prezenta hotărâre se aprobă Procedura  de 

desfășurare a ședințelor consiliului local în perioada instituirii stării de urgentă, conform 

anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Forma modificată: 

Art.2-(1)În contextul stabilit de art.1 din HCL nr. 42/26.03.2020  cu privire la 

completarea art.24, alin.(4) din HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Victoria, jud. Brașov se 

aprobă Procedura  de desfășurare a ședințelor consiliului local în perioada instituirii stării 

de urgentă și a stării de alertă, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

(2) Sintagma ”în perioada instituirii stări de urgență” cuprinsă în Procedura  de 

desfășurare a ședințelor consiliului local în perioada instituirii stării de urgentă se va 

înlocui cu sintagma ”în perioada instituirii stări de urgență și a stării de alertă”. 

Art.2 -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri  se însărcinează  primarul 

orașului, secretarul general al orașului Victoria și consiliul local al orașului. 

 

 

 

 

        
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               BRATU CRISTINA                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :15 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru”  1 abținere   0   împotrivă 


