
                                                                                         
 
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   21  din 20.02.2020 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a  

Consiliului Local Victoria din data de 20.02.2020 
 
 

 

 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.02.2020. 

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 - Codul Administrativ şi referatul nr.2508/19.02.2020 întocmit de secretarul 

general al oraşului Victoria cu privire la aprobarea ordinii de zi a sedintei exraordinare 

din 20.02.2020.  

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă; 

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

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria, judeţul Braşov, din data de 20.02.2020, convocată de îndată, conform 

dispoziţiei primarului nr. 97/19.02.2020, după cum urmează: 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria pe 

anul 2020. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141587/06.02.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în 

vederea promovării unei acţiuni şi reprezentării în justiţie. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afişării ordinii de zi a şedinţei la 

sediul primăriei şi publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul 

general al oraşului Victoria. 

        
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               LUP ALEXANDRU                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcţie: 15  Nr consilierilor prezenţi :12 

Hotărârea a fost adoptată   12    voturi ”pentru” 0  abţinere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.   22  din 20.02.2020 

Cu privire la aprobarea bugetului Oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.02.2020. 

         Având în vedere: 

- raportul nr.2471/19.02.2020 înaintat de  Biroul Buget Financiar Contabil cu privire la aprobarea 

Bugetului Orasului Victoria pe anul 2020.  

-  raportul nr.2479/19.02.2020 înaintat de Biroul impozite şi taxe locale  privind proiectul de 

buget pe anul 2020. 

- rapoartele de necesitate întocmite de birourile şi compartimentele din cadrul Primăriei Victoria 

- propunerea planului de investiţii nr. 2476/19.02.2020 înaintată de  biroul tehnic;  

- adresele BVR TRZ-384/14.01.2020, BVR_TREZ -473/16.01.2020, BVR_TREZ -

1547/12.02.2020, BVR_TREZ -1546/12.02.2020,  înaintate de  DGRFP Braşov;  

- adresa nr.2686/18.02.2020 înaintă de  Consiliului Judeţean Braşov; 

- adresele nr. 356/18.02.2020, nr. 85/17.01.2020,nr. 84/17.01.2020 înaintate de Liceul Teoretic 

”I.C. Drăgusanu” privind proiectul de buget pe anul 2020. 

- adresele nr. 461/19.02.2020, nr.124/20.01.2020,nr. 125/20.01.2020, nr. 41/14.01.2020 înaintate 

de Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” privind proiectul de buget pe anul 2020; 

- adresele nr. 15/21.02.2020, nr. 16/22.01.2020, nr. 35/05.02.2020 înaintată de Casa de Cultură 

Victoria privind proiectul de buget pe anul 2020; 

- adresa nr. 19/22.02.2020,nr.36/05.02.2020 înaintată de Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria 

privind proiectul de buget pe anul 2020. 

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

propunerile făcute în şedinţă; 

          Văzând prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 - finanţelor publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare,  Legea 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020, art.129, alin.(2), 

lit.”b” alin.4 lit.”a” din OU 57/2019 privind Codul Administrativ.                  

            În temeiul art. 139 alin.(3), lit.”a” 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 Bugetul local al Oraşului Victoria pe anul 2020, total în sumă de 

22.907,41 mii lei  la partea de venituri şi 25.848,71 mii lei la partea de cheltuieli, potrivit anexelor nr.I 

şi nr.II ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 

- secţiunea de funcţionare venituri 12.797,00 mii lei şi cheltuieli 12.797,00  mii lei; 

- secţiunea de dezvoltare venituri 10.110,41 mii lei, cheltuieli 13.051,71mii lei.                                                                                      

Art.2. Se aprobă Bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii din subordinea Consiliului Local al Or. Victoria pe anul 2020– total şi pe secţiuni, 

potrivit anexei III  ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel  551,50 mii lei la partea de 

venituri şi la partea de cheltuieli 576,47 mii lei. 

            Art.3. Se aprobă Bugetul local al Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria, pe anul 2020, 

potrivit anexei II.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 650,00 mii lei  la partea de 

cheltuieli. 

            Art.4. Se aprobă Bugetul local al Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” Or. Victoria pe anul 

2020, potrivit anexei II.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 406,00 mii lei la 

partea de cheltuieli. 

Art.5. Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii desfăşurate de către Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria pe anul 2020 – total şi 
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pe secţiuni, potrivit  anexei IV ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 6,72 mii lei la 

partea de venituri şi 6,72 mii lei la partea de cheltuieli . 

  Art.6  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii desfăşurate de către Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” Or. Victoria  pe anul 2020– 

total şi pe secţiuni, potrivit  anexei V ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 53,03 

mii lei la partea de venituri şi 78,00 mii lei la partea de cheltuieli. 

Art. 7 Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  al Oraşului Victoria pe anul 2020,  activitate desfăşurată  direct de către executiv  -  

total şi pe secţiuni, potrivit  anexei VI, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 0,61 

mii lei la partea de venituri şi 0,61 mii lei la partea de cheltuieli. 

 Art.8  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii desfăşurate de către Casa de Cultură Victoria pe anul 2020  -  total şi pe secţiuni, potrivit  

anexei VII ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 202,35 mii lei la partea de venituri 

şi 202,35 mii lei la partea de cheltuieli. 

Art.8  Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii desfăşurate de către Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria pe anul 2020  -  total şi pe 

secţiuni, potrivit  anexei VIII, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 288,79 mii lei la 

partea de venituri şi 288,79 mii lei la partea de cheltuieli. 

Art.10  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe anul 2020, potrivit  

anexei IX ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.11 Se aprobă lista sinteză a programului de investitii cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile, (FEN) aferent cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58), pe anul 2020, potrivit anexei X 

ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12 Se aprobă numărul de personal şi a statelor de funcţii, potrivit  anexelor XI-XV ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.13  Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2019, în sumă totală de 6.987.115,58 lei, potrivit Legii finanţelor publice 

locale nr. 273/2006, art. 58 lit.a şi b, astfel: 

-2.941.300,00 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2020; 

 -1.500.000,00 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2020; 

-2.545.815,58 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2020. 

Art.14 Se aprobă repartizarea excedentului anual al bugetul activităţilor şi instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 

al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” în sumă totală de 58.243,90 lei, potrivit Legii finanţelor publice 

locale nr. 273/2006, art. 70, astfel: 

- 24.970,00 lei ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de funcţionare pe anul 2020; 

- 33.273,90 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 

veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare pe anul 2020. 

 Art.15 Cu data întrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.1/08.01.2020 - cu privire 

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

exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 

decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare şi  secţiunii de dezvoltare în anul 2020 

şi HCL nr.2/08.01.2020 -Cu privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului privind activităţile 

finanţate integral din venituri proprii al Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la 

încheierea  exerciţiului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite 

din decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 2020. 

  Art.16 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria. va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               LUP ALEXANDRU                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcţie: 15  Nr consilierilor prezenţi :12 

Hotărârea a fost adoptată   10    voturi ”pentru” 2  abţineri   0   împotrivă 



 

                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.   23  din 20.02.2020 

privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, seria BV, 

nr.141587/06.02.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării 

unei acţiuni şi reprezentare în justiţie. 
 

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.02.2020. 

Luând în dezbatere expunerea de motive a primarului oraşului Victoria întregistrată cu nr. 

1876/07.02.2020 şi  raportul nr. 1877/07.01.2020 întocmit de secretarul general cu privire la necesitatea 

încheierii Contractului de asistenta, seria BV, nr.141587/06.02.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu 

în vederea promovării unei acţiuni şi reprezentării în justiţie. 

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

propunerile făcute în şedinţă; 

Avand in vedere dispozitiile art. 109, art. 129 alin.(1) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 – 

privind Codul administrativ, art. 1. alin. (2), lit.”b” din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 

acte normative, art. 29, alin.1, lit.d şi alin.3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiiile publice, cu 

completările şi modificările ulterioare. 

            În temeiul art. 139 alin.(1)  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 aproba încheierea Contractului de asistenta, seria BV, nr.141587/06.02.2020 cu 

Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării unei acţiuni şi reprezentare în justiţie, in vederea 

apărării intereselor Unităţii Administrativ Teritoriale Victoria prin primar Gheorghe Cristian, în faţa 

instanţelor de judecată, având ca obiect litigiu contestaţie în contencios administrativ, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se imputerniceste  primarul oraşului Victoria, domnul Gheorghe Cristian şi executivul 

să semneze contractul prevăzut în anexă. 

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi 

suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Victoria aferent anului 2020. 

               Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Or. Victoria prin 

aparatul propriu de specialitate.  

   

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               LUP ALEXANDRU                                           TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

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

Nr. consilierilor în funcţie: 15  Nr consilierilor prezenţi :12 

Hotărârea a fost adoptată   11    voturi ”pentru” 1  abţinere   0   împotrivă 
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