ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local
Victoria din data de 04.11.2021
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria,
județul Brașov din data de 04.11.2021, după cum urmează:
NR.
1
2
3

TITULATURA
ÎNTREBĂRI ȘI INTERPELĂRI
PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a
Consiliului Local Victoria din data de 04.11.2021
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare
pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare Stație de
epurare Or. Victoria
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ,
aferente obiectivului “Reabilitare și modernizare stație de epurare Or.
Victoria”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul National
de Investitii „Anghel Saligny”

Initiat/Întocmit
Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena
Primar
Bertea Camelia Elena

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.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana - Cristina

ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul
de investiții Reabilitare și modernizare Stație de epurare Or. Victoria
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere referatul nr.28737/01.11.2021 întocmit de biroul tehnic, nota
conceptuală nr.28682/01.11.2021, tema de proiectare nr. 28696/01.11.2021 pentru obiectivul
de investiții Reabilitare și modernizare Stație de epurare Or. Victoria și referatul de aprobare
nr. 28754/01.11.2011 al primarului Or. Victoria;
Văzând prevederile:
- art. 129 alin.1, alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), alin.7, lit.n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- art.1, alin.(2), art.3, art.4, art.5, alin.(2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă nota conceptuală nr.28682/01.11.2021 pentru obiectivul de investiții
Reabilitare și modernizare Stație de epurare Or. Victoria, conform anexei nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă tema de proiectare nr. 28696/01.11.2021 pentru obiectivul de
investiții Reabilitare și modernizare Stație de epurare Or. Victoria, conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul Or.Victoria prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar general
Fogoroș Mariana - Cristina

ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului
“Reabilitare și modernizare stație de epurare Or. Victoria”, în vederea depunerii spre
finanțare prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”
Primarul Or.Victoria;
Având în vedere Referatul de aprobare al d-nei Bertea Camelia Elena - Primarul orașului
Victoria, județul Brasov, înregistrat sub nr. 28756/01.11.2021 și Raportul de specialitate al Biroului
tehnic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 28742/01.11.2021 privind
aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului “Reabilitare și
modernizare stație de epurare Or. Victoria”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul
National de Investitii „Anghel Saligny”;
Văzând prevederile:
- art.129 alin. (2), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny;
- Normele Metodologice nr. 1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel
Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 95/2021;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
- H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art. 139 alin.1, alin.3, art. 196, alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare stație de
epurare Or. Victoria”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul National de Investitii „Anghel
Saligny”;
Art.2. - Se aprobă devizul general estimativ al obiectivului „Reabilitare și modernizare stație de
epurare Or. Victoria”, întocmit conform anexei nr. 2.1 la Ordinului Ministrului dezvoltarii, lucrarilor
publice și administratiei nr. 1.333/21.09.2021;
Art.3. - Prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului – județul Brașov, va fi făcută
publică prin grija secretarului general al orașului Victoria, prin afișare, iar de aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei răspunde Primarul orașului Victoria.

PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA
VIZAT PTR. LEGALITATE
Secretar General
Fogoroș Mariana Cristina

