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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local Victoria din data de 23.09.2021  
 
         Primarul Or.Victoria; 
         Având în vedere prevederile art.133 alin.2, art.134 alin.1 lit.a și alin.4, art.135 din Ordonanța de 
urgență 57/2019- Codul Administrativ. 
         În temeiul art.139 alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
            Art.1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată a 
Consiliului Local Victoria, județul Brașov din data de 23.09.2021, după cum urmează: 
 
NR.  TITULATURA  Initiat/Întocmit 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI 
1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare 

convocată de îndată a Consiliului Local Victoria din data de 
23.09.2021  

Primar  
Bertea Camelia Elena 

2 Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier local în 

Consiliul Local al Orașului Victoria, a domnului Ștefan Iulian şi 
declararea ca vacant a locului ocupat de acesta 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

3 Cu privire la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții 
“Execuție rețea canalizare cartier locuinte str. Avram Iancu, 

str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

4 Cu privire la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții  
“Execuție rețea alimentare cu apa cartier locuinte str. 
Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. 

Grigore Moisil” 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

5 Cu privire la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții  
“Execuție străzi și alei pietonale cartier locuinte str. Avram 

Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 
Moisil” 

Primar  
Bertea Camelia Elena 

6 Privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2021 

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 
 



                                                                               
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a calităţii de consilier local în Consiliul Local al Orașului Victoria,  
a domnului Ștefan Iulian şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta 

 
 
      Primarul Or.Victoria; 
      Având în vedere demisia domnului Ștefan Iulian din funcţia de consilier local al Consiliului 
local al Orașului Victoria, înregistrată la nr. 25326/20.09.2021, referatul constatator nr. 
25343/20.09.2021 întocmit de primarul Orașului Victoria și secretarul general și referatul de 
aprobare al primarului înregistrat cu nr. 25344/20.09.2021; 
      Văzând prevederile: 
  - art. 204, alin. 2, lit. a, alin. 3, alin. 6, alin. 7, precum şi ale prevederilor art.129, alin. (1),  
art. 139, alin. (1), coroborat cu art.5, lit.ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
      Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit. c 
şi alin.2; 
      Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019;  
      În temeiul art.139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
          Art.1. (1) La data adoptării prezentei hotărâri, se ia act de demisia domnului Ștefan 
Iulian şi se constată încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca 
urmare a demisiei, a calităţii sale de consilier local în Consiliul Local al Orașului Victoria. 
                     (2) La aceeaşi dată, se declară vacant locul pe care domnul consilier local 
Ștefan Iulian l-a ocupat în cadrul Consiliului Local al Orașului Victoria. 
          Art.2. Primarul Orașului Victoria, prin intermediul secretarului general al Orașului 
Victoria și aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  
 
             

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 

                                                                                    VIZAT  PTR. LEGALITATE 
          Secretar General 
             Fogoroș Mariana Cristina 
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PROIECT  DE   HOTARARE 

Cu privire la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Execuție rețea de canalizare 
cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 

Moisil” 
 

           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând referatul nr. 25578/22.09.2021 al biroului tehnic cu privire la aprobarea cofinanțării 
obiectivului de investiții “Execuție rețea de canalizare cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea 
Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”; 
          Având în vedere : 
          - art.129 alin.(1) și (2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din  OUG nr.57/2019- privind Codul 
administrativ;  
         -   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
         - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
         -  H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 
 - HCL nr. 140/26.10.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de 
investiții «Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian 
Paler și str. Grigore Moisil» precum și cofinanțarea proiectului, 
 - HCL nr. 79/07.05.2018 pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din HCL nr. 
140/26.10.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții «Execuție 
rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 
Moisil» precum și cofinanțarea proiectului, 
 - HCL nr. 70/25.04.2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții 
«Execuție rețea canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și 
str. Grigore Moisil», orașul Victoria județul Brașov, după încheierea contractului de achiziție publică și 
 - HCL nr. 76/15.04.2021 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investiții ”P.T Rețea de canalizare cartier locuințe str. Avram Iancu, str. 
Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”; 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG 57/2019 privind codul 
administrativ;  
          În temeiul art.139 alin.2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare: 

HOTĂRĂȘTE: 
 
             Art.1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții “Execuție rețea de canalizare cartier 
locuinte str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” cu 
suma de 305.358,40 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul PNDL II 
cum sunt: cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, cheltuieli pentru investiția de bază, alte 
cheltuieli și cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. UAT Orașul Victoria va 
asigura cheltuielile aferente, după cum urmează: 

- 3.2. Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații – 2.480 
lei; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – 1.190 lei; 
- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 7.140 lei; 
- 3.8.1.1. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor – 595 

lei; 
- 3.8.1.2. Asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC – 595 lei; 
- 3.8.2. Dirigenţie de şantier – 8.330 lei; 
- 4.1. Construcţii şi instalaţii – 243.256 lei; 
- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 2.856 lei; 
- 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
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- construcţii (0.1% din C+M) – 292,40 lei; 
- 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii (0.5% din C+M) – 1.462 lei; 
- 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC(0.5% din C+M) – 1.462 lei; 
- 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 29.750 lei; 
- 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate – 2.380 lei; 
- 6.2. Probe tehnologice şi teste – 3.570 lei. 

Cheltuielile sunt detaliate în Anexa 1 aa prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, potrivit legii. 
 Art.3. Cu data prezentei, se abrogă  HCL nr. 140/26.10.2017, HCL nr. 79/07.05.2018 și HCL nr. 
70/25.04.2019. 
         Art.3 Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 

                                                                                    VIZAT  PTR. LEGALITATE 
          Secretar General 
               Fogoroș Mariana Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Execuție rețea alimentare cu 
apa cartier locuintestr. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 

Moisil” 
 
           Primarul Or.Victoria; 
          Văzând referatul nr.25576/22.09.2021 al biroului tehnic cu privire la aprobarea cofinanțării 
obiectivului de investiții “Execuție rețea alimentare cu apa cartier locuintestr. Avram Iancu, str. Badea 
Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” 
          Având în vedere: 
          - art.129 alin.(1) și (2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din  OUG nr.57/2019- privind Codul 
administrativ;  
         -   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
         - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
         -  H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 

- HCL nr. 136/26.10.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de 
investiții «Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și 
str. Grigore Moisil» și cofinanțarea proiectului, 
 - HCL nr. 78/07.05.2018 pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din HCL nr. 
136/26.10.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții «Execuție 
rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil» 
și cofinanțarea proiectului, 
 - HCL nr. 69/25.04.2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții 
«Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. 
Grigore Moisil», orașul Victoria județul Brașov, după încheierea contractului de achiziție publică și 
 - HCL nr. 77/15.04.2021 cu privire la aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-
economici a obiectivului de investiții ”P.T Rețea alimentare cu apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. 
Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”, 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  
          În temeiul art.139 alin.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare: 
  

HOTĂRĂȘTE :  
 
 Art.1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții “Execuție rețea alimentare cu apa 
cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 
Moisil” cu suma de 187.002,20 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul 
PNDL II cum sunt: cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, cheltuieli pentru investiția de bază, 
alte cheltuieli și cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar. UAT Orașul Victoria 
va asigura cheltuielile aferente, după cum urmează: 

- 3.2. Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații – 2.480 
lei; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – 1.190 lei; 
- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 11.900 lei; 
- 3.8.1.1. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor – 595 

lei; 
- 3.8.1.2. Asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC – 595 lei; 
- 3.8.2. Dirigenţie de şantier – 8.330 lei; 
- 4.1. Construcţii şi instalaţii – 139.110 lei; 
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- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 2.618 lei; 
- 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
- construcţii (0.1% din C+M) – 212,20 lei; 
- 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii (0.5% din C+M) – 1.061 lei; 
- 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC(0.5% din C+M) – 1.061 lei; 
- 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 11.900 lei; 
- 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate – 2.380 lei; 
- 6.2. Probe tehnologice şi teste – 3.570 lei. 

Cheltuielile sunt detaliate în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2. Cheltuielile aferente Proicetului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, potrivit legii. 
 Art.3. Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 136/26.10.2017, HCL nr. 78/07.05.2018 și HCL nr. 
69/25.04.2019. 

Art.4. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 
 

                                                                                    VIZAT  PTR. LEGALITATE 
          Secretar General 
             Fogoroș Mariana Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

PROIECT  DE   HOTARARE 
Cu privire la aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții “Execuție străzi și alei 
pietonale cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și  

str. Grigore Moisil” 
 

           Primarul Or.Victoria,  
          Văzând referatul nr.25575/22.09.2021 al biroului tehnic cu privire la aprobarea cofinanțării 
obiectivului de investiții “Execuție străzi și alei pietonale cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea 
Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil” 
          Având în vedere : 
          - art.129 alin.(1) și (2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, din  OUG nr.57/2019- privind Codul 
administrativ;  
         -   art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată; 
         - Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;  
         -  H.G nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice. 

- HCL nr. 138/26.10.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de 
investiții «Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. 
Octavian Paler și str. Grigore Moisil» precum și cofinanțarea proiectului, 

- HCL nr. 77/07.05.2018 pentru modificarea și completarea art.2 și art.3 din HCL nr. 
138/26.10.2017 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții «Execuție 
străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. 
Grigore Moisil» precum și cofinanțarea proiectului, 

- HCL nr. 71/25.04.2019 privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții 
«Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler 
și str. Grigore Moisil», orașul Victoria județul Brașov, după încheierea contractului de achiziție publică și 

- HCL nr. 60/26.03.2020 cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții 
”P.T Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian 
Paler și str. Grigore Moisil”, 
          Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 alin.8 din OUG nr.57/2019 privind codul 
administrativ;  
          În temeiul art.139 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare: 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1 Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții “Execuție străzi și alei pietonale 
cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore 
Moisil” cu suma de 754.106,06 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin Programul 
PNDL II cum sunt: cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, cheltuieli pentru investiția de bază și 
alte cheltuieli. UAT Orașul Victoria va asigura cheltuielile aferente, după cum urmează: 

- 3.1.1. Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de 
investiţie – 4.760 lei; 

- 3.2.3. Obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de 
alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, 
telefonie – 1.785 lei; 

- 3.3 Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după 
caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză 
tehnică – 6.215,37 lei; 
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- 3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general 
– 10.447,05 lei; 

- 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor/ autorizațiilor – 
522 lei; 

- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – 5.223,52 
lei; 

- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 15.670 lei; 
- 3.8.1.1. Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor – 9.282 

lei; 
- 3.8.1.2. Asistența tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele 

incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC – 6.188 lei; 
- 3.8.2. Dirigenţie de şantier – 7.835,29 lei; 
- 4.1. Construcţii şi instalaţii – 595.706,60 lei; 
- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier – 15.828,17 lei; 
- 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
- construcţii (0.1% din C+M) – 1.036,25 lei; 
- 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii (0.5% din C+M) – 5.181,24 lei; 
- 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC(0.5% din C+M) – 5.181,24 lei; 
- 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute – 60.865,33 lei; 
- 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate – 2.380 lei. 

Cheltuielile sunt detaliate în Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, potrivit legii. 
Art.3. Cu data prezentei, se abrogă HCL nr. 138/26.10.2017, HCL nr. 77/07.05.2018 și HCL nr. 

71/25.04.2019. 
   Art.4. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 

VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                    Secretar General 
                         Fogoroș Mariana Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
Privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 

pe anul 2021 
 
 

Primarul Or.Victoria; 
          Văzând referatul de specialitate al biroului buget financiar contabilitate nr. 
25586/22.09.2021 privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii desfășurate de către Spitalul Orășenesc Victoria pe anul 2021, adresa Spitalului 
Orășenesc Victoria nr. 62/22.09.2021 înregistrată cu nr. 25583/22.09.2021, referatul 
nr.61/22.09.2021 al Spitalului Orășenesc Victoria înregistrat cu nr. 25585/22.09.2021 și 
proiectul listei de investiții a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii pe anul 2021 – anexa I; 

Având în vedere: 
- prevederile art. 19, alin. (2) si art. 82 alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice 

locale cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

           - art.87, art.88, art.129, alin.(2), lit. b alin.4 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 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) și (3) lit.(a), art.196 lit.(a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii  centralizat pe anul 2021 cu influențe 0 mii lei. 

Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
desfășurate de către Spitalul Orășenesc Victoria pe anul 2021, potrivit anexei I care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

PRIMAR 
BERTEA CAMELIA ELENA 

 
 
 

VIZAT  PTR. LEGALITATE 
                    Secretar General 
                         Fogoroș Mariana Cristina 
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