
     
 

 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 21.09.2020 

 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  

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

Codul Administrativ.  

         În temeiul art.139 alin.1 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 

 

            Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare, convocată de 

îndată a Consiliului Local Victoria, județul Brașov din data de 21.09.2020, convocată 

conform dispoziției primarului nr. 424/21.09.2020, după cum urmează: 

 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 

extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local 

Victoria din data de 21.09.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 
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PROIECT   DE   HOTARARE  

Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Victoria  

pe anul 2020. 
 

         Primarul Or.Victoria. 
          Având în vedere: 

- Raportul nr.12607/18.09.2020 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu 
privire la  rectificarea  bugetului local al  orașului  Victoria  pe anul 2020. 

- Raportul nr.12606/18.09.2020 întocmit de Biroul impozite și taxe locale cu 
privire la  rectificarea  bugetului local al  orașului  Victoria  pe anul 2020. 

- Referatul nr.12600/18.09.2020 întocmit de Biroul tehnic cu privire la  
rectificarea  Listelor de investiții cu finanțare din bugetul local. 

Văzând prevederile: 
- art.88, art.129 alin.4 lit.”a”, art.139 alin.3 lit.”a” din OUG nr.57/2019- Codul 

Administrativ și  19, alin.(2) și  art.49 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu 
modificările și completările ulterioare;   

- Legea nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020. 
 În temeiul art.139 alin.2 din OUG 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, la partea de venituri cu influențe plus 717,72 mii lei, valoare total rectificată 
24.124,21 mii lei, conform anexei I și la partea de cheltuieli cu influente plus 717,72 mii  
lei, valoare total rectificată 28.387,34 mii lei, conform anexei II. 
        Art.2. Se aprobă Lisata obiectivelor de investiții cu finanțare din bugetul local al 

orașului Victoria pe anul 2020, conform anexei III. 
   Art.. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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