
                                                                                                      

PROIECT   DE   HOTARARE 
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria 

pe anul 2019.

         Primarul Or.Victoria.
          Având în vedere:

- Raportul nr. 10294/04.07.2019 întocmit de  Biroul Buget Financiar Contabil cu
privire  la   rectificarea   bugetului  local  al  Orașului   Victoria  și  modificarea  listelor  de
investiții pe anul 2019.

- Referatul nr. 10252/04.07.2019 întocmit de  Biroul Impozite și  Taxe Locale,
privind rectificarea  bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2019.

- Referatul nr.10.046/01.07.2019 întocmit de  Biroul Tehnic, cu privire la lucrări
de investiții și reparații 2019, propunere rectificare bugetară;
          Văzând  prevederile  Legii  nr.215/2001 privind  administraţia  publică  locală  –
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63  alin.1 lit”c”, art.19, art.30, art.48 și art.58 din Legea
273/2006 – finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală:

   H OT Ă R Ă Ş T E :   

       Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe
secțiuni) pe  anul 2019, conform anexei I  la partea de venituri influente cu plus
800,31 mii lei, valoare totală rectificată 19.969,34 mii lei și  conform anexei II la
partea de cheltuieli,   influente cu plus 721,40 mii  lei,  valoare totală rectificată
23.174,94 mii lei.   
         Art.2. Se aprobă  listele de investiții (anexele 1a și 1b) pe anul 2019, pentru
activitatea proprie, conform anexei III.

Art.3.(1)  Se  aprobă  repartizarea  excedentului  anual  al  bugetului  local
rezultat  la  încheierea  exercițiului  bugetar  al  anului  2018,  în  sumă  totală  de
6.838.684,01 lei, potrivit Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, art. 58 lit.b,
astfel:

-  3.205.600,00 lei  ca  sursă  de  finanțare  a  cheltuielilor  secțiunii  de
dezvoltare pe anul 2019;

-  3.633.084,01 lei  pentru  acoperirea  temporară  a  golurilor  de  casă
provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și
dezvoltare, după cum urmează:

-1.000.000  lei  acoperirea  temporară  a  golurilor  de  casă  provenite  din
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare în anul 2019;

-2.633.084,01 lei acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul 2019.

(2)Ceea  ce  presupune  modificarea  articolului  nr.13  din  HCL
nr.76/25.04.2019 privind aprobarea bugetului  Orașului Victoria pe anul 2019.

 Art.  4.  Primarul  prin  aparatul  propriu  de  specialitate  din  cadrul  Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Pentru modificarea și completarea titlului, preambulului și art. 1 și 2 din
HCL nr. 96/13.05.2019 -Cu privire la organizarea de către Consiliul Local

Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria,
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă

  

    Primarul Or.Victoria
             Având în vedere referatul nr.10254/04.07.2019 întocmit de către biroul
tehnic cu privire la necesitatea modificării titlului, preambulului  și art. 1 și 2 din
HCL nr. 96/13.05.2019 -Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a
manifestărilor  dedicate:  Zilei  Eroilor,  Zilelor  Or.Victoria,  Patronului  spiritual  al
Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă.

Văzând prevederile ;
- Legii  nr.215/2001,  republicata  art.36,  alin.  6,  lit.”a”  pct.  4,  alin.7

lit.”a”,art.63, alin.(4), lit.”a”,
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,republicată,
-      Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe 2019; 
-      HCL nr.76/26.04.2019  privind  aprobarea  bugetului  local  al  Orașului

Victoria;
- HCL nr.96/30.10.2014 cu privire la aprobarea  Regulamentului  privind

regimul  finanţărilor  nerambursabile  din  fondurile  bugetului  local  al  Oraşului
Victoria  alocate  pentru  activităţi  nonprofit  de  interes  local,  modificată  și
completată prin HCL nr.26/28.07.2016 și HCL nr.212/29.11.2018.  

- HCL  nr.  96/13.05.2019  -Cu  privire  la  organizarea  de  către  Consiliul
Local  Victoria  a  manifestărilor  dedicate:  Zilei  Eroilor,  Zilelor  Or.Victoria,
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă.

- HCL nr. 111/27.06.2019 – privind aprobarea implementării proiectului
cultural Festivalul ”La noi la Victoria veniți!”

Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.44  şi  art.45  alin.2  din  Legea
215/2001, republicată, 

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :  

Articol unic. Se aprobă modificarea și completarea titlului, preambulului  și
art. 1 și 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -Cu privire la organizarea de către Consiliul
Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului
spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă, după cum urmează:

Titlul forma inițială:
- Cu privire la organizarea de către  Consiliul Local Victoria a manifestărilor

dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan
şi Săbătorile de iarnă.
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Titlul forma modificată:
        - Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor
dedicate:  Zilei  Eroilor,  Festivalul  ”La  noi  la  Victoria  veniți!”,  Zilelor  Or.Victoria,
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă.

Preambul forma inițială:

Având în  vedere  referatul  nr.3653/05.03.2019  cu  privire  la  organizarea  de
către  Consiliul  Local  Victoria  a  manifestărilor  dedicate:  Zilei  Eroilor,  Zilelor
Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă.

Preambul forma modificată:

Având în  vedere  referatul  nr.3653/05.03.2019  cu  privire  la  organizarea  de
către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Festivalul ”La
noi  la  Victoria  veniți!”,  Zilelor  Or.Victoria,  Patronului  spiritual  al  Or.Victoria
Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă.

Art.1 forma inițială:

          Art.1–  Se  aprobă  organizarea  de  către  Consiliul  Local  Victoria  a
manifestărilor  dedicate:  Zilei  Eroilor,  Zilelor  Or.Victoria,  Patronului  spiritual  al
Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă.

Art.1 forma modificată:

Art.1–  Se  aprobă  organizarea  de  către  Consiliul  Local  Victoria  a
manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Festivalul ”La noi la Victoria veniți!” Zilelor
Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă.

Art.2 forma inițială:

         Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după  cum urmează:
          Ziua Eroilor – cu suma de 2.000 lei 
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de 70.800  lei
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 1.500 lei  
          Săbătorile de iarnă– cu suma de 1.500 lei
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor
disponibile în bugetul local.    

Art.2 forma modificată:

             Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după  cum urmează:
          Ziua Eroilor – cu suma de 2.000 lei 
          Festivalul ”La noi la Victoria veniți!” 20.100 lei (Sumă totală proiect cultural
20.100  lei,  din  care  15.000  lei   finanțare  nerambursabilă  solicitată  Consiliului
Județean Brașov și cofinanțare proprie -5.100 lei);
          Zilelor Or.Victoria– cu suma de 50.700 lei
          Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de 1.500 lei  
          Săbătorile de iarnă– cu suma de 1.500 lei
          Sumele ce se va suporta din bugetul local pe anul 2019, în limita fondurilor
disponibile în bugetul local.    

       Celelalte articole din HCL nr. 96/13.05.2019 -Cu privire la organizarea de
către  Consiliul  Local  Victoria  a  manifestărilor  dedicate:  Zilei  Eroilor,  Zilelor
Or.Victoria,  Patronului  spiritual  al  Or.Victoria  Sf.Ştefan  şi  Săbătorile  de  iarnă,
rămân în forma inițială.

PRIMAR
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                                                           PROIECT  DE   HOTARARE
 Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 193/13.11.2019 -privind

actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reparații si
dotări Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria”, după încheierea

contractului de achiziție publică.
 
          Primarul Or.Victoria, 
          Având în vedere:
- raportul de specialitate întocmit de Biroul Tehnic, înregistrat sub nr.10210/03.07.2019
cu  privire  la  necesitatea  modificării  art.  1  din  Hotărârea  Consiliului  Local  nr.
193/13.11.2018  privind  actualizarea  devizului  general  pentru  obiectivul  de  investiții
„ Reparații  si  dotări  Grădinița  cu  Program  Prelungit  nr.1  Victoria”,  după  încheierea
contractului de achiziție publică, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G  nr.114/2018 și a
adresei nr. 21748/11.02.2019 emisă de MDRAP.
     Văzând:
- devizul general al investiției  „Reparații si dotări Grădinița cu Program Prelungit
nr.1  Victoria”,  actualizat  după  încheierea  contractului  de  achiziţie  publică
nr.13.885/181RC/14.08.2018;
- prevederile  art.44,  alin.(l)  din  Legea nr.273/2006 privind finanțele  publice  locale  cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru  aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul
- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
- prevederile  O.U.G nr.114/2018 rivind instituirea unor măsuri  în  domeniul  investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene
- prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice
nr.1851/2013  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013;
- prevederile art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul
- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
- adresa  nr.  21748/11.02.2019  emisă  de  MDRAP  –  cu  obiectul  actualizare  contracte
achiziție publică;
- Hotărârea Consiliului  Local  nr.  193/13.11.2018 privind actualizarea devizului  general
pentru obiectivul  de investiții  „ Reparații  si  dotări  Grădinița cu Program Prelungit  nr.1
Victoria”, după încheierea contractului de achiziție publică.
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              In  temeiul  art.45,  alin.1, și  art.115,  alin.1,  lit.b) din Legea nr.  215/2001
republicată, privind administrația publică locală, propune adoptarea următoarei
              În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată,
cu modificările și completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :

                 Articol unic:  Se aprobă modificarea art.1 din  Hotărârea Consiliului Local nr.
193/13.11.2018  privind  actualizarea  devizului  general  pentru  obiectivul  de  investiții
„ Reparații  si  dotări  Grădinița  cu  Program  Prelungit  nr.1  Victoria”,  după  încheierea
contractului de achiziție publică, după cum urmează:

Forma inițială:
           Art.1. (1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții
„Reparații  si  dotări  Grădinița  cu  Program Prelungit  nr.1  Victoria”,  după  cum
urmează:

Valoarea totală actualizată : 325.200,05 lei, inclusiv TVA, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 200.000,00  lei, cu TVA;
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 125.200,05 lei, cu TVA;

 (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Forma modificată:
        Art.1.  (1) Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții
„Reparații si dotări Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria”după încheierea
contactului de achiziție publică nr.13.885/181RC/14.08.2018, după cum urmează:

Valoarea totală actualizată : 359.292,55 lei, inclusiv TVA, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 200.000,00  lei, cu TVA;
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 159.292,55 lei, cu TVA;

 (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Celelalte  aricole  din Hotărârea  Consiliului  Local  nr.  193/13.11.2018  privind
actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „ Reparații si dotări Grădinița
cu Program Prelungit nr.1 Victoria nu se modifică.
         

                                                                                                        PRIMAR 
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PROIECT  DE   HOTARARE 
Pentru modificarea art. 1 din HCL nr.194/13.11.2018 - Cu privire la actualizarea

devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si dotări Liceul
Teoretic I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea

contractului de achiziţie publică.

        Având în vedere:
- raportul  de  specialitate  întocmit  de  Biroul  Tehnic,  înregistrat  sub  nr.
nr.10211/03.07.2019  pentru  modificarea  art.1  din   HCL.  nr.194/2019  –  cu  privire  la
actualizarea  devizulului general al investiției ”Reabilitare si dotări Liceul Teoretic
I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea contractului
de achiziţie publică, nr.15.395/206RC/13.09.2018, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G
nr.114/2018 și a adresei nr. 21748/11.02.2019 emisă de MDRAP;
    Vazand :
- prevederile  art.44,  alin.(l)  din  Legea nr.273/2006 privind finanțele  publice  locale  cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- prevederile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru  aprobarea
Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul
- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
- prevederile  O.U.G nr.114/2018 rivind instituirea unor măsuri  în  domeniul  investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative
şi prorogarea unor termene;
- prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice
nr.1851/2013  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  punerea  în  aplicare  a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013;
- prevederile art.10, alin.(4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul
- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
- adresa  nr.  21748/11.02.2019  emisă  de  MDRAP  –  cu  obiectul  actualizare  contracte
achiziție publică;
- Hotărârea Consiliului  Local  nr.  194/13.11.2018 cu privire la actualizarea  devizulului
general  al  investiției  ”Reabilitare si  dotări  Liceul  Teoretic  I.  C.  Drăgușanu,
orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea contractului de achiziţie publică.
              In  temeiul  art.45,  alin.1, și  art.115,  alin.1,  lit.b) din Legea nr.  215/2001
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republicată, privind administrația publică locală, propune adoptarea următoarei
              În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată,
cu modificările și completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
            
          
                 Articol unic: Se aprobă modificarea art.1 din HCL. nr.194/2019 – cu privire la
actualizarea  devizulului general al investiției ”Reabilitare si dotări Liceul Teoretic
I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea contractului
de achiziţie publică, după cum urmează:

Forma inițială:
Art.1.(1) Se  aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții

”Reabilitare  si  dotări  Liceul  Teoretic  I.  C.  Drăgușanu,  orașul  Victoria
județul  Brașov”, după  încheierea  contactului  de  achiziție  publică
nr.15.395/206RC/13.09.2018, după cum urmează:

Valoarea totală actualizată : 707.176,53 lei, inclusiv TVA, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 654.133,00 lei, cu TVA;
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 53.043,53  lei, cu TVA;

   (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.

Forma modificată:
Art.1.(1) Se  aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții

”Reabilitare  si  dotări  Liceul  Teoretic  I.  C.  Drăgușanu,  orașul  Victoria
județul Brașov”, după cum urmează:

Valoarea totală actualizată : 775.863,92 lei, inclusiv TVA, din care:
Valoare buget de stat (eligibil PNDL) : 654.133,00 lei, cu TVA;
Valoare buget local (eligibil la beneficiar): 121.730,92  lei, cu TVA;

   (2) Devizul general actualizat este prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă a
prezentei hotărâri.

        Celelalte aricole din Hotărârea Consiliului Local nr. nr.194/2019 – cu privire la
actualizarea  devizulului general al investiției ”Reabilitare si dotări Liceul Teoretic
I. C. Drăgușanu, orașul Victoria județul Brașov”, după încheierea contractului
de achiziţie publică, nu se modifică.
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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru

obiectivul de investiții ” P.T Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.
Drăgușanu”

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10328/05.07.2019 întocmit de biroul tehnic, cu privire

la aprobarea Notei conceptuale i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investi ii ”și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” ții ”
P.T Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.Drăgu anu”.și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”

Analizând:
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea

215/2001 privind administra ia public locală, republicată cu modificările i completărileții ” și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
ulterioare; 

- prevederile  art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016
privind etapele  de elaborare si  continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice
aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare ;

-  art.44-  art.45  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cuții ”
modificarile i completările ulterioareși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”  ;

- Strategia de dezvoltare a ora ului Victoria pe perioada 2015-2020și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”  ;
            În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investi ii ții ”
” P.T Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.Drăgu anu”șanu” , prevăzută în anexa nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul  investi ii  ții ” ” P.T
Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.Drăgu anu”,  șanu” prevăzută în anexa nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternice te primarul ora ului Victoria să semneze toate documenteleși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA

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

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  

                                                                                                       PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                    

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru

obiectivul de investiții ” P.T Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.
Drăgușanu”

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10328/05.07.2019 întocmit de biroul tehnic, cu privire

la aprobarea Notei conceptuale i a Temei de proiectare pentru obiectivul de investi ii ”și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” ții ”
P.T Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.Drăgu anu”.și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”

Analizând:
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea

215/2001 privind administra ia public locală, republicată cu modificările i completărileții ” și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
ulterioare; 

- prevederile  art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016
privind etapele  de elaborare si  continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice
aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare ;

-  art.44-  art.45  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cuții ”
modificarile i completările ulterioareși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”  ;

- Strategia de dezvoltare a ora ului Victoria pe perioada 2015-2020și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”  ;
            În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investi ii ții ”
” P.T Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.Drăgu anu”șanu” , prevăzută în anexa nr.1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul  investi ii  ții ” ” P.T
Reabilitare canalizare Liceul Teoretic I.C.Drăgu anu”,  șanu” prevăzută în anexa nr.2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternice te primarul ora ului Victoria să semneze toate documenteleși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA

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

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  

                                                                                                       PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE

                                                                                    

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru

obiectivul de investiții ” P.T amenajare parcări str. Mihai Eminescu nr.2-4, str.
Mihai Eminescu nr.10, str. Libertății nr.10-12 și str. Albota nr.4”

 Primarul Or.Victoria.
 Având  în  vedere  referatul  nr.10327/05.07.2019 întocmit  de  biroul  tehnic,  cu

privire  la  aprobarea  Notei  conceptuale  i  a  Temei  de  proiectare  pentru obiectivul  deși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
investi ii ții ” ” P.T amenajare parcări str. Mihai Eminescu nr.2-4, str. Mihai Eminescu
nr.10, str. Libertății nr.10-12 și str. Albota nr.4”

Analizând:
- art. 36, alin.(2), lit.”b”,  lit.”d”, alin.(4), lit.”d”, alin.(6), lit.”a”,pct.11  din Legea

215/2001 privind administra ia public locală, republicată cu modificările i completărileții ” și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
ulterioare; 

- prevederile  art.1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 907/2016
privind etapele  de elaborare si  continutul-cadru al  documentatiilor  tehnico-economice
aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri  publice,  cu
modificarile si completarile ulterioare ;

-  art.44-  art.45  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cuții ”
modificarile i completările ulterioareși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”  ;

- Strategia de dezvoltare a ora ului Victoria pe perioada 2015-2020și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”  ;
            În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investi ii  ții ” ” P.T
amenajare parcări  str.  Mihai  Eminescu nr.2-4, str.  Mihai  Eminescu nr.10,  str.
Libertății  nr.10-12  și  str.  Albota  nr.4”,  prevăzută  în  anexa  nr.1  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul  investi ii  ții ” ” P.T
amenajare parcări  str.  Mihai  Eminescu nr.2-4, str.  Mihai  Eminescu nr.10,  str.

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA

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

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Libertății  nr.10-12  și  str.  Albota  nr.4”,  prevăzută  în  anexa  nr.2  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternice te primarul ora ului Victoria să semneze toate documenteleși a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”
necesare realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  

                                                                                                       PRIMAR 
CRISTIAN  GHEORGHE

                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE



                                                                                                    

                                                               

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la desemnarea pentru anul colar 2019/2020 a reprezentan ilorșcolar 2019/2020 a reprezentanților ților

Consiliului Local al Ora ului Victoria ca membri ai Consiliul de administra ie ișcolar 2019/2020 a reprezentanților ților școlar 2019/2020 a reprezentanților
ai Comisiei pentru evaluarea i asigurarea calită ii școlar 2019/2020 a reprezentanților ților din unită ile de învă ământților ților

preuniversitar de stat din Victoria

    Primarul or. Victoria; 
    Având în vedere: 
Expunerea de motive nr.  10482/09.07.2019  a primarului  orașului  Victoria și

referatul secretarul orașului Victoria nr. 10483/09.07.2019  cu privire la  desemnarea
pentru anul școlar 2019/2020 a reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria
ca membri ai Consiliului de administrație și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea
calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Victoria

- Adresele înaintate de Clubul Copiilor Victoria, nr. 487/9994/28.06.2019 și
nr. 486/99996/28.06.2019, cu privire la numirea   reprezentanților Consiliului Local al
Orașului  Victoria  ca  membri  ai  Consiliului  de  administrație  și  ai  Comisiei  pentru
evaluarea și asigurarea calității la această unitate;

- Adresele  înaintate  de  Colegiul  Tehnic  Dr.  Al.  Bărbat”  cu  nr.
1687/10246/04.07.2019  și  nr.  1686/10247/04.07.2019  cu  privire  la  numirea
reprezentanților  Consiliului  Local  al  Orașului  Victoria  ca  membri  ai  Consiliului  de
administrație și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la această unitate;

- Adresa  înaintate  de  Liceul  Teoretic  ”I.C.Drăgușanu”  cu  nr.
1927/10460/09.07.2019 cu privire la numirea   reprezentanților  Consiliului  Local  al
Orașului  Victoria  ca  membri  ai  Consiliului  de  administrație  și  ai  Comisiei  pentru
evaluarea și asigurarea calității la această unitate;

        Văzând prevederile:
-  art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”d”, alin.(7), lit. ”a” din  Ordonanța de urgență

nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
- art.96, alin.(2), lit.a^1 din Legea 1/2011 educației naționale și pct.1 al art.I

din Ordinul M.E.N nr.3160/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014.

- art.11,  alin.(4)  și  (9)  din  OUG  nr.  75/2005  privind  asigurarea  calității
educației, cu modificările și completările ulterioare,
           În temeiul art. 139, alin.(3), art. 196, lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

Art.1.   Se  desemnează  pentru  anul  școlar  2019/2020  reprezentanții
Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai Consiliului de administrație și
ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității  din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Victoria, după cum urmează:

ROMANIA
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Nr.
crt

Denumirea unităţii
şcolare

Adresa Membru în Consiliul
de administrație

Membru în
Comisia pentru

evaluarea și
asigurarea

calității

1

Colegiul Tehnic
„Dr.Alexandru

Bărbat” Victoria
Învăţământ

normal

VICTORIA,  STR.
SALCAMILOR

NR.2,505700,JUD.BRASOV,
Tel/Fax – 0040268241032,

E-mail:
lichvictoria@yahoo.com

2
Liceul Teoretic

“I.C.Dragusanu”
Victoria

VICTORIA, STR. 
1 DECEMBRIE 1918, nr.8,

505700, jud. BRASOV,
tel/fax: 0268241596

E-mail:
licdragusanu@yahoo.com

3 Clubul Copiilor
Victoria

VICTORIA, STR.
STADIONULUI, nr.8,
505700, jud. Brasov,

tel/fax: 0268241404, E-
mail:

clubvictoria@yahoo.com
 
Art.2.  Primarul  Orașului  Victoria,  prin  aparatul  de  specialitate,  va  asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN  GHEORGHE

                     

         
                                                                                                        VIZAT  PTR. LEGALITATE

mailto:lichvictoria@yahoo.com


                                                                                                      

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adiţional la contractul de

asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la
modificarea Anexei 3– obiecte de inventar capela ortodoxă la contract.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.9447/20.06.2019 al biroului ADPP cu privire
la   aprobarea   încheierii  unui  act adiţional  la  contractul  de  asociere  în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire  la modificarea Anexei  3–
obiecte de inventar capela ortodoxă la contract.
        Văzând prevederile:
        Constituţia Rămâniei art.136;

Art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”e”, alin.(9), lit. ”a” din  Ordonanța de urgență nr.
57/2019 – privind Codul administrativ;
        Legii 287/2009- Codul Civil - Asocierea în participaţie  art.1949-1954;
        HG 548/1999  privind aprobarea Normelor  tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor;
        Contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 
        Anexa 5 la HCL nr.101/30.05.2019.
        Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
        În temeiul art.139, alin.(3), lit.”f”, art. 196, lit.”a” din  Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.–Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de asociere
în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea Anexei 3–
obiecte de inventar capela ortodoxă la contract, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                                 CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                                                              VIZAT  PTR. LEGALITATE

ROMANIA
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat

A C T     A D I Ţ I O N A L   nr.11
La la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011

încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la
modificarea Anexei 3– obiecte de inventar capela ortodoxă  la contract.

         În urma acordului de voinţă al părţilor  

 
           1. Societatea Comerciala SAM - servicii avansate medicale-srl, cu sediul
social  in  localitatea  Sibiu,  str.  M.Costin  nr.  13,  judetul  Sibiu  inregistrata  la  Oficiul
Registrului Comertului J32/164/1994, din 12.01.1994, C.I.F. 5163262 avand cod CAEN:
8610, 8621, 8622, 8623,  RO46 BREL 0002 0003 1468 0100  deschis la banca Libra
Bank Sibiu, reprezentata prin dl.Rotaru Petru-Ioan în calitate de  administrator, numită
în continuare ASOCIAT
    si
         2. Orasul Victoria, persoană juridică de drept public conform art.96  din
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, legal reprezentată în
temeiul  art.154,  alin.(6)  din  Ordonanța  de  urgență  nr.  57/2019  –  privind  Codul
administrativ de  către  primar  GHEORGHE   CRISTIAN, cu  sediul  în  Oraşul  Victoria
str.Stadionului nr.14, C.I.F.4523207,cont RO67 TREZ 13524510220XXXXX deschis la
banca  Trezoreria  Victoria,  în  calitate  de  proprietar, au  convenit  la   modificarea
modificarea Anexei 3– obiecte de inventar capela ortodoxă, la contract, conform HCL
nr...................../..........................2019. Anexa 3– obiecte de inventar capela ortodoxă,
face parte integrantă din prezentul act adițional.

         Celelalte  prevederi  ale  contractul  de  asociere  în  participaţiune
nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi  SAM Servicii Avansate Medicale
SRL, nu se modifică.

          Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru
fiecare 

parte şi înregistrat la Primăria Victoria sub nr.__________/_______________2019.
 
             PROPRIETAR                                                                             ASOCIAT  

               ORAŞUL  VICTORIA                                              S.A.M Servicii Avansate Medicale S.R.L 
              PRIMAR                                                                      – Clinica Paltinul                          

              GHEORGHE  CRISTIAN                                                    Dr.IOAN  PETRU  ROTARU              

      

  

           Vizat pentru legalitate                                                                       
                   SECRETAR                                                         
         Tocoaie Gabriela Lenuţa

        Vizat pentru C.F.P                                                        
   Şef birou financiar Codrea  Victoria            

ROMANIA
 ORAŞUL    VICTORIA
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                                                                                                     Vizat pentru oportunitate.                         
                                                                         Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian   

Anexa 3– obiecte de inventar capela ortodoxă – modificată-act
adițional nr.11

Nr.Crt. Denumirea bunului
Unitate de

măsură
Cantitate 

Preţ 
lei

1 Aparat aer condiţionat buc 1 1.350,00

2 Aparat aer condiţionat buc 1 1.426,81

3 Cruce buc 1 12,00

4 Disc buc 1 8,80

5 Epitaf  montat cu franj buc 1 100,00

6 Evanghelie buc 1 2,70

7 Octoit mic-man-capelă buc 1 5,20

8 Potir buc 1 12,00

9 Psaltire - capelă buc 1 4,30

10 Scaune tip I (capelă) buc 70 1.323,70

11 Steag cu icoană pe stofă buc 2 168,00

12 Veşmânt preot buc 1 51,15

13 Veşminte liturghie buc 1 100,00

TOTAL 4.564,66

         PROPRIETAR                                                                    ASOCIAT   
      Orasul Victoria                                             S.A.M Servicii Avansate Medicale
S.R.L
                                                                                          – Clinica Paltinul          

Primar GHEORGHE  CRISTIAN                                       Dr.IOAN  PETRU  ROTARU

      



                                                                                                     

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la  abrogarea Anexei nr.2 la contractul de comodat

nr.11479/146RC/02.07.2018 încheiat între Orașul Victoria și  Asociația
Națională a Salvatorilor Montani din România.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.9448/20.06.2019 al biroului ADPP cu privire
la   abrogarea  Anexei  nr.2  la contractul  de  comodat
nr.11479/146RC/02.07.2018  încheiat  între  Orașul  Victoria  și   Asociația
Națională a Salvatorilor Montani din România. 
        Văzând prevederile:
        Art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit. ”a” din  Ordonanța de urgență nr.
57/2019 – privind Codul administrativ;
        Legii 287/2009  Codul Civil,  art.2144, art.2146 şi art.2148 - 2157;
       Anexei  nr.21  la  HCL 101/30.05.2019 privind  aprobarea  scoaterii  din
funcțiune și casarea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
      Procesului  verbal  nr.9082/12.06.2019 privind casarea unor obiecte de
inventar;
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
        În temeiul art.139, alin.(3), lit.”f”, art. 196, lit.”a” din  Ordonanța de urgență
nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

            Art.1.–Se aprobă abrogarea Anexei nr.2 la contractul de comodat
nr.11479/146RC/02.07.2018  încheiat  între  Orașul  Victoria  și   Asociația
Națională a Salvatorilor Montani din România ca urmare a prevederilor anexei
nr.21 la HCL 101/30.05.2019 și a procesului verbal nr.9082/12.06.2019 privind
casarea unor obiecte de inventar.
          Art.2.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

                                              CRISTIAN GHEORGHE 

                                                                                                                VIZAT  PTR. LEGALITATE

ROMANIA
ORAŞUL   VICTORIA
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Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                       

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la desemnarea unui membru titular în comisia pentru vânzarea
spaţiilor medicale şi a unui membru supleant din rândul consilierilor locali
precum și a unui membru titular în comisia de soluționare a contestaţiilor
privind vânzarea spaţiilor medicale şi a unui membru supleant din rândul

consilierilor locali.

         Primarul Or.Victoria: 
         Având în vedere referatul nr.9847/27.06.2019 al biroului ADPP cu privire la
desemnarea  unui membru titular în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale  şi a
unui membru supleant din rândul consilierilor locali precum și a unui membru titular în
comisia de soluționare a contestaţiilor privind vânzarea spaţiilor medicale  şi  a unui
membru supleant din rândul consilierilor locali.
        Văzând prevederile:
         Art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit. ”b”, art.363 din  Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
         OU 68/2008 privind vânzarea spaţiilor  proprietate privată a statului  sau a
unităţilor  administrativ-teritoriale  cu  destinaţia  de  cabinete  medicale,  precum şi  a
spaţiilor  în  care  se  desfăşoară  activităţi  conexe  actului  medical  art.5  și  Cap.III-
Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare respectiv art.18-26;
        OG 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
        OU 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica
pentru servicii publice conexe actului medical;
        Legea nr.598/2001 pentru aprobarea  Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.
83/2000  privind  organizarea  şi  funcţionarea  cabinetelor  de  libera  practica  pentru
servicii publice conexe actului medical;                 
       Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr.
57/2019 – privind Codul administrativ;
        În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019
– privind Codul administrativ;

                                                             PROIECT   DE   HOTĂRÂRE :

              Art.1.–Se desemnează în condițiile art.5 din OU 68/2008, un membru titular
în comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale, un membru supleant, un membru titular
în  comisia  de soluționare  a contestaţiilor  privind vânzarea spaţiilor  medicale  şi  un
membru supleant din rândul consilierilor locali după cum urmează:
         - dl.consilier local_____________________________ membru titular în comisia pentru
vânzarea spaţiilor medicale.
        -dl.consilier local_____________________________ membru supleant în comisia pentru
vânzarea spaţiilor medicale.
       -  dl.consilier  local_____________________________ membru titular  în  comisia de
soluționare a contestaţiilor privind vânzarea spaţiilor medicale.
       - dl.consilier local_____________________________ membru supleant  în  comisia de
soluționare a contestaţiilor privind vânzarea spaţiilor medicale.
        Art.2.- Primarul  prin  aparatul  propriu  de specialitate  din  cadrul  Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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                                  PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgu anu”  i Colegiulșcolar 2019/2020 a reprezentanților școlar 2019/2020 a reprezentanților

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria

Primarul Or.Victoria
          Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 10465/09.07.2019 al
biroul  buget,  financiar  contabil,  privind  aprobarea  de  către  Consiliul  Local  al  Or.
Victoria a drepturilor aferente personalului didactic pentru deplasare din localitatea de
resedinta la locul de muncă și de la locul de muncă.         
          Văzând adresele: 

- nr. 1910/08.07.2019  înaintată de  Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria, cu
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice;

- nr. 1681/03.07.2019 înaintată de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice;
         Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  Hotărârea  Guvernului  nr.569/2015  pentru
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi
de  la  locul  de  muncă  a  cadrelor  didactice  şi  a  personalului  didactic  auxiliar  din
învăţământul preuniversitar de stat  și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 –
privind  decontarea  navetei  cadrelor  didactice,  aprobate  de  Ministerul  educației,
cercetării, tineretului şi sportului.

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonanța de urgență nr.
57/2019 – privind Codul administrativ;
        În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019
– privind Codul administrativ;

                                 PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 3.598 lei, reprezentând cheltuieli  de
transport pentru cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință
în Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, după
cum urmează:

- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 2.647 lei pentru
lunile mai-iunie 2019;

- către  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria –  suma de 951 lei pentru
luna mai  2019;
             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile
mai sus menționate, cu încadrarea în bugetul  aprobat.
            Art.3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri  se încredințează
primarul  Or.  Victoria  prin  aparatul  propriu  de  specialitate,  directorul  și  contabilul
fiecărei unități de învățământ.
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                                  PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
privind  aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asistenta si

reprezentare juridica in dosarul nr. 678/62/2018, inregistrat pe rolul
Curtii de Apel Brașov

Primarul Or.Victoria
          Luând în dezbatere expunerea de motive a Primarului orașului Victoria
întregistrată cu nr. 10636/12.07.2019 și  raportul nr. 10637/12.07.2019 întocmit
de secretarul orașului Victoria cu privire la necesitatea achizitionarii serviciului de
consultanta,  asistenta  si  reprezentare  juridica  in  dosarul  nr.  678/62/2018,
inregistrat pe rolul Curtii de Apel Brașov
Avand  in  vedere  dispozitiile  art.  109,  art.  129  alin.(1)  din   Ordonanța  de
urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;

Avand in vedere dispozitiile  art. 1. alin. (2), liit.”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 și alin.3 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiiile publice, cu completările și
modificările ulterioare.

Fiind  îndeplinite  procedurile  cuprinse  în art.136  din   Ordonanța  de
urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
        În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonanța de urgență nr.
57/2019 – privind Codul administrativ;

                                 PROIECT   DE   HOTĂRÂRE

Art.1  .   Se  aproba  încheierea  contactului  de  asistenta  si  reprezentare
juridica in dosarul nr. 678/62/2018, inregistrat pe rolul Curtii  de Apel Brașov, in
vederea apărării intereselor Unității Administrativ Teritoriale Victoria prin Primar
Gheorghe Cristian, în fața instanțelor de judecată, având ca obiect litigiii Curtea
de Conturi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se  imputerniceste   primarul  orașului  Victoria,  domnul  Gheorghe
Cristian și 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  orașului
Victoria aferent anului 2019.
             Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate. 
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                                                          PROIECT   DE   HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului

Victoria la data de 30.06.2019.

 
 Primarul or. Victoria; 

          Având în vedere:
- referatul nr.10879/17.07.2019  întocmit de  biroul buget financiar contabil cu

privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 31.03.2019;
           Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” i alin.(4), lit.”a” din  Ordonan ași alin.(4), lit.”a” din  Ordonanța ța
de urgen ă nr. 57/2019 – privind Codul administrativ ța şi art.49 alin.(12) din Legea nr.
273/2006  finan elor publice locale cu modificările i completările ulterioare.ța și alin.(4), lit.”a” din  Ordonanța

Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.136 din  Ordonan a de urgen ă nr.ța ța
57/2019 – privind Codul administrativ;
        În temeiul art.139, alin.(2), art. 196, lit.”a” din  Ordonan a de urgen ă nr.ța ța
57/2019 – privind Codul administrativ;

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE : 

                 Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 31.03.2019. Anexele nr.  1-20 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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