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Cu privire !a aprobarea ordinii Oe .i a peaintel extraordinare convocagi de indati a
Consiliului Local Victoria din data de 05.01 .2022

Consiliul Local victoria intrunit in gedinta extraordinare convocat5 de ?ndatir din data de05.0t.2022;
Av6nd in vedere prevederile aft. 135 din Ordonanla de urgenld nr. 571'2019 privind

CodulAdministrativ,cumodific5rilesicomplet5rileulterioare;
Ludnd in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Corsiliului LocalVictoria gi propunerile f5cute in gedinl5;
In temeiul aft.139 alin.1 din oUG nr. 57l2olg privind Codul administrativ, cumodificErile 9i complettrile ulterioare;

noriRAsre:
Aft.l. Se aprob5 ordinea de zi a gedinlei extraordinare convocatt de indat5 a

Consiliului Local Victoria, judelul Bragov din data de 05.01.2 022, dupd cum urmea;zi:

TITULATURA

PROIECTE DE HOT,
Cu privire la aprobarea ordinii d@
convocatS de indat5 a consiliului Local victoria oin outi Je

Cu privire la acoperirea definitiv5 a
pe anul 2021din excedentul bugetului local al oragului victoria al

Prirnar
Bertea Canrelia Elena

cu privire la utilizarea de sume ain@
oragului Victoria rezultat la incheierea exerciliului bugetar al anului
2021 pentru acoperirea temporar5 a golurilor de cas5 provenite din
decalajele intre veniturile gi cheltuielile secliunii de funclionare 9i

secliunii de dezvoltare in anul 2022

Prirnar
Beftea Canrelia Elena

Att.2. Cu ducere
primSriei 9i publicdrii pe
oragului Victoria.

la indeplinire in vederea afigdrii
pagina de internet a acesteia se

ordinii de zi a gedinlei la sediul
insircineazi secretarul general al

PRE$EDINTE DE

UN EX. PRIMAR, INSTTruTIA PREFECTULUI, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFI$AJ, birou audit intern
Nr. consilierilor in funclie: 15 Nr. consilierilor prezenfi: 13
Hotir6rea a fost adoptati cu 13 voturi pentruj O aUlineri; O impotrivi
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Cu privire la acoper,."" ezvoltare pe anul zo2ldin excedentul bugetului tocal al oragului victoria al anitor precedenli

Consiliul Local victoria intrunit in gedinla extraordinarS convocatl de indat5 din data de05.0L.2022;
AvSnd in vedere referatul nr.55/03.0L.2022 al biroului financiar contabil cu privire laacoperlrea definitiv5 a deficitului secliunii de dezvoltare pe anul 2021 din excedentul bugetuluilocal al oraSului Victoria at anilor piecedenli gi referatul dde aprobare nr. g3/04.0L.2022 alprimarului Or. Victoria;

Lu6nd in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului LocalVictoria gi propunerile ficute in gedinl5;

Y:::lf,tr:ederile art:l2jl.jil 
1 tt.u), art.1.3e alin.3 tit.a) din oUG nr.5/ zoLs privind

F,:*li'TiilillllY:.3l i9:1T.!-?,,rjt_(.) ";; oeql;li.'th'}# ir; # ,-"r;J';:Zri;;;:iz
IX.T$,:"r*.,S^:ll.jl?:j.I:,gl,o!{1!,;^ili,rnruii,.ir. ql1e1ioire, o,oinrr'n,ii1llilo ;{"#I.ii,
:fl,:,T:? T:'J:l::Tetodorosice 

privind'incheierea t*rril;i[rsflr"rr'1.'rir,';;;l;;;;'J,lifi
Ordinul nr. L5681202t;

Fiind indeplinite procedurile cuprinse in art.136 alin.g Ordonanla
I ""v "r\rsPrrrrlLE PruLtruu[lle cuprlnse ln alt.I3b alin.8 din Ordonanla de urgenl[ nr.5712019 privind.,.o^*r 

?lTil!:-tr.Iirr.:u modificdrire riiompretariqe ulieriorr";

]l-,:,.n':,i*,"1r.9,:iil:_l,lii 3J d;'i;qo#.i;"0[ ;;Hffi;:'rTl%1e privind coduradministrativ, cu modific5rile 9i completirile ulterioi[;

norARAsre:

Aft'l' Se aprob5 acoperirea definitiv5 a deficitului secliunii de dezvoltdre prs anul 2021din excedentul bugetului locai al oragutui victoria al anilor preieoenfi in sumi de 3.025. t6o,t4lei.

Alt'2' Primarul prin aparatul 
-de specialitate din cadrul primariei Victoria va duce laindeplinire prevederile prezentei hot5r6ri.

PRESEDINTE DE
BRATU

PREZENTA S-A DIFUZAT :

I1II EI PRII\4AR, INSTITUTIA PREFECTULUI, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFISAJ, birou audit intern
Nr. consilierilor in funcfie.: 15 Nr. consilierilor prezenli: 13Hotirirea a fost adoptiti cu 13 ,.tr; ;;;l;;io aotineri; o impotrivi

SECRETAR GENHRAT



ROMANIA
ORA$UL VTCTORTA

Strada Stadionului , nr.14,jud. Brasov Tel02681241525
Fax:. 02681241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com &#de

HoTARAREA NR. 3 din 05.01.2022
Cu privire la utilizarca de sume din excedentul Uugetului locaf al Oragului Victoria rezultat
!a incheierca exerciliului bugetar al anului 2O2L pentru acoperirea tlmporari a goturilor
de casi prcvenite din decalajele intrc veniturile ji ctreltuietiie secaiunii de funcji-onare 9i

secliunii de dezvoltare in anul 2022

Consiliul Local Victoria intrunit in gedinla extraordinari convocat| de indatS din data de
05.0L.2022;

Av6nd in vedere rapoftul de specialitate nr.56/03.01.2022 al biroului financiar contabi!
cu privire la utilizarea in anul 2022 a sumei de 4.000.000 lei din excedentul bugetului local
pentru acoperirea temporari a golurilor de cas5 provenite din decalajele Tntre veniturile gi
cheltuielile sectiunii de funclionare 9i secliunii de dezvoltare in anul 2022 si referatul dL
aprobare nr.84104.0L.2022 al primarului Or. Victoria;

Lu6nd in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Victoria gi propunerile f5cute in gedinfi;

Vizdnd prevederile art.129, alin.4 !it.a), art.139 alin.3 lit.a) din OUG nr.57 tZOLg privind
Codul administrativ, art. 58, alin.(1), lit. (b) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice
locale, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare.

Fiind indeplinite procedurile cuprinse in art.136 alin.8 din Ordonanla de urgeng nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i completSrile ulterioare;

In temeiul aft. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanla de urgen!5 nr.57120L9 privind Codul
administrativ, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare;

HOTARASTE:

Att.l. Se aprobb utilizarea sumei de 2.000.000 lei din excedentul anual al bugetului
local rezultat la incheierea exerciliului bugetar al anului 2021 pentru acoperirea tempo?arb a
golurilor de casi provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile secliunii d,e funclionare
in anul 2022.

Att.2. Se aprobd utilizarea sumei de 2.000.000 lei din excedentul anual al bugetului
local rezultat la incheierea exerciliului bugetar al anului 2021 pentru acoperirea temporari a
golurilor de casi provenite din decalajele intre veniturile gi cheltuielile secliunii de dezvoltare in
anul 2022.

Aft.3 Primarul prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei Victoriil va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotiriri.

SECRETAR GEIIIERAL
FOGOROg MARTANA,.CRTSTIN NA

PREZENTA S.A DIFUZAT :

UN EX. PRIMAR, INSTITUTIA PREFECTULUI, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFISAI, birou audit intern
Nr. consilierilor in funcfie: 15 Nr. consilierilor prezenli: 13
Hotir6rea a fost adoptatd cu 13 voturi pentru; 0 ablineri; 0 impotrivi


