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Hotărârea nr.                    /2021 

privind  aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 

 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere:  

          -Procesul verbal de afișare și comunicare a proiectului de hotărâre privind aprobarea listei de 

investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021, înregistrat la registratura Primarului orașului 

Vlăhița sub nr. 961/17.02.2021, 

             -Referatul de aprobare nr. 185/89/S/2021  al Primarului Oraşului Vlăhiţa,  

             -Raportul de specialitate nr. 185/90/S/2021 al Serviciului economic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa,  

         -Prevederile art.40 și art.41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

           - Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului 

general al Orașului Vlăhița pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023;  

            Luând în considerare Avizul nr.        /      .2021 al Comisiei de specialitate pentru activități 

economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița,  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) ,lit.(b),  alin. (4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a)  din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Hotărăşte:  

 

 Art.1. – Se aprobă lista de investiții provizoriee pe anul 2021 conform anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.2. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Oraşului Vlăhiţa. 

        Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului 

Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege.  

 

Vlăhiţa, la  18.02.2021. 

 

 

            Iniţiator:                  Avizat pentru legalitate 

  Primarul Oraşului Vlăhiţa                                            Secretar general al Orașului Vlăhița 

  LŐRINCZ Csaba                                            ÜLKEI Jolán Erika     
  



 

 

 

 

 

 România 

 Judeţul Harghita 

 Oraşul Vlăhiţa 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa 

 

 

Nr. 185/90/S/2021    

                                RAPORT  DE  SPECIALITATE  NR.                        /2021 

                   privind  aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 

     

        În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind  aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului 

Vlăhiţa pe anul 2021, iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa în conformitate cu prevederile art.155 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, observăm, că obiectul 

acestuia se referă la aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 în baza 

prevederilor din Legea nr. 273/2006, lege privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Având în vedere:  

       -Prevederile art.40 și art.41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

        - Hotărârea Consiliului Local al orașului Vlăhița nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului 

general al Orașului Vlăhița pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023; 

 În conformitate cu art.40. alin.(1) din Legea nr.273/2006 - Legea finanţelor publice locale, 

privind procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament. Dacă legea 

bugetului de stat nu a fost aprobată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se 

aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de 

cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția 

cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz. 

           În conformitate cu art.41. din Legea nr.273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu privire 

la cheltuielile de investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale 

se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități 

administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea 

de dezvoltare, și se aprobă de autoritățile deliberative. 

            Având în vedere faptul că sunt unele investiții în curs de realizare și la care sunt depuse 

situațiile de lucrări, precum investiția „Reabilitare și modernizare sediu Primărie”, precum și la 

Investiția „Construire Grădiniță cu program prelungit cu 6 grupe de copii”investiția a ajuns în faza 

de demolare a clădirii vechi, iar grupele de copii din grădiniță se vor transfera la clădirea Internat a 

Liceului Tehnologic Gábor Áron. Clădirea Internat a Liceului Tehnologic Gábor Áron necesită 

reabilitare pentru funcționarea temporară a Grădiniței cu program prelungit. Pe lângă acestea vrem 

să participăm la două proiecte cu denumirea „Creșterea eficienței energetice a unității de învățământ 

Liceul Tehnologic Gábor Áron”oraș Vlăhița, program finanțat de Administrația Fondului de Mediu, 

precum și cu denumirea „Reabilitarea și modernizarea  Liceului Tehnologic Gábor Áron” oraș 

Vlăhița, program finanțat de Compania Națională de Investiții. 

 În ceea ce priveşte conţinutul proiectului de hotărâre, observăm că acesta respectă atât 

cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează în 

ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora 

urmează să fie aprobată. 

 În concluzie, ţinâd cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al Oraşului 

Vlăhiţa, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

        Vlăhiţa, la  18 februarie 2021.                                                                    
                                                                                                            
           Consilier,                                                                                             

              BIRÓ Veronika 



 

 

 

 
 

 

 

 România 

 Judeţul Harghita  

 Oraşul Vlăhiţa 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa 

 

 

 

 

 

Nr.185/89/S/2021   

 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE  NR.                              /2021 

 privind  aprobarea listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021   
                                
 

 În conformitate cu prevederile art.136 alin.(1)  din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

listei de investiții provizorie al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2021 , bazându-se pe următoarele 

 

                                                                         Motive: 
       
 Având în vedere prevederilor art.40 și art.41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu cele prevăzute de 

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. 17/2020 privind aprobarea bugetului general al 

Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023,  

  În conformitate cu art.41. din Legea nr.273/2006 - Legea finanţelor publice locale, cu 

privire la cheltuielile de investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice 

locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități 

administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea 

de dezvoltare, și se aprobă de autoritățile deliberative.  

 În drept, invocăm prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art.129, art.139 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului 

Local al Oraşului Vlăhiţa în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general al Oraşului Vlăhiţa pe anul 2020. 

 

              Vlăhiţa, la 18 februarie 2021.                                                             
 

                           
               Primarul Orașului Vlăhița 

               LŐRINCZ Csaba   
 

 

 

 

 

 


