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PROCES  VERBAL 

 
              Încheiat astăzi 09.04.2020 cu ocazia afişării Ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020 ora 19. 

 

 

 
ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI 

 

 
 

 

 
 

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local al 

Oraşului Victoria pe anul 2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.3- privind amanarea termenelor de plata a taxei de 

salubrizare si veniturilor constituite din contracte de inchiriere, concesiune, 

superficie, vanzari de bunuri 

 

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la  aprobarea  trecerii imobilului teren în 

suprafață de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  nr.cad.100912 din domeniului 

public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul 

public al UAT Victoria și administrarea Consiliului Local Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5- Pentru modificarea și completarea art.7 din Programul de 

măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, aprobat 

prin HCL nr. 29/27.02.2020 -Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  

prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 
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