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PROCES  VERBAL 

 
              Încheiat astăzi 05.06.2020 cu ocazia afişării Ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020 ora 18-20. 

 

 

 
ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI 

 

 
 

 

 
 

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea contractului de delegare a 

gestiunii prin atribuire directă a serviciului de iluminat public pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, a 

caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului de iluminat public şi a studiului de oportunitate privind 

modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Oraşul Victoria în 

condiţiile prevăzute de HCL nr.125/30.08.2018, HCL nr.51/26.03.2020 şi Hotărârea 

nr.2/07.05.2020 a Asociaţiei Intercomunitare Eco Sistem Victoria. 

 

Proiect de Hotărâre nr.3. -Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 

mandat nr.5305/14.06.2012  încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria  şi Baciu Marian –

administrator al  SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea art.5 alin.1 al art.23 

Cap.IV – Durata Contractului. 

 

 

 

 

SECRETAR 

TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 

 

 
 

ROMANIA 

ORAŞUL    VICTORIA 
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea contractului de delegare a 

gestiunii prin atribuire directă a serviciului de iluminat public pe raza unităţilor 

administrativ teritoriale membre în Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, a 

caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a serviciului de iluminat public şi a studiului de oportunitate privind 

modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public în Oraşul Victoria în 

condiţiile prevăzute de HCL nr.125/30.08.2018, HCL nr.51/26.03.2020 şi Hotărârea 

nr.2/07.05.2020 a Asociaţiei Intercomunitare Eco Sistem Victoria. 

 
Proiect de Hotărâre nr.3. -Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de 

mandat nr.5305/14.06.2012  încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria  şi Baciu Marian –

administrator al  SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea art.5 alin.1 al art.23 

Cap.IV – Durata Contractului. 
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