
                                                                                         
     

 Nr……………../………………….2020. 
 

PROCES  VERBAL 
 

      Încheiat astăzi 23.04.2020 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a 
Consiliului Local Victoria din data 30.04.2020 , orele 18-20. 
 
 

I.-  ÎNTREBĂRI  ŞI  IN TERPELĂRI 

II.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 

III DIVERSE 
 

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

Victoria din data de 30.04.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Victoria din data de 26.03.2020 

 

Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe anul 2021. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul 

Teoretic ”I.C. Drăgușanu”. 

 

Proiect de Hotărâre nr.6- Pentru modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL nr.54/26.03.2020 

cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de recrutare, condițiilor de 

participare la concursul de recrutare și   modelul Contactului de management,  în vederea ocupării 

postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”. 
 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

         1 Adresa Camerei de Conturi Brașov, nr. 724/01.04.2020, privind prelungirea termenului pentru 

măsurile dispuse prin Decizia nr. 37/2017. 

 

 

 

 
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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Nr……………../………………….2020. 

 
 

ORDINEA  DE  ZI  A  ŞEDINŢEI  ordinare din _30.04.2020_ 
 

I.- PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI: 
II DIVERSE 

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

Victoria din data de 30.04.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Local Victoria din data de 26.03.2020 

 

Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor  locale pe anul 2021. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul 

Teoretic ”I.C. Drăgușanu”. 

 

Proiect de Hotărâre nr.6- Pentru modificarea anexei nr.1 cuprinsă la art.2 din HCL nr.54/26.03.2020 

cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a  concursului de recrutare, condițiilor de 

participare la concursul de recrutare și   modelul Contactului de management,  în vederea ocupării 

postului de director  ”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”. 
 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

         1 Adresa Camerei de Conturi Brașov, nr. 724/01.04.2020, privind prelungirea termenului pentru 

măsurile dispuse prin Decizia nr. 37/2017. 

 

 

 

 
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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