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Nr……………../………………….2018.

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 04.01.2018 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei
de îndată a Consiliului Local Victoria din data de 04.01.2018 ora 17.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢE
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul
bugetului local al Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2018.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI de îndată din_04.01.2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul
bugetului local al Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2018.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 12.01.2018 cu ocazia afişării Ordinii de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 15.01.2018 ora 19.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
Proiect de Hotărâre nr.1- privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul
Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a
localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO SISTEM VICTORIA
pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC ”ECOSISTEM VICTORIA”
SRL cu privire la modificarea şi completarea art.13, 14 și 15 – Cap.VIII Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a
acestora.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea modificării şi completării art.69 –
Secțiunea 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizareCap.13 –Drepturi și obligații din Regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului de Salubrizare la nivelul Or. Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ pentru anul 2018 – 2019 care va funcţiona în orașul Victoria.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI extraordinare din 15.01.2018

Proiect de Hotărâre nr.1- privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul
Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a
localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO SISTEM VICTORIA
pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC ”ECOSISTEM VICTORIA”
SRL cu privire la modificarea şi completarea art.13, 14 și 15 – Cap.VIII Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a
acestora.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea modificării şi completării art.69 –
Secțiunea 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizareCap.13 –Drepturi și obligații din Regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului de Salubrizare la nivelul Or. Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ pentru anul 2018 – 2019 care va funcţiona în orașul Victoria.
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