
 

 

 
 

DISPOZIŢIA NR.   406/2020  

privind convocarea şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local Vulcan pentru data de 

21.02.2020 
 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului general municipiului Vulcan înregistrat sub                                       

nr.15469/ 19.02.2020 din care rezultă necesitatea convocării unei ședințe extraordinare de îndată a 

consiliului local, 

În temeiul art. 133, alin. (2) , art. 134 alin. (4) , alin (5), art. 135, art. 155 alin (1) lit b), lit e), 

alin. 3, lit. b), art.136, alin. (1) și  ale art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

DISPUNE: 

 

 ART.1. Convoacă Consiliul local al municipiului Vulcan în şedinţă extraordinară de îndată 

pentru vineri , 21.02.2020, ora 1000, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan, cu proiectul  ordinii 

de zi prevăzut în Anexa la  prezenta  Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta. 

  

            ART. 2  (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 

municipiului Vulcan, cam. 18, fiind transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit 

opțiunii acestora. 

                         (2)Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului local al municipiului Vulcan, în baza competențelor acestora, conform Anexei 

menționate la art. 1. 

                         (3) Membrii Consiliului local al municipiului Vulcan sunt invitați să formuleze și să 

depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 

           ART.3 Împotriva prevederilor prezentei  dispoziţii se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare.                       

                                                                                              

          ART.4 Prezenta  dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,  primarului 

municipiului Vulcan, secretarului general al municipiului Vulcan, consilierilor locali în funcţie, 

Compartimentului informatică şi se aduce la cunoştinţă  locuitorilor municipiului Vulcan prin mass-

media, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale,   sau prin orice alt mijloc 

de publicitate .  

 

 

VULCAN, 19 .02 .2020 

 

 

                  PRIMAR,                                                     CONTRASEMNEAZĂ :SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

            ILE  GHEORGHE                                                             VELEA   GABRIEL    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                          ANEXA LA DISPOZIȚIA nr. 406/2020 

      

PROIECTUL  ORDINII DE ZI 

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL VULCAN DIN 

DATA DE 21 FEBRUARIE 2020 

 

 

           1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului „Modernizarea ambulatoriului din 

municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 12,464,070.37 lei, inclusiv TVA, din care 

cheltuieli eligibile 10,699,249.94 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din 

valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 213,985,00 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare 

de 1,764,820.43 lei 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de  investiții ”Inchidere ecologică a depozitului neconform de deşeuri din 

municipiul  Vulcan’’ 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

           3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  darea în folosință gratuită Serviciului Public de 

Salubrizare  – Vulcan a unui imobil  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe b-

dul Nicolae Titulescu, PT 6 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

                                   

            4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  darea în folosință gratuită Serviciului Public de 

Salubrizare  – Vulcan a unor imobile  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situate pe 

str. Avram Iancu, nr. 5  

 

 

 

           Spre avizare Comisiilor de specialitate : 

 

          1.Comisia  de  specialitate : Activităţi economico-financiare şi agricultură: punctul 1-4; 

          2.Comisia  de  specialitate: Juridică şi de disciplină: punctul    1-4; 

 

                                                  

                     PRIMAR,                                               CONTRASEMNEAZĂ :SECRETAR GENERAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                ILE GHEORGHE                                                                     VELEA GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Redactat : Velea Gabriel 
   

 

 
 


