
 

 
 

DISPOZIŢIA NR.   23 /2020  

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 30 .01.2020 
 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub                                        

nr. 13351/23.01.2020 din care rezultă necesitatea convocării unei şedinţe ordinare a consiliului local, 

În temeiul art. 133, alin. (1) , art. 134 alin. (1) , lit a), alin. (3), lit.a), 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 ordinară pentru data de 

30.01.2020, ora 1100, 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 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, 23. 01. 2020 

 

 

                 PRIMAR                                            CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

            GHEORGHE ILE                                                                  VELEA GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                   ANEXA LA DISPOZIȚIA nr. 23 /2020 

    

 

 

PROIECTUL  ORDINII DE ZI 

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VULCAN DIN DATA DE  30 IANUARIE 

2020 

 

 

 

 

     1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de 

prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2019. 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului 

Vulcan  

   2. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale în  anul 2020. 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului 

Vulcan  

    3.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru anul 2020. 

                                                                                                      Iniţiator:Primarul municipiului 

Vulcan 

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

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

strada Aleea Trandafirilor, nr.4. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului 

Vulcan 

    5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a  

Municipiului Vulcan  în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  

pentru anul 2020. 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind propunerea de acordare a calificativului pentru 

performanţele profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar general al municipiului 

Vulcan pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului 

Vulcan         

     7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza  municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului 

Vulcan         

     8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L nr. 157/2019 privind aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului 

Vulcan.   

                                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

     9. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2019 

pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția ”Reabilitare infrastructura rutieră zona Crividia zona de acces auto si 

pietonal str. Crividia, str. Teodora Lucaciu.” 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

 



 

 

 

 

    10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  90/2019 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan” 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

   11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Proiectului tehnic de Execuție și Devizul 

General  privind cheltuielile necesare realizării utilităților pentru investiția ”Construire grădiniță cu 

program normal 4  Săli de grupă”. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                

  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada 

Căprioara,        nr. 3,  bl. C2,    

                                                                                             Iniţiator:Viceprimarul municipiului Vulcan         

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, 

artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2020. 

                          Iniţiatori consilieri locali : Barbu  Pompiliu , Şchiopu Ioan Dorel,  Pop Vasile                                        

Bărbiță   Eugenia ,   Stan Elvis Daniel                       

 

14.Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare pe anul  

2019. 

                                                                                   Secretar   Comisie pentru probleme de apărare 

 15. Raport privind activitatea asistenţilor  medicali comunitari  în  anul 2019.  

                                                                                          Director executiv Direcția de asistență socială 

                             

                                                             

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

 

        1.Comisia  de  specialitate : Activităţi economico-financiare şi agricultură: punct. nr 4,5,9,10,11,13. 

        2.Comisia  de  specialitate: Juridică şi de disciplină: punct.  nr 1-13; 

       

 

                                                  

                     PRIMAR                                              CONTRASEMNEAZĂ :SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                ILE GHEORGHE                                                                      VELEA GABRIEL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Redactat : Secretar Velea Gabriel 

 

 

 
 


