
JUDEŢUL  HUNEDOARA  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  VULCAN 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 581/2018 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 30.05.2018 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub                                        

nr. 22705/24.05.2018 din care rezultă necesitatea convocării unei şedinţe ordinare a consiliului local, 

În temeiul art. 39 alin. (1), alin.(3)  şi art. 68 alin.(l) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

ART.  1. Convoacă Consiliul local al municipiului Vulcan în şedinţă ordinară pentru 

miercuri, 30.05.2018, ora 11
00

, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan, cu următorul proiect 

al ordinii de zi:  

 

                                                                                          

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.                                                                                                                             

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 

2017.                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  concesionarea prin licitaţie publică a unui teren  aparținând 

domeniului privat al municipiului Vulcan , în suprafață de  1580 mp , situat  în Pasul Vulcan,  în 

vederea amenajării unui parc ”Pump Track”. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea participării Consiliului Local Vulcan în calitate de 

partener al  Fundației ” Noi orizonturi”   în cadrul proiectului ”Dezvoltarea turismului activ în Valea 

Jiului ” 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren 

intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, b-dul Mihai Viteazu 

(târgul săptămânal). 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE     pentru  completarea  Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local                 

nr. 45/2017, privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

al municipiului Vulcan, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  preluarea obiectivului de  investiții  ”Școala 24 Săli de                    

clasă”-investiție în curs- ,  în proprietatea  municipiului Vulcan.   

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

 

 



 

  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism.   

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan              

 

    9.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  organigramei si a statului de funcţii ale Primăriei 

Municipiului Vulcan . 

 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan     

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

investiția ” Documentatie tehnico-economică  pentru  inchidere ecologică a depozitului neconform de 

deşeuri din municipiul  Vulcan’’ 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

 

  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE    pentru  modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 64 /2010 

privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice  în municipiul 

Vulcan   

 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE     privind aprobarea programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul 

manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia Vulcăneană” ediţia  46 .                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    Iniţiatori: consilieri locali Barbu  

Pompiliu, Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile,  Dragu Constantin Petrică,  Bărbiță   Eugenia 

   

  13.PROIECT DE HOTĂRÂRE     privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile iunie, 

iulie și august 2018. 

 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

  14.  Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.   

                                                                                    

           ART.2 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.3 Prezenta  dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,  Primarului 

municipiului Vulcan, consilierilor locali în funcţie  şi se aduce la cunoştinţa  publică prin  afişare.  

 
 

 

VULCAN, 24.05.2018 

 
 

   PRIMAR                                                                                                                   AVIZAT: SECRETAR                                                                                                                             

          ING. GHEORGHE ILE                                                                                                         JR. PETER RODICA 


