
 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 1120/2018 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 22.11.2018 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat                                           

sub nr. 35234/16.11.2018 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 joi 

22.11.2018, 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  pentru  revocarea  Hotărârii  Consiliului Local nr. 121/2018 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și procedurile de lucru ale 

comisiei de evaluare și selecție a publicațiilor pentru care să se acorde sprijin financiar.   

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  transformarea unei funcții publice de execuție vacante 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

             4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale pentru investiția 

”Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan”. 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  comasarea terenurilor înscrise în CF nr. 60970 Vulcan și 

CF nr. 60971 Vulcan, situate în Vulcan, str. Romanilor nr. 7  

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                          

          6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea art. 3 din H.C.L.nr. 110/2018 privind 

acordarea de stimulente financiare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului 

municipal Vulcan. 

                                                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         7.PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației imobilului ,,Școala 24 

Sali de clasă ,, în  ,, Înființare centru social pentru copii / Centru activități extrașcolare pentru elevi, 

Biblioteca și spații,, 

                                                                                                Initiator.Primarul municipiului Vulcan. 



         8. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru producția unui 

film documentar pentru Centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918                                                                                                                               

Iniţiator: Consilier local  Barbu Pompiliu. 

         9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor 

precum și a cuantumului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 

școlar 2018- 2019. 

        10 . PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al 

Municipiului Vulcan. 

                                                                                                   Initiator. Primarul municipiului Vulcan 

       11 . 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, 16.11. 2018 

 

   PRIMAR                                                                                       AVIZAT: SECRETAR                                                                                                                             

         ING. GHEORGHE ILE                                                                        JR. VELEA GABRIEL 


