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DISPOZIŢIA NR. 464/2018 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 24.04.2018 

 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat                                           

sub nr. 19966/18.04.2018 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 marți 

24.04.2018, ora 0800, 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 constituirea comisiei de licitaţie publică pentru 

concesionarea unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în 

Vulcan, str. Şt.O.Iosif. 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. I  al 

exerciţiului bugetar 2018. 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea cofinanțării în sumă de 8.437,42 lei a 

proiectului “Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan”. 

 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

pentru investiția“Modernizare străzi si alei pietonale, str.Teodora Lucaciu, str. Crividia”. 

                                                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                            

        6.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008 

pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi . 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

       7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 3 din  H.C.L nr. 7/2018 privind  aprobarea 

programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2018. 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

      

        8. Raport de activitate al C.S.M. Mihai Viteazu Vulcan pe anul 2017. 

                                                                                         Prezintă : director Duna Gheorghe Daniel 

            

         9.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, 18.04. 2018 

 

 

   PRIMAR                                                                                       AVIZAT: SECRETAR                                                                                                                             

         ING. GHEORGHE ILE                                                                        JR. PETER RODICA 


