
 

 

DISPOZIŢIA NR. 819 /2018 
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 30.08.2018 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub                                        

nr. 28682/23.08.2018 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, 

30.08.2018, ora 11
00

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

de zi:                                                                                      

1.RAPORT privind activitatea asistenţilor comunitari  pe semestrul I anul 2018 

                                                                                                  Prezintă : Primarul municipiului Vulcan  

2.RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 

          pe semestrul I al anului 2018. 

                                                                                                 Prezintă : Primarul municipiului Vulcan   

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

                                                                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului de înfrațire și cooperare între Municipiul 

Vulcan, județul Hunedoara din România și Orașul Ialoveni ,  Raionul Ialoveni din Republica 

Moldova. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

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

Municipiului Vulcan.   

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Caietului de Sarcini, a Regulamentului de 

organizare si functionare a serviciului de iluminat public, a Strategiei locale de dezvoltare a 

serviciului de iluminat public si a Contractului-cadru pentru delegarea gestiunii   serviciului de 

iluminat public in municipiului Vulcan. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  utilizării de catre S.C.Apaserv Valea Jiului S.A   a 

sumei  de 42.148,47 lei reprezentând venit din dividende,  pentru demararea procedurilor de 

întocmire a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apa 

zona turistica Pasul Valcan” . 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                                                             

8.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, 23.08.2018 

   PRIMAR                                                                       AVIZAT: SECRETAR                                                                                                                             

          ING. GHEORGHE ILE                                                        JR. PETER RODICA 


