
JUDEŢUL  HUNEDOARA  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  VULCAN 

 

DISPOZIŢIA NR.13/2018 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 

18.01.2018 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat                                           

sub nr. 12356/12.01.2018 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, 

18.01.2018, ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan, cu următorul proiect al ordinii 

de zi:  

 

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

grav pe semestrul II al anului 2017.                                   

            2. RAPORT privind activitatea asistenţilor medicali comunitari  în  anul 2017. 

 

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

prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2017 . 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

combaterea marginalizării sociale în  anul 2018. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

           5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 

2018  conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.   

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

           6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. IV  al 

exerciţiului bugetar 2017. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

performanţele profesionale individuale ale d-nei PETER RODICA MARIANA, secretar al 

municipiului Vulcan, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

           8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici 

şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, a 

instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local 

Vulcan. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2018.      

                                                                                                     Iniţiatori: consilieri locali Barbu  

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

                     

          10.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, 12.01.2018 

 

 

   PRIMAR                                                                                       AVIZAT: SECRETAR                                                                                                                             

         ING. GHEORGHE ILE                                                                        JR. PETER RODICA 


