
 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 1222/2018  

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 18.12.2018 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub                                        

nr. 37770/13.12.2018 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 , 

18.12.2018, ora 14
00

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

de zi:  

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificare de buget local. 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019.                                                                                                                           

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

                                          

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  ajustarea  tarifelor  de operare pentru activitatea de salubritate, 

practicate de către operatorul S.C. PREGOTERM S.A.   

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a  Municipiului 

Vulcan  în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  pentru anul 2019 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acceptarea donației având ca obiect  imobilul nr. 3316 aflat în 

domeniul privat al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul privat al 

municipiului Vulcan, jud. Hunedoara. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Vulcan în 

domeniul privat  a unui teren în suprafaţă de 2008 m.p. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2019 

conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

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, 13.12.2018 
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