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DISPOZIŢIA NR. 556 /2018 
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului local 

Vulcan pentru data de  14.05.2018 

 

 
 

  PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN, 

            Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 21660/09.05.2018 

din care rezultă necesitatea convocării unei şedinţe extraordinare a consiliului local, 

            În temeiul art. 39 alin. (2) şi (3)  şi art. 68 alin.(l) din Legea administraţiei publice loca le nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

DISPUNE:  
    

ART. 1 Convoacă Consiliul local al municipiului Vulcan în şedinţă extraordinară în data de 

14.05.2018, ora 11
00

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

 

             1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind concesionarea prin licitaţie publică  cu strigare a unui 

nr. de 40  parcele teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan  situate în zona Pasul 

Vîlcan şi La Trei Fagi. 

 

                                                                                             Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

             2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru 

realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”. 

 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

            3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea documentului  Politica de Parcare  - Linie 

verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea 

Jiului”  .  

 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

             4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de 

Fezabilitate” , şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ”. 

 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

              5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentației tehnice ” Studiu de 

Fezabilitate”  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ”. 

    

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 



 

          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, 09.05.2018 

 

                   PRIMAR,                                                                         AVIZAT: SECRETAR, 

             Ing. GHEORGHE ILE                                                 Jr. PETER RODICA  


