JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.58 /2016
privind aprobarea participării Consiliului Local Vulcan în calitate de partener al Şcolii Gimnaziale
nr. 5 Vulcan în cadrul proiectului cultural – artistic – Festivalul Judeţean de Muzică Folk
„Te salut generaţie în blugi”- ediţia a IV-a.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive a Primarului municipiului Vulcan înregistrată sub
nr. 47/8612/14.04.2016 prin care se propune aprobarea participării Consiliului Local Vulcan în
calitate de partener al Şcolii Gimnaziale nr. 5 Vulcan , în cadrul proiectului cultural-artisticFestivalul Judeţean de Muzică Folk „Te salut generaţie în blugi”, ediţia a –IV-a;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 47/8613/2016, raportul Compartimentului Juridic din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr.
51/8614/2016, avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare şi de disciplină”,
înregistrat sub nr. 80/8615/2016 precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de
Disciplină ”, înregistrat sub nr. 81/8615/2016, de pe lângă Consiliul local;
Văzând propunerea
Şcolii Gimnaziale nr. 5 Vulcan, înregistrată la Primăria
Municipiului Vulcan sub nr. 16018/25.02.2016;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr 13/2016 privind aprobarea programului
acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2016;
În temeiul art. 36, alin. (6) lit. a) pct. 1, 4, 5, alin. (7), lit. a) şi al art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
ART.1 Se aprobă participarea Consiliului Local Vulcan în calitate de partener al Scolii
Gimnaziale nr. 5 (structură a Colegiului Tehnic „ Mihai Viteazu”Vulcan), în cadrul proiectului
cultural-artistic - Festivalul judeţean de muzică folk „Te salut generaţie în blugi”, ediţia a –IV-a,
acţiune prevăzută la poziţia nr. 26 în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr 13/2016 privind
aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru
anul 2016.
ART.2 Se aprobă Acordul de parteneriat, în forma prezentată în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
ART.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Vulcan, ing. Gheorghe Ile, să semneze
Acordul de parteneriat, în conformitate cu prevederile legale .
ART.4. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara,
Primarului Municipiului Vulcan, Compartimentului Juridic, Şcolii Gimnaziale nr. 5 Vulcan, şi
se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 28.04.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Merişanu Cristian Ion

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 15 voturi „pentru”

