DISPOZIŢIA NR. 409 /2020
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului local Vulcan pentru data de 27.02.2020

PRIMARUL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere referatul secretarului municipiului Vulcan înregistrat sub
nr. 15710/21.02.2020 din care rezultă necesitatea convocării unei şedinţe ordinare a consiliului local,
În temeiul art. 133, alin. (1) , art. 134 alin. (1) , lit a), alin. (3), lit.a), alin (5), art. 135, art. 155
alin (1) lit b), lit e), alin. 3, lit. b), art.136, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit b) din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUNE:
ART.1. Convoacă Consiliul local al municipiului Vulcan în şedinţă ordinară pentru data de
27.02.2020, ora 1100, în sala de şedinţe a Consiliului Local Vulcan, cu proiectul ordinii de zi
prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
ART.2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei
municipiului Vulcan, cam. 18, fiind transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali,
potrivit opțiunii acestora.
(2)Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului local al municipiului Vulcan, în baza competențelor acestora, conform Anexei
menționate la art. 1.
(3) Membrii Consiliului local al municipiului Vulcan sunt invitați să formuleze și să
depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
ART. 3 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.4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, primarului
municipiului Vulcan, secretarului municipiului Vulcan, consilierilor locali în funcţie,
Compartimentului informatică şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului Vulcan prin massmedia, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale, sau prin orice alt mijloc
de publicitate .
VULCAN, 21. 02. 2020

PRIMAR
ILE GHEORGHE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL
VELEA GABRIEL

ANEXA LA DISPOZIȚIA nr. 409 /2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VULCAN DIN DATA DE 27
FEBRUARIE 2020
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii
şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “REABILITARE
INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COLONIA DE JOS “.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane
marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”.
Iniţiator:
Primarul
municipiului
Vulcan
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile
proprietarilor și/sau deținătorilor legali din municipiul Vulcan.
Iniţiator:Primarul municipiului
Vulcan
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie,
aprilie , mai 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului
Vulcan
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe sociale situate pe strada Căprioara,
nr. 3, bl. C1 și bl C2.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului
Vulcan
6.Program activități culturale din luna februarie-martie aprobate de consiliul local prin
H.C.L. nr.17/2020.
Prezintă : consilier local
Barbu
Pompiliu
Spre avizare Comisiilor de specialitate:
1.Comisia de specialitate : Activităţi economico-financiare şi agricultură: punct. nr. 1-5 .
2.Comisia de specialitate: Juridică şi de disciplină: punct. nr 1-5;
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