JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.108/2016
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local 90/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a
municipiului Vulcan 2014-2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Având în vedere Expunerea de motive înregistrată sub nr. 81/8612/08.08.2016 întocmită de
Primarul Municipiului Vulcan, dl. Gheorghe Ile, prin care se propune completarea Strategiei de
Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014 – 2020, aprobată prin H.C.L nr.90/2015;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 89/8613/2016, raportul Biroului Proiecte Dezvoltare Locală din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 102/8614/2016,
avizul comisiei de specialitate „Economico-financiare şi de disciplină”, înregistrat sub nr. 130/8615/2016
precum şi avizul comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină”, înregistrat sub nr. 138/8615/2016, de
pe lângă Consiliul local,
Ţinând cont de prevederile Ghidului solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte POR/AP/2015/5/5.2/1, Domeniul major de intervenţie 5.2 ”Realizarea de
acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi
promovării măsurilor de reducere a zgomotului, precum şi prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.4), lit. e) şi al art. 45, alin (1) din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
ART. I Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local 90/2015 privind aprobarea Strategiei
de Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014-2020 , astfel:
- Cap. 3.4. Obiective, măsuri şi plan de acţiuni, se completează cu punctul:
„2.1.6 Refuncţionalizarea zonelor urbane: teren de joacă pentru copii - strada Traian
(lângă blocurile nr. 11,13,17), teren stadion (fost stadion E.M. Paroşeni), teren situat în zona
centrală pe B-dul Mihai Viteazu”.
ART.II Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile legii 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, la instanţa de contencios administrativ.
ART.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, şi se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 29.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 17 voturi „pentru”

