JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL VULCAN
HOTĂRÂRE NR.137/2016

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 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, 132/8612/22.11.2016 întocmită de Primarul
Municipiului Vulcan, dl. Gheorghe Ile, prin care se propune completarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului
Vulcan 2014 – 2020 aprobată prin HCL 90/2015, completată prin H.C.L nr. 108/2016;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 140/8613/2016, raportul Compartimentului Dezvoltare locală din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 130/8614/2016, precum şi avizul
comisiei de specialitate „Juridică şi de Disciplină ”, înregistrat sub nr. 173/8615/2016, de pe lângă Consiliul
local;
Ţinând cont de Acordul pentru implementarea Programului ROMACT în localitatea Vulcan care prevede
integrarea conţinutului Planului de Acţiune pentru Incluziunea Romilor, în Strategia de Dezvoltare a municipiului
Vulcan 2014 – 2020;
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.1 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local 90/2015 privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare a municipiului Vulcan 2014 - 2020, astfel:
- La Cap. 3.4. „Obiective, măsuri şi plan de acţiuni”, punctul 1.1.1 se completează cu: „străzi Cartier Colonia
de Jos”. Ca urmare a completării, punctul 1.1.1 va avea următorul conţinut: „Modernizarea integrală a reţelei
stradale: zona Mercur, cartier Sohodol, str. Traian, str. Parângului, str. Cabanei, str. Parc Octogon, str.
Dorobanţilor,str. Vasile Alecsandri, str. Fântânelor, str. Carpaţi, str. N Dăscălescu, str. Crinului, str. Plopilor, str.
Pinului, str. E.Teodoroiu, străzi Cartier Colonia de Jos”.
- La Cap. 3.4. „Obiective, măsuri şi plan de acţiuni”, punctul 1.4.3 se completează cu: „incinta de la
Grădiniţa PP+PN, zona Colonia de Jos, zona Crividia”. Ca urmare a completării, punctul 1.4.3 va avea
următorul conţinut: „Reabilitarea şi dotarea locurilor de joacă existente şi amenajare noi locuri de joacă în
următoarele zone:
- zona bl. 52 – 53, în suprafaţă de 358 m2
- zona Micro 3 B, în suprafață de 499 m2
- zona Bl. EVSN, în suprafaţă de 1.350 m2
- zona bl. F1, F2, F4, F5, F8, F9, D1, D2, D3, D4, D6, în suprafaţă totală de 5.550 m2
- zona str. Traian – şc. Gimnazială nr.6 , în suprafaţă de 700 m2
- incinta de la Grădiniţa PP+PN
- zona Colonia de Jos
- zona Crividia
Valoare estimativă(lei): 1.520.000lei
- La Cap. 3.4. „Obiective, măsuri şi plan de acţiuni”, se include:
- punctul 4.1.6: „Reabilitare săli de clasă şi dotare cu mobilier educaţional la Grădiniţa nr.1 de la Şcoala
gimnazială nr.6, Grădiniţa PP+PN”.
ART.2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile legii 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, la instanţa de contencios administrativ.
ART.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului
municipiului Vulcan, Direcţiei economice, Direcţiei Tehnice, reprezentanţilor Programului ROMACT şi se aduce
la cunoştinţă publică.
VULCAN, 29.11.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Şchiopu Ioan Dorel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 19 voturi „pentru”

