HOTĂRÂRE NR. 91 /2018
Privind aprobarea participarii UAT Municipiul Vulcan la evenimentul EXPO REAL 2018, in
standul României, desfașurat în perioada 08-10 octombrie 2018, la Munchen, Germania

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN
Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Vulcan înregistrată
sub nr. 92/1/30/28.08.2018 prin care se propune participarea UAT Municipiul Vulcan la
evenimenul EXPO REAL 2018 în standul României , desfășurat în perioada 08-10 octombrie 2018,
la Munchen , Germania ;
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 92/1/31/2018, raportul Direcției economice și al
Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan
înregistrat sub nr. 93/1/32/2018, avizul comisiei de specialitate „Juridică și de disciplină”,
înregistrat sub nr. 111/1/33/2018 precum şi avizul comisiei de specialitate „Activităţi economicofinanciare şi de agricultură”, înregistrat sub nr. 112/1/33/2018, de pe lângă Consiliul local;
În baza prevederilor art. 20 alin.(1), lit. h), i) din Legea finanțelor publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
În temeiul dispozitiilor art.36 alin.( 1) , alin.6 lit ”a” , pct. 18, alin.7 lit”a” , art.45
alin.2.lit. ,,f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicata , cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Aprobă participarea UAT Municipiul Vulcan la evenimenul EXPO REAL 2018
în standul României, desfasurat în perioada 08-10 octombrie 2018, la Munchen, Germania .
(2)Aprobă contribuția UAT Municipiul Vulcan în sumă de 8000 lei pentru
achiziționarea materialelor promoționale pentru evenimentul menționat la alin.1, suma ce va fi
suportată de la Capitolul 51 –Autorități publice.
Art.2. Aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Agenția de Dezvoltare
Economico-sociala a Judetului Hunedoara si UAT Municipiul Vulcan, UAT Municipiul Petrosani
,UAT Municipiul Lupeni, UAT Orasul Petrila,UAT Orasul Aninoasa, UAT Orasul Uricani , în
vederea participarii la evenimenul EXPO REAL 2018 in standul Romaniei , desfășurat în perioada
08-10 octombrie 2018, la Munchen , Germania , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din
prezenta hotărâre .
Art.3.Aprobă încheierea unui acord de asociere între UAT Municipiul Vulcan, UAT
Municipiul Petrosani UAT Municipiul Lupeni, UAT Orasul Petrila, UAT Orasul Aninoasa, UAT
Orasul Uricani , în vederea achizitionarii materialelor promotionale pentru evenimenul EXPO
REAL 2018 in standul Romaniei , desfasurat in perioada 08-10 octombrie 2018, la Munchen ,
Germania, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
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Art.4.Împuterniceste Primarul Municipiului Vulcan, sa semneze Acordul de parteneriat
mentionat la art. 2 si Acordul de asociere mentionat la art.3.
Art.5 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.6.Prezenta hotărâre se comunică : Primarului Municipiului Vulcan, Instituţiei Prefectului
Judeţului Hunedoara, Agentia de Dezvoltare Economico-sociala a Judetului Hunedoara ,UAT Orasul
Aninoasa, UAT Orasul Uricani , UAT Municipiul Lupeni , UAT Municipiul Petrosani , UAT Oraş
Petrila, Direcţiei economice, Directiei tehnice şi se aduce la cunoştinţă publică.

VULCAN, 30.08.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Pop Vasile

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru”.
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