JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL VULCAN

HOTĂRÂRE NR. 55/2018
privind preluarea obiectivului de investiții ”Școala 24 Săli de clasă”-investiție în curs- ,
în proprietatea municipiului Vulcan
Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Vulcan înregistrată sub nr.
55/1/30/2018 prin care se propune preluarea obiectivului de investiții ”Școala 24 Săli de clasă”investiție în curs- , în proprietatea municipiului Vulcan
Văzând Proiectul de hotărâre nr. 54/1/31/2018, raportul Comisiei de inventariere din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 57/1/32/2018,
precum și avizul comisiei de specialitate” Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism”
înregistrat sub nr. 64/1/33/ 2018 , de pe lângă Consiliul local;
Ținând cont de adresa nr.15863/24.02.2016 înaintată de către Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara cât și adresa nr. 29243/11.08.2016 înaintată de către Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice;
Având în vedere Protocolul de predare –primire a investiției ”Școală 24 săli de clasă din
municipiul Vulcan” , încheiat între Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Centrul de execuție
bugetară Vulcan ,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(6), lit.a ,pc.1, precum şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1Se aprobă preluarea obiectivului investiții în curs ”Școala 24 Săli de clasă” situat în
Vulcan, str. Parangului FN, în suprafață de 5700 mp, în proprietatea municipiului Vulcan ,
obiectiv identificat în anexa nr. 1 care parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Consiliul local își însușește Proiectul nr. 2206/26.04.2010 realizat de Institutul de
proiectare Hunedoara – Deva privind restul de executat pentru obiectivul de investitii menționat la
art. 1, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3Consiliul local își însușește Raportul de evaluare întocmit de SC DOREVAL
S.R.L. DEVA având ca obiect ”Obiectiv în curs ”Școala 24 Săli de clasă” cu suprafață desfășurată
de 5700 mp, situată în municipiul Vulcan, str. Parângului jud. Hunedoara”, prevăzut în anexa nr.3
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate
cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.5Prezenta hotărâre se va comunica, Institutiei Prefectului –Judeţul Hunedoara
Direcţiei economice, Direcţiei A.D.P.P, Arhitect- șef, Inspectoratului școlar Județean Hunedoara,
Colegiului Tehnic ”Mihai Viteazu” Vulcan și se aduce la cunoştinţă publică.
VULCAN, 31.05.2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Mihai Costel

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

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

