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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
       
          Încheiat azi, 13.05.2021, cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local  al  
Municipiului Vulcan, întrunită în temeiul art. 134 alin. (4) și întocmit conform prevederilor art. 138,                  
alin. (13)  din O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
           Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  16 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .  
             La şedinţă  participă   dl  primar Merișanu Cristian Ion, dna secretar general Rogobete Mihaela ,           
dl administrator public Danci Marius,  consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina, reprezentanți mass-
media. 
           Dna  secretar general Rogobete Mihaela face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali,  
şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc  dl. Ile Gheorghe, dl Marinescu Dan și dl Tătaru Liviu. 
Pătrascu Daniela și dna Constantin Simona. 
           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 373/2021  a fost convocată 
şedinţa extraordinară de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 
            Dna  secretar general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  consilier  Hisem Adrian pentru a prelua 
conducerea şedinţei. 
             
           Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 
          Dl. primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 
    
           1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2021, în condiţiile legii                          
nr. 350/ 2005. 
          Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
           În continuare dl primar, prezintă proiectul ordinii  de zi: 
 
 

ORDINE DE ZI: 
 

      1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  proiectului „REABILITARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN COLONIA DE JOS”, a bugetului proiectului în valoare de 
2.628.722,21 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 1.425.450,00 lei și aprobarea alocării din 
bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 28.509,00 lei și a 
cheltuielilor neeligibile in valoare de 1.203.272,21lei. 
                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind actualizarea Proiectului Tehnic, a Devizului general, a 
Indicatorilor tehnico-economici şi Descrierea investiţiei, pentru: „REABILITARE INFRASTRUCTURĂ 
RUTIERĂ ÎN COLONIA DE JOS”. 
                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan pentru 
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2021, în condiţiile legii                          
nr. 350/ 2005. 
                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
    Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.  
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           Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul 
nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului „REABILITARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN COLONIA DE JOS”, a bugetului proiectului în valoare de 
2.628.722,21 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 1.425.450,00 lei și aprobarea alocării din 
bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 28.509,00 lei și a 
cheltuielilor neeligibile in valoare de 1.203.272,21lei. 
       
          Dl  consilier  Hisem Adrian solicită avizul comisiilor de specialitate. 
          Comisia economică  acordă aviz favorabil. 
          Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  
          Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 
          Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 
          Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             
          Dl  consilier  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Nefiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care este 
aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
 
 
        Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul               
nr. 2 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre  privind actualizarea Proiectului Tehnic, a Devizului general, 
a Indicatorilor tehnico-economici şi Descrierea investiţiei, pentru: „REABILITARE 
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COLONIA DE JOS”. 
. 
          Dl  consilier  Hisem Adrian solicită avizul comisiilor de specialitate. 
          Comisia economică  acordă aviz favorabil. 
          Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  
          Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 
          Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 
          Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             
          Dl  consilier  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Nefiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care este 
aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
 
           Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul               
nr. 3 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre  privind aprobarea Programului anual al municipiului Vulcan 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2021, în condiţiile legii                          
nr. 350/ 2005. 
 
          Dl  consilier  Hisem Adrian solicită avizul comisiilor de specialitate. 
          Comisia economică  acordă aviz favorabil. 
          Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  
          Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 
          Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 
          Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             
          Dl  consilier  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Nefiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre,  care este 
aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
 
           Dl  consilier  Hisem Adrian declară închisă şedinţa de consiliu. 
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               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL 
                consilier  Hisem Adrian                                                                     Rogobete Mihaela 
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