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 JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 
 
PROCES-VERBAL 

            
 
 
           Încheiat azi, 9.01.2017, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local  al  Municipiului 
Vulcan, întrunită în temeiul art. 39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
           Au fost prezenţi  18  consilieri locali din cei 19 în funcţie.. 
           La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile, dna  secretar Peter Rodica , dna dir. ex. Leonte 
Luminița, consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina, şi reprezentanţi mass-media. 
           D-na secretar  Peter Rodica  face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri locali, şedinţa se 
poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește nemotivat dl consilier Anghel Dănuț. 
           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 6/2017  a fost convocată 
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 
           În continuare,  d-na secretar dă cuvântul d-lui  consilier  Andraş Emil , preşedinte de şedinţă, pentru 
a prelua conducerea şedinţei. 
          D-l consilier  Andraş Emil dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 
         Dl primar prezintă ordinea de zi: 
 
 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al municipiului 
Vulcan a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016. 

                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
 2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  numirea domnului  Duna Gheorghe   Daniel în funcția de director 
al Clubului Sportiv Municipal „ Mihai Viteazu” Vulcan. 

                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 

 Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”.  
 
 
          D-l consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul domnului  primar care prezintă :Raport  şi                     
Proiect  de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al municipiului Vulcan a 
deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2016.Dă cuvântul dnei dir. Leonte Luminița care  aduce 
lămuriri suplimentare. 

          Dl consilier  Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond. 
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              Nefiind discuţii pe fond dl. consilier  Andraș Emil Sergiu, supune la vot întreg proiectul de 
hotărâre care este aprobat cu 18 voturi „pentru”  .  
  
 
             D-l primar prezintă Expunere de motive  şi Proiect de hotărâre privind  numirea domnului  Duna 
Gheorghe   Daniel în funcția de director al Clubului Sportiv Municipal „ Mihai Viteazu” Vulcan. 
 
              Dl.  consilier  Andraș Emil Sergiu 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  Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond. 
              Dl consilier  Mârza Florin întreabă  dacă i se poate spune numele participanților la concursul 
pentru ocuparea acestui  post. 
             Dna secretar  spune că a fost examen și a fost un singur dosar. 
              Dl consilier  Mârza Florin întreabă dacă examenul a fost scris. 
              Dna secretar  spune că examenul a fost scris. 
              Dl consilier  Mârza Florin întreabă dacă subiectele le putem  găsi undeva. 
              Dna secretar  spune că da , a fost constituită o comisie de examinare. 
              Dl consilier  Mârza Florin întreabă dacă  poate sti numele membrilor comisiei. 
              Dna secretar  prezintă componența comisiei de examinare: dl Giurgiulescu Vasile - președinte, dl 
Capriș Cosmin - membru  și dna Florescu Otilia - membru. 
              Dl consilier  Mârza Florin întreabă ce experiență au în managementul sportiv acești domni . 
              Dna secretar  spune că nu are CV-ul lor. 
              Dl consilier  Mârza Florin mulțumește. 
              Dl consilier  Govor Florin spune că știe că dl Duna este inculpat în dosarul PREGOTERM; în caz 
că se va dovedi că este vinovat întreabă ce se va face, care sunt următorii pași în acest caz. 
              Dna secretar  spune că dl Duna deocamdată nu are nicio condamnare, va fi angajat cu contract 
individual de muncă, în situația în care va fi trimis în judecată, nefiind funcționar public, rămâne la 
latitudinea angajatorului, dacă va fi suspendat sau nu. 
              Dl consilier  Govor Florin mulțumește. 
              Dna consilier Stoica Angela întreabă pentru câți ani este mandatul. 
              Dna secretar  spune că este angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, așa 
cum este prevăzut în Regulamentul de organizare și funcționare al clubului sportiv, aprobat de consiliul 
local. 
              Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă peste 3 ani, altcineva vrea să schimbe pe acest domn 
director, cum  procedează. 
              Dna secretar Peter Rodica spune că, consiliul local numește și revocă membrii consiliului de 
administrație. 
             Dna consilier Stoica Angela spune că poate fi revocat oricând. 
             Dna secretar Peter Rodica răspunde că poate fi revocat, nu merge pe statutul funcționarului public, 
este numit și revocat de către consiliul local. 
              Dl consilier  Mârza Florin întreabă  de ce nu este domnul director prezent la ședință. 
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             Dna secretar Peter Rodica spune că dacă i se solicită prezența poate fi invitat la ședința următoare a  
consiliului local. 
             Dl consilier  Mârza Florin spune că nu din cauza aceasta vrea să întrebe.... vrea să întrebe dacă 
poate prezenta un Raport de activitate al CSM –ului din august până în prezent. 
             Dna secretar Peter Rodica spune că nu și-a exercitat mandatul din august până în prezent, a fost ales 
interimar de către consiliul local, imediat după ce a fost ales, a renunțat din motive personale. Clubul 
sportiv va trebui să prezinte până în martie Raportul de activitate, inclusiv execuția bugetară va trebui 
prezentată consiliului local, absolut toată activitatea clubului sportiv este sub conducerea consiliului local. 
 
             Nemaifiind discuţii pe fond, d-l consilier  Andraș Emil Sergiu supune la vot proiectul de hotărâre 
care a fost aprobat cu  17 voturi „pentru” și o abținere( dl. consilier  Tilea Ion). 
 
            Dl.  consilier  Andraș Emil Sergiu declară închisă şedinţa de consiliu. 
   
 
 
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        SECRETAR,  
           Dl.  consilier  Andraș Emil Sergiu                                                                      Jr. Peter Rodica 
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