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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

            Încheiat azi, 30.05.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local  al   Municipiului Vulcan, 

întrunită în temeiul art. 39, alin. (1)  şi art. 68 din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările, ulterioare; 

           Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  17 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie. 

           La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile,  dna  secretar Peter Rodica,  c.j Velea Gabriel,              

dir.ex. Leonte Luminița, dir. ex. Capriș Cosmin, c.j Merișanu Ioana  , cetățeni și  reprezentanţi mass-media. 

            Dna secretar  Peter Rodica  face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri locali,  şedinţa se 

poate desfăşura în condiţiile legii.Lipsesc dl Bălţatu George și dna Băncilă Dorina. 

        Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 581/2018 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

             În continuare, dna secretar  jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 24.04.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

          Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna  secretar  supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat 

cu unanimitate de voturi.  

             Dna secretar  jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 

14.05.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

          Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna  secretar  supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat 

cu unanimitate de voturi.  

            Dna secretar  jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 

17.05.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

          Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna  secretar  supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat 

cu unanimitate de voturi.  

           În continuare, dna  secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier  Mihai Costel pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

            
           

             Apoi dl primar prezintă ordinea  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

           

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.                                                                                                                             

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017.                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  concesionarea prin licitaţie publică a unui teren  aparținând 

domeniului privat al municipiului Vulcan , în suprafață de  1580 mp , situat  în Pasul Vulcan,  în vederea 

amenajării unui parc ”Pump Track”. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea participării Consiliului Local Vulcan în calitate de 

partener al  Fundației ” Noi orizonturi” în cadrul proiectului ”Dezvoltarea turismului activ în Valea Jiului ” 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 



 2 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren intravilan 

aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, b-dul Mihai Viteazu (târgul 

săptămânal). 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE   pentru  completarea  Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local                 

nr. 45/2017, privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

municipiului Vulcan, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  preluarea obiectivului de  investiții  ”Școala 24 Săli de                    

clasă”-investiție în curs- ,  în proprietatea  municipiului Vulcan.   

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

  8. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism.   

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan              

    9.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  organigramei si a statului de funcţii ale Primăriei 

Municipiului Vulcan . 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan      

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE   pentru aprobarea  Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

investiția ” Documentatie tehnico-economică  pentru  inchidere ecologică a depozitului neconform de 

deşeuri din municipiul  Vulcan’’ 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

 

  11. PROIECT DE HOTĂRÂRE    pentru  modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 64 /2010 privind 

constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice  în municipiul Vulcan   

 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE     privind aprobarea programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul 

manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia Vulcăneană” ediţia  46 .                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                    Iniţiatori: consilieri locali Barbu  Pompiliu, 

Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile,  Dragu Constantin Petrică,  Bărbiță   Eugenia 

 

  13.PROIECT DE HOTĂRÂRE     privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile iunie, iulie și 

august 2018. 

 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

  14.  Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.   

           

 

               Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.  

 

               Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul unui cetățean aflat în sală. 

               Acesta solicită dlui primar să îi permită să lase leagănul și băncile amplasate lângă blocul unde 

locuiesc de către câțiva locatari, pentru copii . 

            Dl primar spune că acesta a ținut nenumărate chefuri acolo și au fost multe reclamații, din partea 

vecinilor că au făcut gălăgie a primit  și amendă de la Poliția națională. 
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        Cetățeanul spune că a fost amendat pentru asta, dar dorește ca dl primar să îl lase în continuare locul 

de joacă pentru copii. 

          Dl primar îi răspunde că nu depinde de dânsul ,vecinii au făcut reclamații la județ,  să aștepte hârtie 

acasa .  

 

            

         Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de pe 

ordinea de zi. 

 

           Dl primar prezintă Raportul primarului și  Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018. Dna director executiv Leonte Luminița aduce completări la proiectul de hotărâre. 

            

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

           

 

          Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 2 de pe 

ordinea de zi. 

          Dl primar prezintă  Raportul primarului şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului de 

încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017. Dna director executiv Leonte Luminița aduce completări la 

proiectul de hotărâre. 

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

          Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 3 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind  concesionarea prin licitaţie 

publică a unui teren  aparținând domeniului privat al municipiului Vulcan , în suprafață de  1580 mp , situat  

în Pasul Vulcan,  în vederea amenajării unui parc ”Pump Track”. 

           Dl consilier Mihai Costel 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.                  
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                  Dl consilier Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

                  Dl consilier Govor Florin spune că este de acord cu proiectul , dar ca o remarcă să li se atragă 

atenția organizatorilor să adune cauciucurile  după concurs.                         

                  Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă  acest parc se va face ptr campionat. 

                  Dl primar  spune  că va fi un parc pentru pregătiri și aici se va organiza și campionatul. 

                  Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că din câte se înțelege acolo va fi un parc de distracții 

pentru tot anul, și va fi și campionatul. 

                 Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

            

 

              Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 de pe 

ordinea de zi. 

             Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind  aprobarea participării 

Consiliului Local Vulcan în calitate de partener al  Fundației ” Noi orizonturi”   în cadrul proiectului 

”Dezvoltarea turismului activ în Valea Jiului ” 

           Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Anghel Dănuț întreabă cine va face întreținerea și cine va face angajările, deoarece a 

vazut că în Pasul Vulcan sunt angajați mulți pensionari mineri cu pensii de peste 4000 de lei, și să avem în 

vedere la angajări tinerii. 

          Dl primar spune că noi avem angajat un mecanic pensionar , doarece nu s-a găsit lăcătuș, ceilalți sunt 

angajați la Pregoterm.Întreținerea se va face în comun cu ONG-ul. 

           Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în 

Vulcan, b-dul Mihai Viteazu (târgul săptămânal). 

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

         

           Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 
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            Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru  completarea  Anexei    nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2017, privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al municipiului Vulcan, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999. 

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind  preluarea obiectivului de  

investiții  ”Școala 24 Săli de       clasă” -investiție în curs- ,  în proprietatea  municipiului Vulcan.     

 

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

           Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă preluarea necesită  vreun cost pentru noi. 

           Dl primar răspunde că nu. 

           Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 8 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice 

de amenajare a teritoriului şi urbanism.   

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

           

 

                Nefiind discuții pe fond , se trece la vot secret ,   rezultatul  votului fiind: 

 

             Buletin de vot  NUL                           
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                   1.  Ile Gheorghe    -                15 voturi    ”pentru”                           

                   2. Acs Paraschiva  -               16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                               

                   3.Ailincăi Monica  -               16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                               

                   4.Poenar Petru        -              16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                  

                   5.Moldovan Ana Codruţa  -   16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                                                 

                   6. Eşiu     Rodica      -             16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                   7. Diaconescu Andrei  -         16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                     

                   8.Tradnik Rudolf  Iosif-         16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                   

                   9.Mihai Costel    -                  16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                                

                  10. Balu Nelu Ioan  -               16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                                       

                  11.Ahritculesei Vasile -          16 voturi    ”pentru”                                                                                                                                                               

 

           Dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 17 voturi 

„pentru”.  

         
           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul 

nr. 9 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei si a 

statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan . 

            Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul 

nr. 10   de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Notei conceptuale 

și a Temei de proiectare pentru investiția ” Documentatie tehnico-economică  pentru  inchidere ecologică a 

depozitului neconform de deşeuri din municipiul  Vulcan’’ 

                                                                                                   

            Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 
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           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul 

nr. 11 de pe ordinea de zi. 

             Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii  

Consiliului Local nr. 64 /2010 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice  în municipiul Vulcan  . 

 

            Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul  dă cuvântul d-lui consilier Barbu Pompiliu , care prezintă 

punctul nr. 12 de pe ordinea de zi. 

           Dl consilier Barbu Pompiliu  prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia 

Vulcăneană” ediţia  46 .                                                                                                                                                                                                                                                   

 

            Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul 

nr. 13 de pe ordinea de zi. 

            Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui  de 

şedinţă  pentru lunile iunie, iulie și august 2018. 

            Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Barbu îl propune pe dl consilier Pop Vasile . 

            Nemaifiind alte propuneri , dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 
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             Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.  

             Dl. primar  dă citire unei adrese din partea primăriei  orașului Ialoveni , Republica Moldova , prin 

care ne prezintă un proiect de decizie privind înfrățirea orașului  Ialoveni cu municipiul  Vulcan. 

               Dl primar solită un acord de principiu pentru a se putea demarca procedura de înfrățire între cele 

două localități. Consiliul local își dă Acordul de principiu, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”  

 

             Dl primar prezintă programul acțiunilor cu ocazia Zilei de 1 iunie. 

             Dl consilier Tilea întreabă dacă a vorbit de statui. 

             Dl primar spune că a vorbit pentru 2 busturi în Pasul Vulcan. 

             Dl Tilea întrabă dacă nu mută statuia lui Mihai Viteazu în oraș. 

             Dl primar  spune că statuia va rămâne la locul ei, deoarece istoria spune că pe acolo a trecut, a bâut 

apă din izvor  și nu pe la sensul giratoriu de la Dincă. 

           Dl consilier Tilea este nemulțumit de parc și de faptul că iarba este mare. 

           Dl primar spune că este un calendar de lucrări și acesta se respectă, a plouat și iarba a crescut. 

            Dna consilier Stoica Angela spune că ar trebui afișat nr. celor de la ecarisaj, ea l-a găsit într-un final 

, spune că dna doctor de acolo are o atitudine arogantă și  semnalează faptul că i-au fost ceruți bani pentru 

acest serviciu.Întreabă dacă este normal , deoarece din câte știe acest serviciu este plătit de primărie, spune 

că lumea nu știe  și li se percep bani pentru acest serviciu. 

              Dna secretar spune că nu este normal , noi plătim o cotizație anuală. 

              Dl primar spune că dl Bădău Flavius  răspunde de ecarisaj și se va face un anunț cu datele lui de 

contact. 

             Dl  consilier Govor Florin , întreabă când se va face marcajul șoselelor, ce se întâmplă cu 

semaforul, felicită pentru strada Traian, solicită să găsim o soluție de ai ajuta pe copii care merg la Policino. 

            Dl consilier Tilea solicită să se facă o trecere de pietoni în fața primăriei. 

            Dl primar răspunde că  vor fi făcute marcajele, la semafor trebuie să vină piesa, a venit o piesă dar s-

a stricat semaforul și de la Școala nr.4 și a fost înlocuită piesa acolo, finnd copii mai mici, se va trasa și o 

trecere de pietoni în fața primăriei. 

           Dl consilier Lung Cornel înteabă dacă închirierea la Tg Săptămânal va avea sau nu TVA, deoarece 

nu este precizat în proiect. 

            Dna secretar spune că dacă nu este precizat, atunci se consideră fară TVA, dar poate prevede acest 

lucru clar în hotărâre. 

           Dl consilier Dragu Petrică  întreabă dacă s-a mai intabulat stadionul central. 

            Dna secretar răspunde că încă nu. 

            Dl  consilier Mihai Costel declară închisă şedinţa de consiliu. 
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