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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

PROCES-VERBAL 
 
          Încheiat azi, 30.07.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local  al  Municipiului 
Vulcan, întrunită în temeiul art. 134 și întocmit conform prevederilor art. 138, alin. (13)  din 
O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Consilierii locali au fost convocați telefonic , 
invitatia la ședință și materialele au fost transmise în format electronic. 
          Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi 17 consilieri din cei 19 consilieri în funcție.  
          La şedinţă  participă, dl primar Merișanu Cristian-Ion, dna secretar Rogobete Mihaela ,  
dir. ex. Leonte Luminița, dir.ex.Capriș Cosmin, dl Bălțatu George -manager Spital Municipal 
Vulcan,  c.j Merisanu Ioana ,  cetateni și reprezentanți mass-media. 
          Dna  secretar general Rogobete Mihaela  face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri 
din cei 19 consilieri locali în funcție,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii.Lipsesc 
motivat dna Constantin Claudia și dna Pătrașcu Daniela.  
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 559/2021 a fost 
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  
         În continuare, dna. secretar Rogobete Mihaela supune atenţiei procesul- verbal al şedinţei 
ordinare din data de  25.06.2021 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 
          Nefiind completări sau obiecţiuni, dna secretar supune la vot procesul -verbal, acesta fiind 
votat cu unanimitate de voturi. 
 
          Dna secretar general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  Petculescu Petre Dan pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
         Dl consilier Petculescu Petre-Dan dă cuvântul dlui Stancu  Vasile care reclamă faptul că pe 
str. Cărioara unde nu este permis accesul la   drumul  de acolo , Sc Edy Ursu nu a arătat 
documentele de concesiune și nu permit accesul pe acel drum , și prezintă o listă de semnături 
din partea cetățenilor din bl C1, care solicită accesul atât pietonal cât și auto  pe str. Căprioara. 
         Dl consilier Petculescu Petre-Dan dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul 
ordinii de zi: 
          În continuare dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 
 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor 
şi  publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar. 
 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE . privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Spitalului Municipal Vulcan. 
 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. I al 
exerciţiului bugetar 2021. 
 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. II  al 
exerciţiului bugetar 2021. 
 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
 
    Supusă  la vot, suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Dl. primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 
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1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Vulcan , însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999. 
                                                                                          Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  darea în folosință gratuită Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă  Hunedoara a unui spațiu  situat în Vulcan, bd. Mihai Viteazu , nr. 47 
 Bl. 92 parter . 
                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de  investiții   ”Modernizare strada Muntelui”. 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “Modernizare strada Muntelui”, 
municipiul Vulcan, județul Hunedoara. 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “Reabilitare drumuri Colonia 
Țărănească Sohodol”, municipiul Vulcan, județul Hunedoara. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea  H.C.L 81/2020 privind aprobarea  proiectului 
„STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ VULCAN 2017-2020 - Titlu Proiect - Reabilitare 
infrastructură rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora 
Lucaciu – Municipiul Vulcan, județul Hunedoara - GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ 
MUNICIPIUL VULCAN”, a bugetului proiectului în valoare de 4.101.558,93 lei, inclusiv TVA, 
din care cheltuieli eligibile 2.850.900,00 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, 
de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 57.018,00 lei și a cheltuielilor 
neeligibile in valoare de 1.250.658,93 lei. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat pentru 
proiectul ”O filigorie pentru Colonie”. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, 
artistice, sportive şi de agrement  care se vor desfășura în  luna august 2021. 

                                                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea propunerii de aderare a Municipiului Vulcan  
la inițiativa de dezvoltare a conceptului „Ținutul Momârlanilor”. 
                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie  a 
lucrărilor şi  publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar. 
                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Spitalului Municipal Vulcan 
                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. I al 
exerciţiului bugetar 2021 
                                                                                            Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
13.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. II  al 
exerciţiului bugetar 2021 
                                                                                            Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
15.Întrebări, interpelări. 
       
          Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 
         Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 1  de pe ordinea de zi.   
        Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Vulcan , însuşit prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999. 
         Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
         Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
         Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
         Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
             
          Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian , care prezintă 
punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind  darea în 
folosință gratuită Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă  Hunedoara a unui spațiu  
situat în Vulcan, bd. Mihai Viteazu , nr. 47,Bl. 92 parter . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind  aprobarea 
Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de  investiții   ”Modernizare strada 
Muntelui”. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Anghel Dănuț spune că se bucră că se implementează asemenea proiecte în 
municipiul nostru. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
           Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia: “Modernizare strada Muntelui”, municipiul Vulcan, județul Hunedoara.                                                                    
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 
investiţia: “Reabilitare drumuri Colonia Țărănească Sohodol”, municipiul Vulcan, județul 
Hunedoara. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 6 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  PROIECT DE 
HOTĂRÂRE pentru modificarea  H.C.L 81/2020 privind aprobarea  proiectului „STRATEGIE 
DE DEZVOLTARE LOCALĂ VULCAN 2017-2020 - Titlu Proiect - Reabilitare infrastructură 
rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu – 
Municipiul Vulcan, județul Hunedoara - GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL 
VULCAN”, a bugetului proiectului în valoare de 4.101.558,93 lei, inclusiv TVA, din care 
cheltuieli eligibile 2.850.900,00 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% 
din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 57.018,00 lei și a cheltuielilor neeligibile in 
valoare de 1.250.658,93 lei. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 

            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Simion Spiridon întreabă dacă sunt cuprinse în proiect toate modificările. 
            Dl consilier Hisem Adrian spune că poate nu s-a înțeles întrebarea dlui consilier Simion 
Spiridon  , trebuie să ne asigurăm că nu vine cineva peste un an să spargă din nou drumul pentru 
alte lucrări, ex. canalizări sau alte lucrări. 
            Dl primar spune că reteaua de canalizare este realizată în zonă. 
            Dl consilier Simion Spiridon spune că noi treabuie să avem în vedere că, Comisia 
europeană ne-a atins pe mediu, și trebuie rezolvată problema deversărilor de la case în pârâul 
Mohora. 
             Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 7 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
încheierii Acordului de parteneriat pentru proiectul ”O filigorie pentru Colonie”. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 8 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea 
programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement  care se vor 
desfășura în  luna august 2021. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier Barbu Pompiliu spune că este un proiect de hotărâre binevenit , mai ales că 
anul trecut nu s-au putut tine activitățile culturale din cauza panedemiei. 
           Dna viceprimar Socaci Malvine spune că va fi lansată și cartea dlui Baron, o carte despre 
Valea Jiului și recomnadă să fie citită. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea 
propunerii de aderare a Municipiului Vulcan  la inițiativa de dezvoltare a conceptului „Ținutul 
Momârlanilor”. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier Marinescu Dan spune că și dl Părău cunoaște istoria momârlanilor și ar trebui 
consultat. 
             Dl primar spune că dl Baron  mai lucrează la o carte, numai despre Vulcan  în colaborare 
cu dl Părău. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
 
 
            Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 10 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind constituirea 
Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor şi  publicaţiilor pentru care urmează să se acorde 
sprijin financiar.            
           Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier Marinescu Dan solicită ca atunci cand sunt nominalizati membrii USR în vreo 
comsiie , să fie consultat și președintele USR din Vulcan.  
           Reprezentanţii Consiliului Local Vulcan în Comisiei  de evaluare şi selecţie a lucrărilor şi  
publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar, au fost aleşi prin vot secret,  
rezultatul votului fiind: 
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                      - SOCACI MALVINE -17 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 
                      - BARBU POMPILIU -17 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 
                      - FESZNER ȘTEFAN - FLORIN -17 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 
                      - CONSTANTIN CLAUDIA-SIMONA -17 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 

                       - MICLEA ROMEO-HORAȚIU-17 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 
          Dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 
17 voturi „pentru”. 
 
 
         Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.    
        Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Vulcan. Dl primar dă cuvântul dlui 
manager Bălțatu George care prezintă situația Spitalului Municipal Vulcan. 
        Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
        Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
        Dl consilier Marinescu Dan dorește să fie mai mult informați, pentru că a aflat din  mediul 
online de demisia dnei Băncilă Dorina .Întreabă cine este acum director financiar la Spital și 
solicită lămuriri cu privire la faptul că Spitalul Vulcan a rămas cu mai putine fonduri . 
        Dl manager Bălțatu George spune că director financiar este dna Sava Ramona, Spitalul 
Vulcan a rămas fără un pat, dar acest fapt nu a dus la micșorare  a fondurilor alocate de casa de 
asigurări de sănătate. 
        Dna viceprimar Socaci Malvine  dorește să îl felicite pe dl manager pentru disponibilitatea 
de a lărgi paleta de servicii medicale la Spitalul Municipal Vulcan..  
        Dl primar spune că deschiderea unui cabinet de oncologie la Vulcan este foarte importantă 
pentru locuitorii Văii Jiului. 
        Dl consilier Feszner Ștefan Florin solicită lămuriri cu privire la cine a ocupat la spital o 
funcție de inspector  contractual pe durata determinată. 
        Dl manager Bălțatu George răspunde că dl Cozma. 
        Dl consilier Lehăceanu spune că este foarte important că se aduc specialiști   la spital și 
arată că este mulțumit de implicarea dlui manager. 
        Dl consilier Anghel Dănuț îl felicită pe dl manager și îi urează succes mai departe. 
        Dl consilier Barbu Pompiliu arată că este mulțumit de activitatea spitalului, dacă acum un 
an era apropate de închidere, acum se deschid secții noi. 
        Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
         Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 12 de pe ordinea de zi.    
        Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea execuţiei 
bugetare  aferentă trim. I al exerciţiului bugetar 2021 
         Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
        Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
        Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
          Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 13 de pe ordinea de zi.    
          Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea 
execuţiei bugetare  aferentă trim. II al exerciţiului bugetar 2021. 
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         Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
         Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
         Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 14 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
                15.Întrebări, interpelări. 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
   
                Dl consilier  Petculescu Petre Dan declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Petculescu Petre Dan                                Jr. Rogobete Mihaela 
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	Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond.

	Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement  care se vor desfășura în  luna august 2021.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier Barbu Pompiliu spune că este un proiect de hotărâre binevenit , mai ales că anul trecut nu s-au putut tine activitățile culturale din cauza panedemiei.
	Dna viceprimar Socaci Malvine spune că va fi lansată și cartea dlui Baron, o carte despre Valea Jiului și recomnadă să fie citită.
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	Dl consilier Marinescu Dan spune că și dl Părău cunoaște istoria momârlanilor și ar trebui consultat.
	Dl primar spune că dl Baron  mai lucrează la o carte, numai despre Vulcan  în colaborare cu dl Părău.

	Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor şi  publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar.
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	Dl consilier Marinescu Dan solicită ca atunci cand sunt nominalizati membrii USR în vreo comsiie , să fie consultat și președintele USR din Vulcan.
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	Dl consilier Marinescu Dan dorește să fie mai mult informați, pentru că a aflat din  mediul online de demisia dnei Băncilă Dorina .Întreabă cine este acum director financiar la Spital și solicită lămuriri cu privire la faptul că Spitalul Vulca...
	Dl manager Bălțatu George spune că director financiar este dna Sava Ramona, Spitalul Vulcan a rămas fără un pat, dar acest fapt nu a dus la micșorare  a fondurilor alocate de casa de asigurări de sănătate.
	Dna viceprimar Socaci Malvine  dorește să îl felicite pe dl manager pentru disponibilitatea de a lărgi paleta de servicii medicale la Spitalul Municipal Vulcan..
	Dl primar spune că deschiderea unui cabinet de oncologie la Vulcan este foarte importantă pentru locuitorii Văii Jiului.
	Dl consilier Feszner Ștefan Florin solicită lămuriri cu privire la cine a ocupat la spital o funcție de inspector  contractual pe durata determinată.
	Dl manager Bălțatu George răspunde că dl Cozma.
	Dl consilier Lehăceanu spune că este foarte important că se aduc specialiști   la spital și arată că este mulțumit de implicarea dlui manager.
	Dl consilier Anghel Dănuț îl felicită pe dl manager și îi urează succes mai departe.
	Dl consilier Barbu Pompiliu arată că este mulțumit de activitatea spitalului, dacă acum un an era apropate de închidere, acum se deschid secții noi.
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