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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

 

 

  Încheiat azi, 22.11.2018, 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  18 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie. A absentat 

dna consilier Stoica Angela. 

            La şedinţă  participă d-l primar  Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, c.j Buțan Andreea, dir. ex 

Leonte Luminița , dir. ex. Cosmin Capriș și reprezentanți mass-media . 

            Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri locali,  şedinţa se poate 

desfăşura în condiţiile legii.  

         Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 1120/2018 a fost 

convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

            În continuare,  dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 17.10.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

         Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta 

fiind votat cu unanimitate de voturi.  

           Apoi, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de ordinare din data de 

18.10.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

         Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta 

fiind votat cu unanimitate de voturi.  

           Apoi, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 

30.10.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

        Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta fiind 

votat cu unanimitate de voturi.  

         Apoi, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 

07.11.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

        Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta fiind 

votat cu unanimitate de voturi.  

         În continuare, dl secretar Velea Gabriel dă cuvântul dlui consilier  Feszner Ștefan pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

            

              Dl consilier Feszner dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

 

              Dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

             -PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind acordarea  titlului de ”Cetățean de Onoare post – mortem 

al Municipiului Vulcan” , locotenentului Emil I. Popovici 

                                                                                                 Iniţiator:consilier Șchiopu Ioan Dorel 
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           -PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea tarifului de distribuție energie termică  pentru 

instituții publice și agenți economici  de pe raza municipiului Vulcan pentru anul  de termoficare 2018 -

2019 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

-PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind suplimentarea cu  suma de 18.000 de lei a sumei inițiale 

alocată pentru  Ziua națională a României – acțiune dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 

1918 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

- PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile decembrie 

2018, ianuarie  și februarie 2019 

 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

 

              Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

        

               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  pentru  revocarea  Hotărârii  Consiliului Local nr. 121/2018 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și procedurile de lucru ale comisiei de 

evaluare și selecție a publicațiilor pentru care să se acorde sprijin financiar.   

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  transformarea unei funcții publice de execuție vacante din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

             4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei Conceptuale pentru investiția ”Înființarea unei 

creșe în municipiul Vulcan”. 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  comasarea terenurilor înscrise în CF nr. 60970 Vulcan și CF nr. 

60971 Vulcan, situate în Vulcan, str. Romanilor nr. 7  

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                          

       6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea art. 3 din H.C.L.nr. 110/2018 privind acordarea de 

stimulente financiare personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului municipal Vulcan. 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         7.PROIECT DE  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării destinației imobilului ,,Școala 24 Sali de 

clasă ,, în  ,, Înființare centru social pentru copii / Centru activități extrașcolare pentru elevi, Biblioteca și 

spații,, 

                                                                                                           Initiator.Primarul municipiului Vulcan. 
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         8. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru producția unui film 

documentar pentru Centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918                                                                                                                                        

                                                                                                       Iniţiator: Consilier local  Barbu Pompiliu. 

         9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor precum și 

a cuantumului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018- 2019. 

                                                                                       Initiator. Primarul municipiului Vulcan 

        10 . PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE” al 

Municipiului Vulcan. 

                                                                                                   Initiator. Primarul municipiului Vulcan 

        11.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind acordarea  titlului de ”Cetățean de Onoare post – mortem 

al Municipiului Vulcan” , locotenentului Emil I. Popovici 

                                                                                                 Iniţiator:consilier Șchiopu Ioan Dorel 

        12. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea tarifului de distribuție energie termică  pentru 

instituții publice și agenți economici  de pe raza municipiului Vulcan pentru anul  de termoficare 2018 -

2019 

                                                                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                  

         13.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind suplimentarea cu  suma de 18.000 de lei a sumei inițiale 

alocată pentru  Ziua națională a României – acțiune dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 

1918 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

           14.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile decembrie 

2018, ianuarie  și februarie 2019 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan     

          15 . Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.                      

                                                                                                                                                                                                                               

         Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”.  

 

    

             D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018.             

                     D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

              D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

              Nefiind discuții pe fond , dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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             D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 2 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru  revocarea  Hotărârii  

Consiliului Local nr. 121/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și 

procedurile de lucru ale comisiei de evaluare și selecție a publicațiilor pentru care să se acorde sprijin 

financiar.                

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuții pe fond , dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

            D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 3 de 

pe ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind  transformarea unei funcții 

publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan. 

            D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

            D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond, dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”.          

 

            D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 de 

pe ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale 

pentru investiția ”Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan”. 

 

            D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

            D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

          



 5 

              D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind  comasarea terenurilor 

înscrise în CF nr. 60970 Vulcan și CF nr. 60971 Vulcan, situate în Vulcan, str. Romanilor nr. 7  

                D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Dl consilier Tilea Ion spune că se opune acestui proiect de hotărâre, deoarece nu vrea să pățim cum 

am pățit cu terenul de la CAP-ul când s-a dat lui Coltescu. 

             Dna consilier Bărbița Eugenia întreabă cum se comasează cele 2 terenuri unul fiind acolo la bloc și 

peste drum. 

             Dl primar spune că este același teren, nu este peste drum, este teren concesionat pe 49 de ani, ele 

trebuie comasate, CF-ul primăriei și CF-ul lor. 

             Dl consilier Avram Costel spune că parcarea de la Penny nu a putut fi folosită zilele trecute. 

          Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care                

este aprobat cu 16 voturi„ pentru”  și 2  voturi ”împotrivă”(Dl consilier Tilea Ion și dna consilier Bărbița  

Eugenia ). 

            

             D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 6 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind  modificarea art. 3 din 

H.C.L.nr. 110/2018 privind acordarea de stimulente financiare personalului medical si de specialitate din 

cadrul Spitalului municipal Vulcan. 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

           

 

              D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 7 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre aprobarea schimbării 

destinației imobilului ,,Școala 24 Sali de clasă ,, în  ,, Înființare centru social pentru copii / Centru activități 

extrașcolare pentru elevi, Biblioteca și spații,, 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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 . 
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             Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

             D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui  consilier Barbu Pompiliu , care prezintă punctul nr. 

8 de pe ordinea de zi.    

             Dl consilier  Barbu Pompiliu prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind alocarea 

sumei de 4000 de lei pentru producția unui film documentar pentru Centenarul Marii Uniri de la 1 

decembrie 1918                                                                                                                                                                   

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Dl consilier Bălțatu George întreabă de ce au rămas neutilizați acei 4000 de la Balul Bobocilor. 

             Dna dir ex. Leonte Luminița spune că pentru că în urma Misiunii de audit  a organelor de 

specialitate, nu se consideră o activitate care are loc în domeniul învățământului, este o activitate 

extrașcolară care se finanțează din donații și sponsorizări, nu din sume alocate din bugetul local. 

            Dl consilier Bălțatu George întreabă dacă Misiunea de audit s-a finalzit cu o măsură în acest sens. 

            Dna dir ex. Leonte Luminița răspunde că da. 

            Dl consilier Tilea Ion arată că nu este de acord cu acest proiect de hotărâre, spune că la Bl. A1-A3. 

sunt 3 scări unde oamenii își rup picioarele, și noi dăm 4000 de lei pe un CD, pentru un film în care se spun 

câteva cuvinte,  în loc să facem ceva util pentru cetățenii din Vulcan. 

           Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că a văzut este o tendință generalizată, de a se face comparații 

nepotrivite, comparăm spitalele cu catedralele, comparăm centenarul cu asfaltul, suntem în anul centenar, 

dacă se pune ceva în discuție este calitatea lucrării, oportunitatea ei; să ne abținem în acest an,  să punem 

prioritate zero Reculegerea  în jurul acestui moment absolut special. Doamne ferește,să nu putem fi noi în 

stare să sărbătorim și alții au  făcut chiar cu prețul vieții.Comparația între marcarea Centenarului și a spune 

că Vulcanul este o localitate de cel puțin top 10 în manifestările dedicate Centenarului, comparația cu o 

acțiune  dedicată Centenarului și așa uitată în multe localități cu niște străzi, este complet nepotrivită. 

             Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” și un vot ”împotrivă”(Dl consilier Tilea Ion). 

  

 

             D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 9 de pe 

ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor precum și a cuantumului acestora pentru elevii din învățământul 

preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018- 2019. Dna dir. ex. Leonte Luminița aduce lămuriri 

suplimentare. 

 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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 . 
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             Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Dl consilier Govor Florin întreabă dacă suntem la zi cu bursele. 

             Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că nu au solicitat, deoarece nu  au fost depuse toate dosarele. 

             Dl consilier Govor Florin întreabă dacă bursele se dau retroactiv. 

             Dna dir. ex. Leonte Luminița răspunde afirmativ. 

             Dl consilier Bălțatu George  spune  că la art. 3 ce cer a fi îndeplinite simultan ambele condiții 

respectiv criteriul performanței școlare  și criteriul venitului lunar. Este de părere că ar trebui eliminat 

criteriul performanței școlare, trebuie să venim în sprijinul celor mai greu încercați din punct de vedere 

financiar, întreabă care ar fi impactul financiar. 

              Dl primar spune că impactul financiar ar fi mare, și elevii trebuie stimulați să învețe bine. 

              Dna consilier Iszak Cristina spune că avem bursele sociale pentru ceilalți. 

              Dl consilier Feszner Ștefan întreabă dacă se ține cont la bursele sociale de frecvența la școală . 

              Dl primar răspunde că da. 

              Dl consilier Feszner Ștefan întreabă dacă aceste burse nu pot fi acordate sub formă de rechizite 

școlare, pentru a nu avea acces la bani părinții acestora. 

              Dna ec. Leonte Luminița spune că  din câte știe rechizetele se acordă de către minister, prin 

Inspectoratul școlar. 

             Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 10 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 

”CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Vulcan. 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Dl consilier Tilea Ion arată că nu este de acord cu propunerile. 

              Dna consilier Bărbița Eugenia arată că  este acord cu dl Emil Părău. 

             Persoanele cărora se conferă titlul de ”Cetățean de onoare” al municipiului Vulcan    au fost 

aprobate prin vot secret, rezultatul  votului fiind: 

 

-DANILA MOLDOVAN - 14 voturi „pentru” și  4 voturi        ”împotrivă”             

-CONSTANTIN FULGA - 16 voturi „pentru” și  2 voturi        ”împotrivă”                     

               - PARAU EMIL ILIE        - 16 voturi „pentru” și  2 voturi        ”împotrivă”          

              Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Feszner Ștefan supune la vot proiectul de hotărâre, care 

este  aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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              D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui  consilier Șchiopu Ioan Dorel , care prezintă punctul 

nr. 11 de pe ordinea de zi.    

             Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind 

acordarea  titlului de ”Cetățean de Onoare post – mortem al Municipiului Vulcan” , locotenentului Emil I. 

Popovici. 

              D-l consilier Feszner Ștefan 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 Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond.         

              Dl consilier Șhiopu Ioan Dorel prooune un amendament și anume modificarea art 1 cum urmează            

” Se conferă  titlul de ”Cetățean de Onoare post – mortem al Municipiului Vulcan”, locotenentului Emil I. 

Popovici din Regimentul Gorj nr. 18 pentru  sacrificiul suprem dat în luptele din primul război mondial în 

Pasul Vâlcan pentru eliberarea Văii Jiului.” 

              Dna consilier Bărbița Eugenia și dna consilier Izsak Cristina  solicită  ca ”post –mortem ” să fie 

scris după ”Cetățean  de onoare”. 

              Dl consilier Bălțatu George întreabă dacă defunctul nu are urmași. 

              Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că nu, deoarece a murit tânăr, la 26 de ani. 

              Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Feszner Ștefan supune la vot amendamentul dlui 

viceprimar  și anume  completarea art. 1 ” Se conferă  titlul de ”Cetățean de Onoare post – mortem al 

Municipiului Vulcan”, locotenentului Emil I. Popovici din Regimentul Gorj nr. 18 pentru  sacrificiul 

suprem dat în luptele din primul război mondial în Pasul Vâlcan pentru eliberarea Văii Jiului. 

              Supus la vot amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Conferirea  titlului de ”Cetățean de onoare post-mortem ” al municipiului Vulcan    a  fost aprobată prin vot 

secret, rezultatul  votului fiind: 

             - locotenent Emil I. Popovici - 16 voturi „pentru” ,   1 vot     ”împotrivă”    și 1 vot ”abținere”      

               Apoi,  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot proiectul de hotărâre, care este  aprobat cu 17  

voturi „ pentru” și  1 vot ”abținere” (dna consilier Bărbița Eugenia). 

 

           D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 12 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului de 

distribuție energie termică  pentru instituții publice și agenți economici  de pe raza municipiului Vulcan 

pentru anul  de termoficare 2018 -2019. 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Dl director Pregoterm ,  Danci Marius aduce lămuriri suplimentare. 

             Dl consilier Pop Vasile este de părere că cei din blocurile sociale nu vor putea suporta plata 

căldurii. 

             Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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             D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 13 de 

pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind suplimentarea cu  suma de 

18.000 de lei a sumei inițiale alocată pentru  Ziua națională a României – acțiune dedicată Centenarului 

Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

              D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 14 de 

pe ordinea de zi.    

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

şedinţă  pentru lunile decembrie 2018, ianuarie  și februarie 2019 

             D-l consilier Feszner Ștefan 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.                                             

             D-l consilier Feszner Ștefan invită la discuţii pe fond. 

             Dl consilier Barbu Pompiliu o propune pe dna Băncilă Dorina . 

             Nefiind alte propuneri , dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

           15  Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări. 

            Dl primar dă citire cererilor primite : 

-Dl Ivăniși  solicită reanalizarea cererii privind un schimb de imobile .Cererea este repartizată comisiei de 

urbanism. 

            Dl primar prezintă o adresă de la Curtea de Conturi. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă când va fi reabilitată zona din fața bl. Tineretului. 

            Dl primar spune că este prinsă. 

            Dl consilier Feszner Ștefan îl întreabă pe dl Danci dacă suntem pregătiți pentru iarnă. 

            Dl director Danci Marius răspunde că da. 

            Dl viceprimar Merișanu Cristian  invită consilierii locali să participe la cursuri de formare în cadrul 

proiectului management SIPOCA 79,în perioada 10-14 decembrie.  

           Dl primar informează consilierii despre programul dedicat Centenarului. 

           Dl consilier Feszner Ștefan declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

           

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                              SECRETAR,  

                  consilier Feszner Ștefan                                                                Jr. Velea Gabriel 


