JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 25.06.2020, 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.
Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .
Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl înlocuiește pe dl primar.
La şedinţă participă , dl secretar general Velea Gabriel, c.j Merișanu Ioana , dir. ex. Leonte
Luminița , dir.ex. Capriș Cosmin, cetățeni și reprezentanți mass-media.
Dl secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri din cei 19
consilieri locali, şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește motivat dl. consilier Petculescu
Petre Dan.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 656/2020 a fost convocată
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
În continuare, dl. secretar general Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare
din data de 28.05.2020 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar general Velea Gabriel supune la vot procesul verbal,
acesta fiind votat cu unanimitate de voturi.
Dl secretar general Velea Gabriel dă cuvântul dlui Simion Spiridon pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul ordinii de
zi.
Dl viceprimar prezintă proiectul ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modul de completare a Registrului agricol pentru perioada
2020-2024 și analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol al municipiului Vulcan pentru
trimestrul I al anului 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare
– Vulcan a unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Vulcan, situate pe str. Avram Iancu,
nr.5.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 126/2019 privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza
municipiului Vulcan pentru anul școlar 2019-2020.
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Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și
transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2020 la Acordul de
parteneriat nr. 27055//26.07.2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl consiler Simion Spiridon supune la vot ca sa se introducă pe ordinea de zi punctul Diverse.
Supusă la vot propunerea, aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, pentru a prezenta
punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind rectificarea bugetului
local pe anul 2020. Dna dir. ex. Leonte Luminița aduce lămuriri suplimentare.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că în anexa nu apare sistemul de supraveghere pentru oraș, apare
numai pentru liceu.
Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că sistemul de supraveghere pentru oraș este finanțat din
fonduri proprii și se regăsește într-o altă anexă.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă au fost prevăzuți bani pentru achiziționarea de tablete .
Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că tabletele sunt luate de Ministerul Învătământului.
Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă la Cap 51 , autoturismul Logan este cel prevăzut pentru
Poliția Locală.
Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că este prevăzut pentru autoritatea publică.
Dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre,care este aprobat cu 18 voturi
„pentru” .

Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 2 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind modul de completare a
Registrului agricol pentru perioada 2020-2024 și analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol
al municipiului Vulcan pentru trimestrul I al anului 2020.
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Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot
este aprobat cu 18 voturi „pentru” .

proiectul de hotărâre, care

Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind darea în folosință gratuită
Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan a unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului
Vulcan, situate pe str. Avram Iancu, nr.5.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă aceste imobile nu le-am mai dat odată.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că da, s-a făcut o rectificare la Extrasul CF, bunurile erau în
domeniul privat și apăreau în domeniul public.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că dorea să întrebe același lucru, si dorește să i se explice faptul că
compartimentul juridic nu a sesizat acest aspect , spune că este o pierdere de timp și consideră că s-a vrut să
se tragă de timp să se înființeze acest serviciu.
Dl secretar aduce lămuriri suplimentare.
Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre,
care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și o ”abținere” (dl consilier Govor Florin).
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 4 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare pentru modificarea H.C.L.
nr. 126/2019 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Consiliul de administraţie la
unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan pentru anul școlar 2019-2020.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Mihai Costel spune că nu este de acord ca dna Liciu să facă parte din consiliul de
administrație al unei școli , deoarece aceasta a propus amendarea parinților atunci când copiii de la blocul
dânsei au desenat pe trotuar cu cretă și îl propune pe dl consilier Stan Elvis.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl propune pe dl Simion Spiridon.
Dl consilier Anghel Dănuț o întreabă pe dna consilier Liciu Elena ce studii are.
Dna consilier Liciu Elena răspunde .
Dna consilier Iszak Cristina este de părere că nu au importanță studiile, în consiliul de administrație
sunt părinți care nu au studii superiaore, dar și părerea lor contează. Consideră că dl Stan Elvis, fiind și
cadru didactic, cunoaște mai bine problemele cu care se confruntă școlile și ar fi mai potrivit în consiliul de
administrație.
Dl consilier Anghel Dănuț consideră că dl Simion Spiridon prin înscrierea la cuvânt la începutul
dezbaterii asupra proiectului de hotărâre , îi îngrădește dreptul la opinie.
Dl consilier Simion Spiridon spune că dânsul procedează conform OUG nr. 57, care prevede că,
consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că se mai întâmplă ca după discuții sa mai aibă ceva de completat .
Dna consilier Stoica Angela o întreabă pe dna Liciu Elena dacă mai dorește să rămână nominalizată .
Dl consilier Barbu Pompiliu spune că este o propunere , nimeni nu este bătut în cuie.
Dna consilier Liciu Elena spune că aceeași părere o are și dânsa.
Dl consilier Simion Spiridon spune că dânsul nu dorește să facă parte din consiliul de administrație.
Se completează buletinele de vot și se trece la vot secret, rezultatul votului fiind:
-Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu- 15 voturi „pentru”, 3 voturi ”împotrivă”
-Dl consilier Stan Elvis Daniel
- 14 voturi „pentru”, 4 voturi ”împotrivă”
proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi

Dl consilier Simion Spiridon supune la vot
„pentru” .

Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă
punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea Studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice
urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond .
Dl consilier Simion spune că în Raportul de specialitate apare cartierul Dallas și din câte știe acest
cartier se numește Micro3B.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că acest proiect l-am mai aprobat , a văzut că s-a întors, noi
discutăm depre o diferență de 111 m diferență; întreabă cum de proiectul a fost trimis și nu a fost sesizată
această eroare de la proiectant, acest lucru ducând la întârzierea proiectului; după cum se vede noi pierdem
timp și proiectele de derulează foarte greu la Primăria Municipiului Vulcan .Dacă dl Capriș poate explica
de ce si cum de echipa de proiecte nu a sesizat această eroare.
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Dl dir ex. Capriș Cosmin spune că nu este neapărat o eroare, proiectul nu s-a întors, fișa de proiect
a fost depusă, este până la urmă actualizare pentru cursul euro, iar dacă ziceți de o suprafață, este vorba de
clarificări sau ce se trimite din partea ADR-ului pentru corelare, Extrase cf care se depun și documentația
propriu-zisă făcută de proiectant, dar nu întârziată din cauza echipei de proiecte.
Dl consilier Govor Florin întreabă care sunt etapele după votul de astăzi.
Dl viceprimar enumeră etapele.
Dl consilier Govor Florin întreabă care este termenul final.
Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că 2021.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă ele au și o ordine a execuției sau se fac în același timp
toate.
Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că ele nu au o ordine, ci este în funcție de fișa de proiecte depusă,
cel mai avansat este Crividia și ultima va fi Școala nr. 7.
Dl consilier Lung Cornel îl întreabă pe dl Capriș dacă la acest moment noi aprobăm o actualizare a
cursului euro.
Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că la acest moment este vorba de valori la Devizul general.
Dl consilier Lung Cornel spune că își permite să îl contrazică, din materialele prezentate acum față
de Hotărârea nr. 24 din 27.02.2020, nu este nicio diferență de preț, nici 0,5 bani; în referatul de aprobare și
raportul de specialitate au motivat cei 119 mp, întreabă dacă este corect.
Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că o să verifice,
Dl consilier Lung Cornel spune că dl Capriș trebuia să verifice înainte să vină acolo.Totodată în
27 02. a fost supus aprobării acest proiect și în materialele prezentate atunci, a văzut în proiectul emis de
societatea de proiectare data de 9 octombrie 2019. Deci s-a predat proiectul în octombrie 2019, se prezintă
în februarie , ca apoi să facem o rectificare în iunie 2020 pentru 119 mp.Spune că este nota scăzută la
purtare pentru dl Capriș și colegii dumnealui de la proiecte.Nu i se pare corect să nu vadă o eroare de 119
m în 4 luni de zile.
Dl dir ex Capriș Cosmin îi spune că acesta este punctul dumnealui de vedere; spune că în momentul
în care se depune o documentație, nu se depune și se prezintă imediat în consiliu. Este un proces verbal
predare în luna octombrie, în februarie să vii cu o documentație probabil s-a verificat la momentul actual,
La momentul depunerii, se depune de către GAL, mai departe primăria nu are să intervină. În momentul
depunerii , fișele de proiect și cererii de clarificări de către ADR , nu avem de unde să știm noi ce
modificări sau ce reglementări vor, ca să meargă mai departe.Asta nu înseamnă că cineva este incompetent.
Dl consilier Lung Cornel spune că nu era vorba de incompetență, ci durează prea mult. Dvs.
interpretati, ca să spuneți că noi facem evaluare proiectului la actualizarea cursului euro, dar în proiectul
de hotărâre nu scrie că acum actualizăm proiectul la cursul valutar din data de 25 iunie.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că în proiect este vorba doar de suprafață, nu este vorba de
nicio actualizare.Acest proiect din momentul de față intră în subordinea primăriei, până acuma a fost
coordonat și condus de Asociația GAL, care are în implementare și acest proiect.De acum încolo intră în
competenta GAL.
Dl consilier Lung Cornel spune că în data de 27 februarie, Raportul și toată documentația a fost
întocmită de primărie și nu de reprezentanții GAL, deci atunci cand l-am aprobat și semnat acest proiect.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că dl consilier trebuie să înțeleagă că orice proiect are un
drum de parcurs și este foarte greu să finalizezi un proiect.Spune că enumerat etapele prin care a trecut
acest proiect de hotărâre. Grupul GAL care a lucrat în primărie si-a făcut datoria, are spre implementare și
Scoala 7, drumul spre Crividia, lucrează și în perioada pandemiei.
Dl consilier Simion Spiridon spune ca să lămurim problema întreabă cine a fost ordonatorul de
credite în acest GAL.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că la acest proiect, este prin proiecte europene realizate prin
GAL, ei sunt finanțatorii .
5

Dl consilier Simion Spiridon o întreabă pe dna Leonte cine este ordonatorul principal de credite.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că fondurile vin de la UE și ADR Vest.
Dna ec. Leonte Luminița spune că este un grup de acțiune locală finanțator, nu este primăria ,
primăria are doar o contribuție care s-a stabilit in baza unei hotărâri de consiliu, dar finanțarea acestora vine
de la UE prin cererile de finanțare întomite de către reprezentanți desemnați în cadrul GAL-ului.
Dl consilier Simion Spiridon spune că primăria numai la cota lui este finanțator.
Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre ,
care este aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 6 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului
adițional nr. 1/2020 la Acordul de parteneriat nr. 27055//26.07.2018.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Dna consilier Stoica Angela spune că are mai multe nelămuriri: unde are sediul această asociație, ce
proiecte au beneficiat cetățenii și tinerii mun Vulcan de pe urma acestui acord în cei 2 ani cu această
asociație; scrie că a efectuat o serie de lucrări , dar acestea au fost făcute de primărie , cu forță de muncă
de la primăria Vulcan și de ce să-i dăm pe 5 ani, nu a fost niciun beneficiu considerabil din partea acestei
asociații sa-i prelungim cu 5 ani.. Spune că nu are nimic cu președintele acestei asociații, și dânsa face parte
din această asociație, dar asociația este condusă de dna Felicia Portase, consiliera personală a dlui primar,
dânsa coordonează toate activitățile .Spune că atunci la ședință a acceptat pentru că a crezut că se va face
ceva pentru cetățeni . Poate oamenii mai vreau să facă vreo pomană, sau să țină vreo cununie pe
acolo.Spune că pe vremea când era viceprimar, acest cămin a fost renovat cu fonduri europene, acum arată
jalnic. Propune amendament ca perioada să fie de 1 an , nu de 5 ani, pentru că poate vine alt primar și vrea
să facă ceva.Spune că pe vremea când era viceprimar , acel cămin a fost renovat.
Dl consilier Tilea Ion propune amendament ca perioada să fie prelungită pe 2 ani.
Dl consilier Govor Florin întreabă de cine s-a renovat acel spațiu, în ultimii 2 ani și de către cine.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că la acel moment au discutat cu cetățenii, a fost primit acordul
lor în afară de Nedei, nu s-a organizat nimic de către localnici. Invită consilierii locali să vadă ce s-a realizat
acolo. Din câte știe și dna Angela Stoica a expus un costum popular acolo la minimuzeu.
Dna consilier Angela Stoica întreabă unde este sediul acestei asociații.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că în centrul vechi; la Căminul Cultural spune că până acum 2
ani, geamurile erau sparte, tigla , dacă dânsa consideră că aceste lucrări sunt nimic...când ați văzut că am
intreprins ceva , ați spus că nu este bine, în loc să veniți cu inițiativa dvs, cu propunerile dvs.
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Dna consilier Angela Stoica spune că a făcut invesțiții acolo când era viceprimar, a fost un proiect de
10 mii de euro, era de datoria primăriei să renoveze acel spațiu , să nu fie lăsat în paragină , nu este al
cetățenilor, este al primăriei. Nu a spus că nu s-au făcut unele lucrări, dar nu numai banii asociației;spune că
a zis că s-a făcut din banii primăriei, nu din banii asociației.
Dl consilier Simion Spiridon spune că apreciază ce a făcut dna Angela pe vremea când a fost
viceprimar; asociațiile non profit nu au voie să facă lucrări de investiții, acolo a fost o sponsorizare a dlui
Părău;este bine că s-a făcut gardul acolo; dânsul se aștepta că cineva din cadrul asociației să fie prezent la
ședință, ar fu vrut să vadă nr. de la personalitatea juridică, CUI-ul , care este contabilul autorizat care pune
viza anuală pe bilant, statutul ;termenul i se pare si dlui prea mult, în 5 ani se pot întâmpla multe.
Nemaifiind alte discuții , dl consilier Simion Spiridon supune la vot amendamentul dnei consilier
Stoica Angela și anume ” prelungirea contractului să fie pe o perioadă de 1 an.
Supusă la vot propunerea este respinsă cu 9 voturi ”pentru”, 6 ”împotrivă” și 3 ”abțineri.
Dl. consilier Simion Spiridon supune la vot amendamentul dlui consilier Tilea Iona și anume ”
prelungirea contractului să fie pe o perioadă de 2 ani.
Supusă la vot propunerea este respinsă , deoarece consilierii nu au votat.
Dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de
”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 14 voturi ”abținere” .

hotărâre , care este respins cu 3 voturi

După terminarea punctelor de pe Ordinea de zi, dl viceprimar prezintă cererile adresate Consiliului
local, apoi la punctul Diverse au fost discuții despre problemele curente din muncipiul Vulcan.
Dl consilier Simion Spiridon declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Simion Spiridon

SECRETAR GENERAL
Velea Gabriel
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