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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

       

          Încheiat azi, 05.10.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare 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  15 consilieri din cei 16 consilieri în funcție .  

           Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl înlocuiește pe dl primar. 

          La şedinţă  participă , dl secretar general Velea Gabriel,  c.jMerișanu Ioana , ec. Munteanu Monica. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 15 consilieri din cei 16 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește dna Mogoș Petronela. 

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr.913/2020 a fost convocată 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  

 

          Dl secretar general Velea Gabriel spune că trebuie ales un președinte de ședință. 

          Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl propune pe dl Hisem Adrian. 

          Supus la vot proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi, 

          Dl secretar general Velea Gabriel dă cuvântul dlui  Hisem Adrian pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

          Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 

          Dl viceprimar  prezintă proiectul ordinii  de zi:: 

 

                 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  proiectului „Refuncționalizarea spațiilor publice 

urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”, a bugetului 

proiectului în valoare de 3.231.196,37 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 2.660.840,00 lei și 

aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma 

de 53.216,80 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare de 570.356,37 lei. 

 

                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

                  2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  79/2020 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

„Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în 

locuri de joacă pentru copii”. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

             

                  Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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             Dl consilier Hisem Adrian 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 aprobarea  proiectului 
„Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în 

locuri de joacă pentru copii”, a bugetului proiectului în valoare de 3.231.196,37 lei, inclusiv TVA, din care 

cheltuieli eligibile 2.660.840,00 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea 

cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 53.216,80 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare de 570.356,37 

lei. Dna Monica Munteanu aduce lămuriri suplimentare. 

 

           Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian la discuţii pe fond.  

           Dl consilier Simion Spiridon întreabă de ce sunt atâtea clarificări, dacă se respectă toate punctele 

cerute. 

          Dna Monica Munteanu explică. 

          Dl consilier Simion Spiridon consideră ar fi trebuit să se numească completări. 

          Dl consilier Lung Cornel solictă și dânsul lămuriri cu privire la reducerea sumei și atribuirea privind 

documentațiile. 

           Dl Dna Monica Munteanu explică 

           Dl consilier Șchiopu Iona Dorel spune că prin GAL se puteau accesa 7 mil de euro, a primit o 

explicație precum că de fapt nu puteai accesa toți acei bani. 

            Dl Dna Monica Munteanu spune că este vorba și de numărul de locuitori din zonele marginalizate. 

            Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că toate administrațiile din Valea s-au plans că se accesează 

greu fonduri prin aceste GAL/uri , noi suntem singurul UAT din Vale care am intrat cu proiectle pe GAL. 

spune că este cam tardiv dar  întreabă de ce nu sunt cuprinse toate străzile în acest proiect. Întreabă ce se va 

întâmplă cu celelate străzi din municipiu. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă când se termină cu acest GAL. 

           Dna Monica Munteanu spune că până în anul 2023 trebuie să terminăm cu toate proiectele. 

           Dl consilier Govor Florin spune că trebuia făcută o listă cu proiectele aprobate de acest consiliu 

local.Solicită lămuriri cu privire la proiectele în derulare. 

           Dna Monica Munteanu îi răspunde. 

 

          Dl consilier  Hisem Adrian supune la vot proiectul de hotărâre,care este aprobat cu 15 voturi „pentru” 

. 

 

 

             Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul  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 modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.  79/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și 

transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”. 
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                    Dl consilier  Hisem Adrian 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 

. 

          Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

                         Dl consilier  Hisem Adrian declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL 

                Dl consilier  Hisem Adrian                                                                     Velea Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


