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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 
            

 

          Încheiat azi,  13.03.2020, 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. 

           Au fost prezenţi  15  consilieri locali din cei 15 în funcţie. 

           La şedinţă  participă   dl  primar Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, consilier juridic 

Merişanu Ioana-Ecaterina , cetățeni și reprezentanți mass-media. 

           Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 15 consilieri locali,  şedinţa se 

poate desfăşura în condiţiile legii..   

           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 468/2020  a fost 

convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 

            Dl.  secretar  Velea Gabriel dă cuvântul dnei  consilier  Stoica Angela pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

           În continuare dl primar  solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local 

în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Bălțatu George 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local 

în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui   Feszner Ștefan Florin 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local 

în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Andraș Emil-Sergiu 

 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția     “ Lucrari exterioare si Bransamente Utilitati –Locuinte pentru tineri din 

Municipiul Vulcan 

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

 

Dl primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

  1.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local 

în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Merișanu Cristian-Ion. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local în 

Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Bălțatu George. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local în 

Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui   Feszner Ștefan Florin 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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4.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local în 

Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Andraș Emil-Sergiu 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția     “ Lucrari exterioare si Bransamente Utilitati –Locuinte pentru tineri din 

Municipiul Vulcan. 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”.  

 

           Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 1 

de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier 

local în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Merișanu Cristian-Ion. 

  

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond dna   consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 

este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

        Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 2 de 

pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier 

local în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Bălțatu George. 

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Nefiind discuţii pe fond dna  consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 

este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

         Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 3 de 

pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier 

local în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui   Feszner Ștefan Florin. 

 

 

 

          Dna consilier Stoica Angela  solicită avizul comisiilor de specialitate. 

          Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

          Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

          Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 
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          Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

          Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond dna  consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 

este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

           Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 4 

de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier 

local în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dlui  Andraș Emil-Sergiu. 

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond dl   consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 

este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

           Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 5 

de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiția  “ Lucrari exterioare si Bransamente Utilitati –Locuinte pentru 

tineri din Municipiul Vulcan. 

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Dl consilier Govor Florin  întreabă cine a fost firma care a câștigat licitația. 

          Dl primar spune că Masa Adrigella. 

          Nemaifiind discuţii pe fond dna consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  

care este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

 

 

 

           Dna consilier Stoica Angela  declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL 

                 consilier Stoica Angela                                                                          Velea Gabriel 

 


