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JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 30.10.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local  al
Municipiului Vulcan, întrunită în temeiul art. 39, alin. (4)  şi art. 68 din Legea administraţiei
publice locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările, ulterioare;

Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  16 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie. A
absentat dl. Tilea Ioan , dl Bălțatu George, și dl Dragu Petrică.

La şedinţă  participă d-l primar  Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, c.j Merişanu Ioana
Ecaterina, dna ec Leonte Luminița , dl dir. ex. Cosmin Capriș și reprezentanți mass -media .

Dl secretar face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali,  şedinţa se poate
desfăşura în condiţiile legii.

Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 1058/2018 a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.

În continuare, dl  secretar 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  modificarea H.C.L  nr. 95/2016 privind constituirea
Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor şi  publicaţiilor pentru care urmează să se acorde
sprijin financiar.

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan
-PROIECT DE HOTĂRÂRE 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: Viceprimarul municipiului Vulcan
-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada

Căprioara, nr. 3,  bl. C1, ap. 25.
Iniţiator: Viceprimarul 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  aprobarea Notei conceptuale pentru investiția

„Înfiinţare centru de resurse comunitare Pavilion E”.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
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3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea Notei conceptuale la investiția
„Înfiinţare centru social pentru copii – Centru activităţi extraşcolare pentru elevi, Biblioteca si
spatii”.

Iniţiator: Primarul municipiului
Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L  nr. 95/2016 privind
constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor şi  publicaţiilor pentru care urmează să
se acorde sprijin financiar.

Iniţiator: Viceprimarul
municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE 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: Viceprimarul
municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada
Căprioara, nr. 3,  bl. C1, ap. 25.

Iniţiator: Viceprimarul
municipiului Vulcan

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.

Dl consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul
nr. 1 de pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Raportul primarului şi Proiectul de hotărâre privind rectificare buget
local pe anul 2018.

Dl 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 Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 16

voturi „pentru”.

Dl 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  aprobarea Notei
conceptuale pentru investiția  „Înfiinţare centru de resurse comunitare Pavilion E  .

Dl 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.

Apoi dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat cu
16 voturi „pentru”.
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Dl 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  pentru  aprobarea Notei
conceptuale la investiția  „Înfiinţare centru social pentru copii – Centru activităţi extraşcolare
pentru elevi, Biblioteca si spatii”.  Dna ec Leonte Luminița  aduce lămuriri suplimentare.

Dl 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 Govor Florin întreabă în subordinea cui va fi acest centru.
Dl primar spune că în subordinea primăriei la Direcția Socială.
Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de

hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”.

D-l consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui viceprimar Merișanu Cristian, care
prezintă punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă  Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind  modificarea
H.C.L  nr. 95/2016 privind constituirea Comisiei  de evaluare şi selecţie  a lucrărilor şi
publicaţiilor pentru care urmează să se acorde sprijin financiar.

Dl 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 16 voturi „pentru”.

Dl consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui viceprimar Merișanu Cristian, care prezintă
punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre 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.

Dl 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.
Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre,

care este aprobat cu 16 voturi „pentru”.
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Dl consilier Feszner Ștefan dă cuvântul d-lui viceprimar Merișanu Cristian, care
prezintă punctul nr. 6 de pe ordinea de zi.

Dl viceprimar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind repartizarea
unei locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3,  bl. C1, ap. 25.

Dl 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.
Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Feszner Ștefan supune la vot  proiectul de hotărâre,

care este aprobat cu 16 voturi „pentru”.

Dl consilier Feszner Ștefan declară închisă şedinţa de consiliu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,
consilier Feszner Ștefan Jr. Velea Gabriel


