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 JUDEŢUL HUNEDOARA 
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

PROCES-VERBAL 
            
          Încheiat azi,  23.08.2021, 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. Consilierii locali au fost convocați telefonic , invitatia la 
ședință și materialele au fost transmise în format electronic. 
           Au fost prezenţi  15  consilieri locali din cei 19 în funcţie. 
           La şedinţă  participă   dl  primar Merișanu Cristian Ion, dna secretar general Rogobete Mihaela , 
consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina , cetățeni și reprezentanți mass-media. 
           Dna  secretar general Rogobete Mihaela face apelul nominal şi fiind prezenţi 15 consilieri locali,  
şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc dnii consilieri: Hisem Adrian, Neamțu Daniel, 
Coltescu Silviu și Tătaru Liviu.  
           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 623/2021  a fost 
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 
            Dna  secretar general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  consilier  Petculescu Petre Dan pentru 
a prelua conducerea şedinţei. 
           Dl  consilier  Petculescu Petre Dan dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 
           În continuare dl primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 
 

ORDINE DE ZI: 
 

       1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul de parteneriat 
între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT 
Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea 
promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-
Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde 
de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea 
Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
       2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea  Caietului de Sarcini, și a Contractului-cadru 
pentru delegarea gestiunii  serviciului de iluminat public în municipiul Vulcan . 
                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
         
         Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi „pentru”.  
         Dl  consilier  Petculescu Petre Dan  dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă 
punctul nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la 
Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul 
Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în 
vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între 
Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  
„Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green 
Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele 
urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
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         Dl  consilier  Petculescu Petre Dan 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  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
         Dl  consilier  Feszner Ștefan spune că nu votează la acest proiect de hotărâre pentru că se află în 
conflict de interese. 
          Nemaifiind discuţii pe fond dl  consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre ,  care este aprobat cu 14 voturi „pentru” . 
 
 
 
        Dl  consilier  Petculescu Petre Dan dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă 
punctul nr. 2 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind  modificarea  Caietului de Sarcini, și a 
Contractului-cadru pentru delegarea gestiunii  serviciului de iluminat public în municipiul Vulcan . 
 
          Dl  consilier  Petculescu Petre Dan 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  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
           Dl consilier Anghel Dănuț arată că este de acord cu proiectul de hotărâre. 
          Nemaifiind discuţii pe fond dl  consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre,  care este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 
 
          
           Dl  consilier  Petculescu Petre Dan declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL 
                consilier  Petculescu Petre Dan                                                            Rogobete Mihaela 
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