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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

           

          Încheiat azi, 30.01.2020, 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 .  

          La şedinţă  participă d-l primar  Gheorghe Ile, dl secretar general Velea Gabriel, ,  c.j Merișanu Ioana 

dir. Ex. Leonte Luminița , dir.ex. Capriș Cosmin, dir. ex. Postolache Nicoleta, 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 dna consilier Bărbița 

Eugenia. 

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 23/2020 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  

           În continuare,  dl secretar general Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei 

extraordinare din data de  16.12.2019 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din data de  

19.12.2019 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de îndată din data de  

09.01.2020 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de îndată din data de  

16.01.2020 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  Bălțatu George pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

          Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 

 

         Dl. Primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

     1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale pentru anul 2019. 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

   2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale în  anul 2020. 
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                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

    3.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru anul 2020. 

                                                                                                      Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan 

      4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – 

Vulcan a unui imobil  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe strada Aleea 

Trandafirilor, nr.4. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

    5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a  Municipiului 

Vulcan  în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  pentru anul 2020. 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele 

profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar general al municipiului Vulcan pentru 

perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

     7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza  municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

     8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea H.C.L nr. 157/2019 privind aprobarea  Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului Vulcan.   

                                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

     9. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2019 pentru 

aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția ”Reabilitare infrastructura rutieră zona Crividia zona de acces auto si pietonal str. Crividia, str. 

Teodora Lucaciu.” 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

    10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  90/2019 privind 

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan” 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

   11. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Proiectului tehnic de Execuție și Devizul General  

privind cheltuielile necesare realizării utilităților pentru investiția ”Construire grădiniță cu program normal 

4  Săli de grupă”. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                

  12. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada Căprioara,        

nr. 3,  bl. C2,    

                                                                                             Iniţiator:Viceprimarul municipiului Vulcan         
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13. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, 

sportive şi de agrement pentru anul 2020. 

                          Iniţiatori consilieri locali : Barbu  Pompiliu , Şchiopu Ioan Dorel,  Pop Vasile                                        

Bărbiță   Eugenia ,   Stan Elvis Daniel                       

 

14.Analiza activităţii de mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare pe anul  2019. 

                                                                                    Secretar   Comisie pentru probleme de apărare 

15. Raport privind activitatea asistenţilor  medicali comunitari  în  anul 2019.  

                                                                                            Director executiv Direcția de asistență socială 

                             

                                                                             

            Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 1  

de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru aprobarea Raportului 

privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2019. 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond.   

           Dl consilier  Govor Florin  spune că în anexa nr. 2 scrie că apa rece s-a subvenționat pentru peste 

400 de persoane. Întreabă dacă atâția beneficiari sunt la ajutorul social. 

           Dna  Postolache Nicoleta , spune că sunt 402 de beneficiari. 

           Dl primar spune că dna nu a înțeles bine întrebarea, și este vorba de membrii pe familie, 

           Dl consilier Bălțatu George supune la vot proiectul de hotărâre atât pe articole cu amendamentele 

aprobate,   cât și în întregime, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 2 de 

pe ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea Programului de 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în  anul 2020. 

 

            Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           

           Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot   proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru” . 
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        Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 3 de pe 

ordinea de zi.    

       Dl primar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare pentru aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru anul 

2020. 

        

           Dl consilier  Bălțatu George 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  George Bălțatu invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Govor Florin spune că știe că au fost probleme cu acordul cu Casa Policino 

Petroșani.Întreabă dacă s-a rezolvat cu transportul. 

           Dna  Postolache Nicoleta , spune că da. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 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 unui imobil  aparţinând domeniului public al municipiului 

Vulcan, situat pe strada Aleea Trandafirilor, nr.4. 

                        

          Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

          Dl consilier Govor Florin întreabă dacă au avut pretenții  pentru investițiile care le-au făcut acolo. 

          Dl primar răspunde  că se va analiza. 

          Dl consilier Govor Florin întreabă dacă mai avem datorii la cei de la Pregoterm. 

          Dl primar răspunde că nu. 

          Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă spațiul este al primăriei, de ce trebuie să-l predăm acestui 

serviciu . 

         Dl primar răspunde că acest demers este necesar pentru înregistrarea lui și pentru avize. 

         Dna consilier Stoica Angela întreabă cui îl predăm. 

         Dl primar spune că se va organiza concurs, și până atunci  a desemnat două persoane. 

         Dna consilier Stoica Angela întreabă care sunt persoanele desemnate. 

         Dl primar spune că dna Miron și dna Abugarah. 

         Dna consilier Iszak Cristina întreabă dacă se preconizează o dată când se scot posturile la concurs. 

         Dl primar spune că după 15 februarie. 
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          Dna consilier Stoica Angela este de părere că persoanele nominalizate de către dl primar , nu sunt 

pregătite pentru a se ocupa de acest serviciu,. 

          Dl primar spune că ele se vor ocupa de documentații și va fi coordonat de către ADPP. 

          Dna consilier Stoica Angela îi spune dl primar că este este problema lui cum gestionează problema , 

dar va vedea peste câteva luni, pentru că persoanele nu au experiența necesară. 

          Dl consilier Costel Mihai întreabă ale cui sunt cosurile de gunoi degradate. 

          Dl primar spune că sunt ale primăriei, se vor înlocui. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

 

         Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de pe 

ordinea de zi.    

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea cuantumului 

cotizaţiei de membru a  Municipiului Vulcan  în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor 

Judeţul Hunedoara”  pentru anul 2020. 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 6 de 

pe ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Referatul de aprobare  şi Proiectul de hotărâre privind propunerea de acordare a 

calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar general al 

municipiului Vulcan pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019. 

            Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

            Dl primar  propune calificativul   ”Bine”. 

            Dl consilier  Bălțatu George  spune că  trebuie să avem în vedere că a intrat în vigoare din luna iulie 

Codul administrativ  care  înglobează vreo 6 legi modificate și care este foarte stufos, și dânsul în calitate de 

președinte al comisiei juridice , nu a reușit încă să-l parcurgă pe tot.Spune că s-a interesat și nu s-a nicio 

dispoziție de la Prefectură.Propune calificativul ”Foarte bine”. 

             Dna consilier Stoica Angela  spune că și-n mandatele trecute au aprobat calificativele secretarului, 

dar nu a dat dl primar niciodată ”bine”, îl întreabă pe ce  s-a bazat când propune dânsul acest calificativ. 
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              Dl primar răspunde că pe activitatea acestuia. 

              Dna consilier Stoica Angela îi spune dlui primar că dânsul l-a pus în funcția de secretar. 

              Dl primar întreabă dacă calificativul ”Bine ” , nu este bun. 

              Dna consilier Stoica Angela spune că și în trecut au mai fost probleme , dar nu a acordat 

secretarului calificativul ”Bine” . 

               Nemaifiind alte discuții , dl consilier  Bălțatu George supune la vot propunerea dlui primar și 

anume acordarea calificativului ”Bine”. 

              Supusă la vot propunerea este respinsă cu 10 voturi ”împotrivă” și 8 ”pentru ”( consilieri  Lung 

Nelucu, Govor Florin, Barbu Pompiliu, Pop Vasile, Stan Elvis , Cristina Iszak ,  Petculescu Dan, Anghel 

Dănuț). 

               Dl consilier  Bălțatu George supune la vot propunerea  sa  și anume acordarea calificativului                    

”Foarte bine”. 

               Supusă la vot propunerea este aprobată  cu 10 voturi ”pentru ”, 6 ”împotrivă”  ( consilieri  Lung 

Nelucu, Govor Florin, Barbu Pompiliu, Pop Vasile, Stan Elvis , Cristina Iszak , Petculescu Dan, Anghel 

Dănuț) și 2 ”abțineri” ( consilieri Cristina Iszak și  Anghel Dănuț). 

 

         Dl consilier  Bălțatu George supune la vot  proiectul de    hotărâre , cu propunerea aprobată, care este 

aprobat cu cu 10 voturi ”pentru ”, 6 ”împotrivă”  ( consilieri  Lung Nelucu, Govor Florin, Barbu Pompiliu, 

Pop Vasile, Stan Elvis , Cristina Iszak , Petculescu Dan, Anghel Dănuț) și 2 ”abțineri” ( consilieri Cristina 

Iszak și  Anghel Dănuț). 

 

   

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 7 de 

pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

           Dl consilier  Bălțatu George 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 Bălțatu George invită să se facă propuneri. 

           Dl consilier Govor Florin spune că din  prezentarea propiectului să înțeleagă că Școala nr. 3 își va 

continua activitatea. 

           Dl primar răspunde afirmativ. 

           Dl consilier Govor Florin solicită să se aibă în vedere  la adoptarea bugetului sprijinirea școlilor  care 

au nevoi financiare. 

           Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Bălțatu George supune la vot  întreg  proiectul de            

hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 8 de 

pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 157/2019 privind aprobarea  

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului 

Vulcan.   

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dl primar spune că un exemplu al acordării calificativului ”bine”, este   revocarea acestei hotărâri. 

           Dl secretar Velea Gabriel explică de ce a apreciat  că Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate  al Primarului Municipiului Vulcan, trebuia aprobat prin hotărâre de consiliu și nu 

prin dispozitia primarului. 

           Dl consilier  Bălțatu George consideră că în Codul administrativ  este o greșeală de redactare actului 

normativ , deoarece la  atribuțiile consiliilor locale județene sau consiliul local București, este prevăzut clar 

ca una dintre  atribuțiile lor este aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate  al Primarului , iar la atribuțiile consiliul local , nu este precizat acest lucru. Spune că,  controlul 

exercitat de prefect asupra  legalității actelor admnistrative, se face de vreo 7-8  consilieri juridici din cadrul 

Prefecturii și din propria experiență , unde sunt 3 juristi,  găsim trei păreri diferite. 

           Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Bălțatu George supune la vot  întreg  proiectul de            

hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

 

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 9 de 

pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

105/2019 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția ”Reabilitare infrastructura rutieră zona Crividia zona de acces auto si pietonal 

str. Crividia, str. Teodora Lucaciu.” 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă dacă în suma de 800.000 de euo sunt orinse mai multe obiective 

pentru acest GAL. 

           Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că acum se actualizează este cursul euro. 

          Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 
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            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 10 de 

pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.  90/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan” 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

          Dl consilier Anghel Dănuț spune că  a văzut că termenul de execuție este de 4 luni, dar nu a văzut 

termenul de finalizare. 

          Dl primar spune că termenul de execuție este de 12 luni. 

          Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

          Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui viceprimar Merișanu Cristian, care prezintă punctul 

nr.11 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de Execuție și Devizul 

General  privind cheltuielile necesare realizării utilităților pentru investiția ”Construire grădiniță cu program 

normal 4  Săli de grupă”. 

            Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Anghel Dănuț spune că a văzut că nu se mai lucrează de câteva luni, întreabă dacă este 

din cauza timpului. 

            Dl primar spune că se vor relua lucrările. 

            Dl consilier Anghel Dănuț întreabă dacă au probleme cu personalul. 

            Dl primar răspunde că nu. 

            Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , 

care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

  

 

 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui viceprimar Merișanu Cristian , care prezintă punctul 

nr. 12 de pe ordinea de zi. 

           Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe 

strada Căprioara,   nr. 3,  bl. C2.  

           Dl consilier  Bălțatu George solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  
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           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă s-a mai rezolvat cu gazul în C1. 

           Dl primar răspunde că nu. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

  

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui consilier Barbu Pompiliu , care prezintă punctul                

nr. 13 de pe ordinea de zi. 

           Dl consilier Barbu Pompiliu prezintă Proiectul de hotărâre și Referat de aprobare  privind aprobarea 

programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2020. Spune că a 

fost rugat ca la Ziua romilor să se organizeze și un program de dansuri tradiționale rome. 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Mihai Costel întreabă cine se ocupă de apres-ski și pârtie, și dacă nu se ține această 

acțiune  ce se întâmplă cu suma alocată. 

           Dl primar răspunde că nu se cheltuie. 

           Dl consilier Mihai Costel întreabă cum vor fi premiați sportivii. 

           Dl consilier Barbu Pompiliu spune că Clubul sportiv va organiza această acțiune. 

           Dl consilier Bălțatu George propune ca programul fiecărei acțiuni culturale  să fie votat cu o lună 

înainte de a fi organizat. 

           Dl consilier Anghel Dănuț propune amendament ”la Revelionul seniorilor , din totalul biletelor 

acordate să fie în proporție de 30 % bilete pentru tineri și  70 % bilete pensionari. 

            Dl viceprimar Merișanu Cristian propune amendament ” În cadrul acțiunii culturale Crăciunul 

vulcănenilor să fie cuprins și concursul de muzică folk ”Te salut generație în blugi ” cu suma de 3000 de 

lei. 

           Dl consilier Govor Florin  îl felicită pe dl Barbu Pompiliu că la întocmirea programului a ținut cont 

și de recomandările sale. 

            Dl consilier Mihai Costel propune că în program să fie cuprinsă și acțiunea de 24 ianuarie de anul 

viitor. 

            Dl consilier Barbu Pompiliu spune că nu ni se acceptă să aprobăm  o acțiune culturală, pentru anul 

viitor. 
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             Dl consilier  Bălțatu George supune la vot propunerea  dlui consilier Anghel Dănuț și anume ”la 

Revelionul seniorilor , din totalul biletelor acordate să fie în proporție de 30 % bilete pentru tineri și  70 % 

bilete pensionari”. 

 

              Supus la vot amendamentul este  aprobat  cu 18 voturi ”pentru ”. 

               Dl consilier  Bălțatu George supune la vot propunerea dlui  viceprimar Merișanu Cristian și anume 

” În cadrul acțiunii culturale Crăciunul vulcănenilor să fie cuprins și concursul de muzică folk ”Te salut 

generație în blugi ” cu suma de 3000 de lei”. 

              Supus la vot amendamentul este  aprobat  cu 18 voturi ”pentru ”. 

              Nemaifiind alte discuţii pe fond,  dl. consilier  Bălțatu George supune la vot  proiectul de hotărâre, 

cu amendamentele aprobate,  care este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

      

        Dl primar a prezentat punctele nr. 14 și 15, la care nu au fost discuții. 

       

 

          După terminarea punctelor de pe  Ordinea de zi,  au fost discuții despre problemele curente din 

muncipiul Vulcan. 

 

              Dl consilier  Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL 

                Consilier    Bălțatu George                                                                      Velea Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


