JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 04.09.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Vulcan, întrunită în temeiul art. 39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Au fost prezenţi 14 consilieri locali din cei 18 în funcţie.
La şedinţă participă dl primar Gheorghe Ile, dna secretar Peter Rodica, dir. ex. Capriș Cosmin,
, consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina, şi reprezentanţi mass-media.
Dna secretar Peter Rodica face apelul nominal şi fiind prezenţi 14 consilieri locali, şedinţa se
poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc consilierii: dl.Andras Emil, dl Dragu Petrica, dna Izsak
Cristina, dl Șchiopu Ioan Dorel.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 852/2018 a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
În continuare, dna secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier Feszner Ștefan Florin
pentru a prelua conducerea şedinţei.
Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de
zi:
În continuare dl primar prezintă ordinea de zi:
ORDINE DE ZI:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosință gratuită pe durata execuției
investiției, a terenului în suprafață de 1.700 m2 proprietate a UAT municipiul Vulcan, înscris in cartea
funciara cu nr.62257 situat în str. Traian, fn., către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea
construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi „pentru”.
Dl Feszner Ștefan Florin dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1
de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită pe durata
execuției investiției, a terenului în suprafață de 1.700 m2 proprietate a UAT municipiul Vulcan, înscris
in cartea funciara cu nr.62257 situat în str. Traian, fn., către Agenția Națională pentru Locuințe, în
vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii
Dl Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiei de specialitate” Amenajarea teritoriului
protecţia mediului şi turism”.
Comisia de specialitate” Amenajarea teritoriului protecţia mediului şi turism” acordă aviz
favorabil .
.
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Dl consilier Bălțatu George întreabă care este durata de implementare a proiectului.
Dl primar spune că 2 ani .
Dl viceprimar spune că felicită echipa de proiecte pentru munca depusă, în ciuda a ceea ce se
scrie în ziar ca treaba se face de mantuială și o roaga pe dna secretar să explice motivul pentru care se
tot întorc proiecte.
Dna secretar explică că este vorba despre anumite ghiduri, si au fost situații cand s-au solicitat
completări la documentele depuse.Precizează că noi am avut contract cu o firma de proiectare care au
întocmit proiectele și nu cu o firmă de consultanță. Evaluatorii uneori mai solicită completări, nu
există greșeli ale colegilor nostri.
Dl Ghită Olteanu, ziarist local, spune că până acum nu s-au făcut aceste precizări.
Dl primar îi reproșează dlui Ghiță Olteanu că are numai articole negative în ziar despre munca
celor din primărie.
Dna secretar spune că deși este deranjant ca mai tot timpul să se spună tot felul de lucruri despre
funcționari, se depune multă muncă , s-a stat și până după ora 12 noaptea pentru a se depune proiectele.
Și cu strada din Crividia , încă nu s-a aprobat finanțarea GAL -ului, mai urmează alte proceduri, dar nu
se întârzie pentru că cei din primărie tergiversează lucrurile.
Dl primar îi spune dlui Ghiță Olteanu că dezinformează populația, macar de ar spune adevărul,
că a scris că funcționarii fac de mântuială și jignește în fiecare zi personalul din primărie.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Feszner Ștefan Florin supune la vot proiectul de
hotărâre , care este aprobat cu 14 voturi „pentru” .
Dl consilier Feszner Ștefan Florin declară închisă şedinţa de consiliu.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Feszner Ștefan Florin

SECRETAR,
Jr. Peter Rodica
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