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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

              Încheiat azi, 27.02.2018, cu ocazia şedinţei de îndată, la sediul Consiliul Local al Municipiului 

Vulcan , întrunită în temeiul art. 39, alin. (4)  din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  16 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie. 

         La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile,  dl jr. Velea Gabriel care o înlocuiește pe dna secretar 

Peter Rodica,  c.j Merișanu Ioana , șef birou BPDL Monica Munteanu , ing. Drăgoi Ovidiu  și reprezentanţi 

mass-media. 

           Dl.Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura 

în condiţiile legii. Lipsește dl Petculescu Petre Dan, dna Stoica Angela și dl George Bălțatu. 

          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia Primarului nr. 278/2018 a fost 

convocată şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.     

           În continuare, d-l Velea Gabriel  dă cuvântul dlui consilier  Dragu Petrică pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

           Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

          Dl primar prezintă ordinea  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

              1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul 

Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41 în cadrul Apelului 

de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

 

                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

              2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul 

Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai Viteazu, nr. 10 în cadrul Apelului 

de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

          3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul 

Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul 

Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

 

                                                                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

         4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul 

Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1 în cadrul Apelului de 

proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

                                                                                                                                             

             Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”.  



 2 

 

              Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul nr. 1 de 

pe ordine a de zi . 

            Dl primar prezintă  Expunere de motive  şi Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare 

termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, 

nr.41 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

                 

          Dl consilier Pop Vasile întreabă cât din valoarea totală a investiției reprezintă contribuția consiliului 

local și contribuția locatarilor. 

         Dna Monica Munteanu răspunde că 60% sunt fonduri nerambursabile, 25% locatarii și 15%bugetul 

local. 

         Dl consilier Govor Florin spune că la punctul 3 a văzut cursul euro la valoarea de 4,43, lei, iar la 

celelate proiecte,  euro este de  4.5744 lei. 

         Dna Monica Munteanu spune că este o eroare de tehno-redactare și se va corecta. 

         Dl consilier Govor Florin întreabă dacă suma este calculată la valoarea euro corectă. 

         Dna Monica Munteanu spune că da, suma este cea din proiect, calculată la cursul de 4.5744 lei. 

         Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă la Bl. D9 și D5 va fi sumă identică pentru că sunt blocuri 

identice. 

         Dl Ovidiu Drăgoi spune că nu, suma va fi diferită între cele 2 blocuri pentru că, bl. D5 are inclus și 

reabilitarea instalației de canalizare. 

      Dl consilier Tilea Ion spune că are o întrebare, s-a spus un ”milion și”...  noi contribuim cu 15 %, 

întreabă de unde se iau banii.. 

       Dl primar spune că din ce este prevăzut în buget. 

       Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că știe că erau mai multe blocuri interesate de finațarea aceasta, 

întreabă de ce sunt doar 4 și care este situația contribuțiilor . 

       Dl primar spune că sunt 9 blocuri care s-au înscris , dar nu au strâns bani să înceapă un asemenea 

proiect; la niciun bloc nu se va începe proiectul dacă nu au contribuția lor adunată, apoi contribuția 

consiliului local și apoi vin banii din finanțare. 

        Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că deci contribuțiile sunt în curs de colectare  la sumele 

prevăzute. 

         Dl primar spune că după licitație este posibil sumele să fie mai mici , aceasta este suma proiectată. 

         Dl consilier Mihai Costel spune că durata de recuperare a investitiei la unele blocuri este de  5 ani, iar 

la altele 5 ani și jumătate. 

          Dl primar spune că este în funcție de sumă. 

          Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Dragu Petrică, supune la vot  proiectul de hotărâre care este 

aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (dl Tilea Ion). 

 

 

           Apoi  dl  consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul nr. 

2 de pe ordine a de zi . 

          Dl primar prezintă  Expunere de motive  şi Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare 

termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai Viteazu, 

nr. 10 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

 

           Dl  consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Dragu Petrică, supune la vot  proiectul de hotărâre care este  

aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (dl Tilea Ion). 
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            Apoi  dl  consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul 

nr. 3 de pe ordine a de zi . 

            Dl primar prezintă  Expunere de motive  şi Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare 

termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae 

Titulescu, nr. 69A în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

           Dl  consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond. 

 

           Nefiind discuţii pe fond  dl  consilier Dragu Petrică, supune la vot  proiectul de hotărâre care este 

aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (dl Tilea Ion). 

 

 

           Apoi  dl  consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul   

nr. 4 de pe ordine a de zi . 

            Dl primar prezintă  Expunere de motive  şi Proiect de hotărâre PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, 

Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3 

          Nemaifiind discuţii pe fond  dl  consilier Dragu Petrică, supune la vot  proiectul de hotărâre care este 

aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (dl Tilea Ion). 

 

 

             Dl  consilier Dragu Petrică declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        SECRETAR,  

                 consilier Dragu Petrică                                                                                  Jr. Peter Rodica 


