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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

 

 

  Încheiat azi, 25.06.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local  al   Municipiului Vulcan, 

întrunită în temeiul art. 39, alin. (1)  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 :Andraş Emil 

Sergiu, Anghel Dănuţ,   Barbu Pompiliu, Bălţatu George, Băncilă Dorina, Bărbița Eugenia, Dragu Petrică-

Constantin, Feszner Stefan - Florin, Govor Vasile- Florin, Izsak Cristina-Ștefania, Lung Cornel-Nelucu 

Costel, , Petculescu Petre-Dan, Pop Vasile, , Șchiopu Ioan –Dorel, Tilea Ion. Au absentat consilierii 

Merişanu Cristian-Ion, Mihai Mârza Radu -Florin Stoica Angela. 

           La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile,  dna  secretar Peter Rodica, dir.ex. Leonte Luminița, 

dir. ex. Capriș Cosmin, c.j Buțan Andreea  , cetățeni și  reprezentanţi mass-media. 

            Dna secretar Peter Rodica  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. 645/2018 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

           În continuare, dna secretar  jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din 

data de 30.05.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

          Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna  secretar  supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat 

cu unanimitate de voturi.  

           În continuare, dna  secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier  Pop Vasile pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

           Având în vedere  cetățenii aflați în sală  dl consilier Pop Vasile , dă cuvântul  acestora. 

  

           Dl. Ion Aurel Titel, vicepreședinte al Ligii Pensionarilor din Valea Jiului, vine cu rugămintea atât 

către domnul primar cât și către Consiliul local al municipiului Vulcan, de a fi sprijinit la deschiderea  unei  

filiale a Ligii pensionarilor Valea Jiului la Vulcan. 

 D-na consilier Bărbiță Eugenia întreabă în ce constă  concret acest sprijin.  

            Dl. Ion Aurel Titel spune că ar dori  un sediu unde Liga Pensionarilor din Valea Jiului să-și 

desfășoare activitatea.  

 Dl primar propune  domnului vicepreședinte să facă aceste solicitări  în scris și se vor căuta soluții.  

 

            Dl consilier Pop Vasile dă cuvântul  altui cetățean din sală.  

            D-l Biro Bela, aduce la cunoștință mai multe probleme de pe raza municipiului și în special din 

cartierul Cocoșvar, și anume : necesitatea unor parcuri pe raza municipiului, parcările haotice, deasemenea 

necesitatea unor toalete publice,  și faptul că de două luni nu mai funcționează iluminatul public din zona  

Sala de sport. Propune de asemenea ca în punctele cheie unde se distrug bănci și coșuri de gunoi să se 

amplaseze camere de filmat.  

 O altă problemă adusă la cunoștință este faptul că în blocul 6 pe str.Vasile Alecsandri din  

apartamentul 4 se emană un miros insuportabil, efectiv nu se poate trece prin zona respectivă, este un focar 

de infecție.  
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 D-l primar întreabă dacă există Asociației de proprietari, deoarece în cazul în care imobilul 

apartament este proprietate privată reprezentanții primăriei nu au nici un drept asupra imobilului, astfel nu  

se poate acționa în acest sens. 

 D-l Biro Bela spune că nu există asociație de proprietari , însă din cate cunoaște acel imobil nu este 

proprietate privată , familia fiind chiriașă acolo. Este vorba e o familie în vârstă cu probleme medicale.  

 D-l primar spune că a reținut tot ceea ce s-a adus la cunoștință, se va interesa de situația acestui 

imobil.  

            D-l consilier Pop Vasile domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

 

 

             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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2018 privind 

aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green 

Line Valea Jiului - componenta 1 ”. 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2018 privind 

aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green 

Line Valea Jiului - componenta 2 ”. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Actului aditional nr.1 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 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

investiția“REABILITARE STRAZI DIN COLONIA TARANEASCĂ SOHODOL” 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

investiția “REABILITARE ZONA COROIESTI, RESPECTIV STRADA COROIESTI, STRADA VALEA 

LUPSEASCA, STRADA VALEA UNGURULUI, STRADA SECIULUI, STRADA SOCANEASCA” 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

                                                                                                
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind aprobarea  participării Consiliului Local Vulcan în calitate de 

partener al Asociaţiei EU ŞI TU PENTRU VULCAN  în cadrul unor proiecte cultural-artistice 
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        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

  

  8.  Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.   

 

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

 

        

             Dl consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de pe 

ordinea de zi. 

 

           Dl primar prezintă Raportul primarului și  Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018.  Dna director executiv Leonte Luminița aduce completări la proiectul de hotărâre. 

            

            D-l consilier Pop Vasile  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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

           

 

            D-l consilier Pop Vasile  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 modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 46/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 

           D-l consilier Pop Vasile  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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

 

 

            D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 3 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 47/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-

Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ”. 

           D-l consilier Pop Vasile  solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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           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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

            

 

            D-l consilier Pop Vasile dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului aditional 

nr.1 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 

            D-l consilier Pop Vasile 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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

 

           D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Notei conceptuale 

și a Temei de proiectare pentru investiția“REABILITARE STRAZI DIN COLONIA TARANEASCĂ 

SOHODOL” 

           D-l consilier Pop Vasile  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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

 

           D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi. 
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           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru  aprobarea Notei conceptuale 

și a Temei de proiectare pentru investiția “REABILITARE ZONA COROIESTI, RESPECTIV STRADA 

COROIESTI, STRADA VALEA LUPSEASCA, STRADA VALEA UNGURULUI, STRADA SECIULUI, 

STRADA SOCANEASCA” 

           D-l consilier Pop Vasile  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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

           D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea  participării 

Consiliului Local Vulcan în calitate de partener al Asociaţiei EU ŞI TU PENTRU VULCAN  în cadrul unor 

proiecte cultural-artistice. 

            D-l consilier Pop Vasile  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 Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

 D-l  consilier Barbu  Pompiliul dorește să mulțumească  cetățenilor din Dealu Babii penstru sprijin, 

în special domnului Matei Iliuță și fiului acestuia.  

           Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

           D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru prezintarea punctul nr. 8, 

diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări. 
  

           D-l primar aduce la cunoștință  că începând cu data de 26.06.2018 se va desfășura ediția 46 a Nedeei 

Vulcănene, iar cu acest prilej invită pe aceștia să participe la activități, astfel miercuri - activități sportive, 

joi la cinematograful Luceafărul va fi lansare de carte, expoziție fotografică, și premierea elevilor care au 

obținut rezultate deosebite la olimpiade. După masă va avea loc întâlnirea cu familiile care au împlinit 50 

de ani de căsnicie. Vineri pe scena la de Vulcan vor evolua tineri de Valea Jiului iar  sâmbătă vor fi artiști 

consacrați, și se va încheia cu un foc de artificii.  Duminică de la ora 13,00 se va pleca de la Peco pe b-dul 

Mihai Viteazu spre zona Brazi cu parada portului popular. Totul se va încheia în jurul orei 21,00.  

          Deasemenea amintește faptul că se lucrează la căminele C2, C3, este finalizat punctul termic, 

urmează a se face problele de funcționare a celor de la gaz. După finalizarea tuturor probelor și recepțiilor 

finale va înainta consiliului local cererile pentru locuințe sociale.  

Se lucrează deasemenea în continuare la drumul de la Dealu Babii, Consiliul județean fiind cel care are în 

responsabilitate extravilanul acestuia; totodată  s-a înaintat scrisoarea de reluare a lucrărilor pe drumul de la 

Pasul Vulcan, DJ 665.  

Se lucrează în momentul de față la drumurile de piatră care au fost spălate efectiv de ploile din această 

perioadă  de pe Valea Arsului, și în zona Coroiești.  
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             D-l consilier Govor Florin întreabă  referitor la cei interesați să liciteze parcele în pasul Vulcan, 

dacă este vreo posibilitate de racordare la utilități măcar pe perioada în care se fac lucrările de construcție.  

             D-l primar spune că în prima parte a semestrului II se va rezolva  alimentarea cu energie electrică. 

În ceea ce privește alimentarea cu apă aceasta revine  Apaserv-ului care trebuie să monteze conducta de apă 

de la izvor până în Pasul Vulcan. Ceea ce este acum în bazinul de la  Pasul Vulcan nu are foarte mult debit.  

             D-l Anghel Dănuț întreabă unde și la ce ora are loc întâlnirea cu persoanele care au împlint 50 de 

ani de căsătorie, și de asemenea ce vedete consacrate vor fi prezente la spectacolul din seara de sâmbătă. 

             D-l primar spune că întâlnirea are loc la Apreski, în Pasul Vulcan , joi la ora 15,00, iar în privința 

vedetelor, acestea vor fi menționate pe afișele . 

  

 

            Dl  consilier Pop Vasile  declară închisă şedinţa de consiliu. 
 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,  

                  consilier Pop Vasile                                                                      Jr. Peter Rodica 


