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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 
            

 

          Încheiat azi,  18.05.2020, 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. 

           Au fost prezenţi  19  consilieri locali din cei 19 în funcţie. 

           La şedinţă  participă   dl  primar Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, consilier juridic 

Merişanu Ioana-Ecaterina , ec.Todesc  Monica, dl Postolache Costel, șef Serviciu Salubrizare, cetățeni 

și reprezentanți mass-media. 

           Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 19 consilieri locali,  şedinţa se 

poate desfăşura în condiţiile legii.   

           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 575/2020  a fost 

convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 

            Dl.  secretar  Velea Gabriel dă cuvântul dnei  consilier  Stoica Angela pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

           În continuare dl primar  solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

 

           1.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada 

Căprioara, nr. 3,  bl. bl C2 

           Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

            Dl primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru activitățile: măturatul, spălatul, 

stropitul și întreținerea căilor publice și colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe 

generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora practicate de 

către Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan. 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                                                              

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 22/2020 

privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a unor imobile  

aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situate pe str. Avram Iancu, nr. 5. 

 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan         

4. .PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada Căprioara, 

nr. 3,  bl. bl C2. 

                                                                                               Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi „pentru”.  
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           Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 1 

de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile: măturatul, 

spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice și colectarea și transportul deșeurilor provenite din 

locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și /sau exterioară a acestora 

practicate de către Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan.. 

  

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Dl consilier Anghel Dănuț solicită crearea unui nr. de telefon pentru ca cetățenii să apeleze direct 

pentru ridicarea deșeurilor nemenajere. 

          Dl Postolache Costel, șef Serviciu Salubrizare spune că până acum cetățenii apelau la Primărie, 

dar se va lua în considerare această propunere. 

         Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă servciul de cosire nu intră în acest serviciu și ce program 

de cosire este,  deoarece sunt  blocuri unde într-o parte s-a cosit, iar pe cealaltă parte nu. 

         Dl  Postolache Costel spune că în primă fază s-a început cu arterele principale. 

         Dl consilier Mihai Costel nu este lămurit și spune că trebuie să se țină cont și de Serviciul de 

coasă, deoarece după cum rezultă că pentru acest serviciu nu este stabilt niciun tarif. 

         Dl  Postolache Costel spune că ANRSC nu licențiază  activitatea de cosit. 

         Dl primar spune că această activitate este plătită în baza unei comenzi. 

         Dl consilier Govor Florin întreabă dacă avem platformă pentru deșeurile rezultate din construcții. 

         Dl primar  răspunde că nu avem platformă, și deșeurile din construcții nu sunt o problema avem 

aviz și umplem gropi, le astupăm cu pământ, ci cele rezultate din mobile, lemn. Vom face platforme 

lângă fiecare punct de colecatre și se va pune o tăblită cu informații privind ridicarea acestor deșeuri 

inclusiv un nr. de telefon. 

         Dl consilier Govor Florin întreabă dacă vor fi stabilite anumite zile. 

         Dl primar spune că s-a stabilit vinerea, dar oamenii nu respectă și aruncă aceste deșeuri când vor 

ei. 

          Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă este tariful de colectare sau taxă specială. 

          Dl primar răspunde că tarif. 

          Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă acest serviciu   are buget de venituri și cheltuieli  și dacă 

fișele de fundamentare  prezentate stau la baza acestui buget.  

           Dna ec. Monica Todesc spune că își cere scuze dar nu cunoaște detalii cu privire la funcționarea 

acestui serviciu, dânsa o înlocuiește pe dna director economic la această ședință pentru a susține 

proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget. 

          Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă între UAT și acest serviciu există un contract de prestări 

serviciile de salubrizare. 

           Dl primar răspunde că se va încheia un contract după obținerea licenței de la ANRSC, în prezent 

lucrările se fac în baza unui proces-verbal. 

           Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă Serviciul de salubrizare este plătitor de TVA. 

           Dna ec. Monica Todesc spune că nu. 
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           Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă se cunoaște suprafața în mp a trotuarelor și a părții 

carosabile care trebuie măturate.Spune  că în mod normal acum cheltuielile ar trebiui să fie mai mici 

decât la Pregoterm. 

           Dl primar spune că Pregotermul fiind o societate pe acțiuni , ei puneau adaos comercial, la acest 

serviciu nu se adaugă nimic, este direct subordonată primăriei. 

           Dna consilier Stoica Angela  întreabă dacă acest serviciu poate să înstrăineze vreun bun. 

           Dl primar spune că nu. 

           Dl consilier Simion Spiridon recomandă dlui Postolache să lucreze în baza unor  proceduri clare 

cu privire la aceste activități , deoarece aceste servicii sunt periculoase și în legislație.   

           Dl primar spune că le avem.      

           Nemaifiind discuţii pe fond dna  consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  

care este aprobat cu 18 voturi „pentru”  și un vot  ”abținere”  (dl consilier Lung Cornel). 

 

 

          Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 2 

de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 

22/2020 privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a unor imobile  

aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situate pe str. Avram Iancu, nr. 5. 

 

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Dl consilier Mihai Costel întreabă ce se întâmplă  cu stația de sortare. 

          Dl primar spune că deocamdată o folososesc cei de la deșeuri. 

           Dna consilier Stoica Angela  întreabă unde este garajul. 

           Dl Postolache Costel spune că tot în curte. 

          Nemaifiind discuţii pe fond dna  consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  

care este aprobat cu 18 voturi „pentru”  și un vot ”abținere” (dl consilier Govor Florin). 

 

 

         Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 3 de 

pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

 

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Nefiind discuţii pe fond dna  consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 

este aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

           Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul 

nr. 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada 

Căprioara, nr. 3,  bl. bl C2. 

                                                         . 

          Dna consilier Stoica Angela  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.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Nefiind discuţii pe fond dl   consilier Stoica Angela  supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 

este aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

 

 

 

 

 

           Dna consilier Stoica Angela  declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL 

                 consilier Stoica Angela                                                                          Velea Gabriel 

 


