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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

PROCES-VERBAL 
 
          Încheiat azi, 25.06.2021, 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 16 consilieri din cei 19 consilieri în funcție.  
          La şedinţă  participă, dl primar Merișanu Cristian-Ion, dna secretar Rogobete Mihaela ,  
dir. ex. Leonte Luminița, c.j Buțan Andreea ,  cetateni și reprezentanți mass-media. 
          Dna  secretar general Rogobete Mihaela  face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri 
din cei 19 consilieri locali în funcție,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Sunt absenți 
domnii consilieri Miclea Romeo Horațiu, Marinescu Dan Constantin  și Petculescu Petre Dan.  
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 490/2021 a fost 
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  
         În continuare, dna. secretar Rogobete Mihaela supune atenţiei procesul verbal al şedinţei 
ordinare din data de  31.05.2021 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 
          Nefiind completări sau obiecţiuni, dna. secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind 
votat cu unanimitate de voturi. 
 
          Dna secretar general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  Hisem Adrian Laurențiu pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
 
          În continuare dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 
       -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea inventarului bunurilor imobile care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Vulcan . 
  
    Supusă  la vot , suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
     Dl. primar prezintă ordinea de zi: 
 
             1.Depunerea jurământului de către dl Simion Spiridon , al cărui mandat de consilier local 
în    calitate de supleant pe lista Partidului Social Democrat a fost validat de către Judecătoria 
Petroșani.                                                                                 
        2 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia 
de Voluntariat ”Casa Pollicino ” Petroşani. 
                                                                                        Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
        3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale 
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Vulcan 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
       4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentaţiei (Ghidul solicitantului) 
pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte finanţate din fondurile publice ale 
municipiului Vulcan referitoare la  sprijinirea: Asociaţiilor/fundaţiilor nonprofit, în condiţiile 
legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2021 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
      5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind darea în folosință gratuită a spațiilor de amplasare a 
sirenelor (S Jiu 031 și S Jiu 029) pe constructii proprietate publica a Municipiului Vulcan și 
acordarea dreptului de acces asupra acestor imobile, pentru realizarea proiectului „Sistem 
informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația 
Națională "Apele Romane” 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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      6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 
44/2021 privind asocierea  U.A.T  Municipiul Vulcan cu U.AT. Județul Hunedoara, U.A.T 
Municipiul Petroșani, U.A.T Municipiul Lupeni, U.A.T Oraș Aninoasa, U.A.T Oraș Uricani, 
U.AT Oraș Petrila, Asociația “VALEA JIULUI DEVELOPMENT SOCIETY PROJECT”, 
ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ VALEA JIULUI, ASOCIAȚIA AUTISM 
HELPING HANDS ȘI CU ASOCIAȚIA URBAN LAB VALEA JIULUI, în vederea  înfiintării 
asociaţiei   ,, Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului” 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
       7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local 
nr. 122/2020 privind organizarea comisiilor de  specialitate ale Consiliului Local Vulcan . 

                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
        8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru luna iulie, 
august ,  septembrie 2021. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
         9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea inventarului bunurilor imobile care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Vulcan . 
                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
 

           9.Întrebări, interpelări. 
 
          Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
                Dna  secretar general Rogobete Mihaela  aduce la cunoștință consiliului local faptul că 
prin încheierea civilă nr. 3602/CC/2021 pronunțată în dosarul nr. 4495/278/2021 al Judecătoriei 
Petroșani validează alegerea domnului Simion Spiridon , membru al Partidului Social Democrat 
în funcția de consilier local al municipiului Vulcan. Dna  secretar general invită pe domnul 
Simion Spiridon să depună jurământul . 
               Dl Simion Spiridon depune jurămâtul.   
 
           Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 2  de pe ordinea de zi.   
     Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru aprobarea 
Convenţiei de parteneriat cu Asociaţia de Voluntariat ”Casa Pollicino ” Petroşani. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
             
             
 
 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian , care 
prezintă punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind înființarea, 
organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al 
municipiului Vulcan 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
documentaţiei (Ghidul solicitantului) pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiecte 
finanţate din fondurile publice ale municipiului Vulcan referitoare la sprijinirea: 
Asociaţiilor/fundaţiilor nonprofit, în condiţiile legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru 
anul 2021. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu întreabă dacă aceste fonduri sunt destinate și pentru 
cultele religioase. 
             Dl primar spune că pentru cultele religioase este aprobată suma de 60,000 lei separat.  
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind darea în folosință 
gratuită a spațiilor de amplasare a sirenelor (S Jiu 031 și S Jiu 029) pe constructii proprietate 
publica a Municipiului Vulcan și acordarea dreptului de acces asupra acestor imobile, pentru 
realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” 
dezvoltat de către Administrația Națională "Apele Romane”. 
                                                                                                    
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier  Simion Spiridon întreabă care este raza de acțiune a sirenelor în caz de alerta 
            Dl primar Cristian Merișanu spune că Apaserv a asigurat faptul că intregul oras va fi 
acoperit, mai mult una dintre ele este montată în zona Scolii Generale nr. 4, astfel fiind aproape 
de locuitorii din zona raului Jiu.  
            Dl consilier  Simion Spiridon spune că se va ocupa personal de aceste măsurători.  
            Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 6 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 44/2021 privind asocierea  U.A.T  Municipiul Vulcan cu 
U.AT. Județul Hunedoara, U.A.T Municipiul Petroșani, U.A.T Municipiul Lupeni, U.A.T Oraș 
Aninoasa, U.A.T Oraș Uricani, U.AT Oraș Petrila, Asociația “VALEA JIULUI 
DEVELOPMENT SOCIETY PROJECT”, ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ 
VALEA JIULUI, ASOCIAȚIA AUTISM HELPING HANDS ȘI CU ASOCIAȚIA URBAN 
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LAB VALEA JIULUI, în vederea  înfiintării asociaţiei  ,, Asociația pentru Dezvoltare Teritorială 
Integrată Valea Jiului”. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 7 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru modificarea 
Anexei la  Hotărârea Consiliului Local nr. 122/2020 privind organizarea comisiilor de  
specialitate ale Consiliului Local Vulcan. 

            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl Barbu Pompiliu propune  un amendament, respectiv propune ca dl consilier Simion 
Spiridon să facă parte din  comisia de specialitate ”Activităţi social-culturale, culte, tineret şi 
sport.”, iar domnul Hisem Laurențiu să facă parte din comisia de specilaitate ”Amenajarea 
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism.” 
            Dl consilier Hisem Adrian supune la vot amendamentul propus, acesta fiind aprobat cu 
unanimitate de voturi.   
             Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 8 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind  alegerea  
preşedintelui  de şedinţă  pentru luna iulie, august ,  septembrie 2021. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl Hisem propune pe dl consilier Petculescu Petru Dan, cu mnețiunea că acesta este 
absent, însă a fost consultat în prealabil.  
            Nemai fiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre cu privire la alegerea presedintelui de şedinţă  pentru luna iulie, august ,  
septembrie 2021 în persoana dlui consilier Petculescu Petru Dan , care este aprobat cu 16 voturi 
„pentru”. 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.    
               Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind  aprobarea 
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Vulcan . 
                                                                                 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
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                10.Întrebări, interpelări. 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
       
                Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Hisem Adrian Laurențiu                           Jr. Rogobete Mihaela 
 


	9.Întrebări, interpelări.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu întreabă dacă aceste fonduri sunt destinate și pentru cultele religioase.
	Dl primar spune că pentru cultele religioase este aprobată suma de 60,000 lei separat.
	Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Dl consilier  Simion Spiridon întreabă care este raza de acțiune a sirenelor în caz de alerta
	Dl primar Cristian Merișanu spune că Apaserv a asigurat faptul că intregul oras va fi acoperit, mai mult una dintre ele este montată în zona Scolii Generale nr. 4, astfel fiind aproape de locuitorii din zona raului Jiu.
	Dl consilier  Simion Spiridon spune că se va ocupa personal de aceste măsurători.

	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .
	Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond.
	Dl Hisem propune pe dl consilier Petculescu Petru Dan, cu mnețiunea că acesta este absent, însă a fost consultat în prealabil.
	Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil .


