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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

 
 
PROCES-VERBAL 

 
          Încheiat azi, 12.08.2021, 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.Consilierii locali au fost convocați telefonic , 
invitatia la ședință și materialele au fost transmise în format electronic. 
          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,  dl Bălțatu George -manager Spital Municipal Vulcan,  c.j Merisanu 
Ioana ,  cetăteni 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.Lipsesc 
motivat dl Marinescu Constantin, dl Barbu Pompiliu și dl Siriteanu Adrian . 
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 615/2021 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  30.07.2021 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  Petculescu Petre Dan pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
          Dl consilier Petculescu Petre-Dan dă cuvântul dlui Bălțatu George -manager Spital 
Municipal Vulcan care prezintă proiectul privind necesitatea modificării organigramei si a 
statului de functii ale Spitalului Vulcan, dupa care pleacă de la sedintă. 
          Dl consilier Petculescu Petre-Dan dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul 
ordinii de zi: 
           În continuare dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 
 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3000 de 
lei în vederea achiziționării  a 12 exemplare din cartea  ”Cărbune și societate în Valea Jiului .De 
la începuturile mineritului industrial  până la sfârșitul anilor 40 ai secolului XX” - Vol. I-III , 
autor prof. universitar dr. Mircea Baron. 
 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1020 de 
lei în vederea  editării și tipăririi a lucrării știintifice  ”Consecințele migrației economice a 
părinților- o abordare din perspectiva procesului institutiv educativ”, autor psiholog prof. Pleșan 
Niculeta 
 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Spitalului Municipal Vulcan 
 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
 5. Raport privind situatia gestionarii patrimoniului municipiului Vulcan pe anul 2020. 
 
    Supusă  la vot, suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
     Dl. primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 
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1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative. 
                                                                                          Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri 
pentru gospodãrirea municipiului Vulcan precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce 
constituie contraventii 
                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a  U.A.T  
Municipiul Vulcan  în  Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan pentru anul 2021 
                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind nominalizarea de către Consiliul local al Municipiului 
Vulcan a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare 
a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Vulcan 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, 
artistice, sportive şi de agrement care se vor desfășura în  luna septembrie 2021. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul 
manifestării cultural – artistice şi sportive „Nedeia Vulcăneană” ediţia  48. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3000 de 
lei în vederea achiziționării  a 12 exemplare din cartea  ”Cărbune și societate în Valea Jiului .De 
la începuturile mineritului industrial  până la sfârșitul anilor 40 ai secolului XX” - Vol. I-III , 
autor prof. universitar dr. Mircea Baron 
                                                                                            Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1020 de 
lei în vederea  editării și tipăririi a lucrării știintifice  ”Consecințele migrației economice a 
părinților- o abordare din perspectiva procesului institutiv educativ”, autor psiholog prof. Pleșan 
Niculeta 
                                                                                             Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
  9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale 
Spitalului Municipal Vulcan 
                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
10. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 
                                                                                             Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 11.RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN privind situatia gestionarii 
patrimoniului municipiului Vulcan pe anul 2020. 
12. Intrebari interpelari  
 
 
          Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 
 
 
 
         Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 1  de pe ordinea de zi.   
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        Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare pentru aprobarea 
Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative. 
         Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
         Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
         Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
         Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
             
          Dl consilier Petculescu Petre Dan 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  privind aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea unor mãsuri pentru gospodãrirea municipiului Vulcan precum 
si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii 
           Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
           Dna consilier Pătrașcu Daniela propune  cei care nu -și plătesc  amenzile, aceștia să 
presteze muncă în folosul comunității. 
           Dna viceprimar Socaci Malvine spune că nu avem acesata competenta , munca in folosul 
comunitatii o hotărăște instanta de judecată. 
          Dl primar spune căsunt persoane care au cerut munca in folosul comunitatii pentru că nu 
pot achita amenzile, dar acest lucru îl stabilește instanta. 
           Dl consilier Lehăceanu Daniel propune ca amenzile să plece de la un minim la maxim. 
           Dl Primar spune că este prevăzut în Regulament. 
           Dna consilier Alstani Ileana  spune că și cei cu câinii trebuie amendați dacă nu curăță 
după animale. 
           Dl Primar spune că este prevăzut în Regulament. 
           Dl consilier Anghel Dănuț spune că posesorii de animale ar trebui să aibă punguța în acest 
sens.O altă problemă sunt bicicliștii care nu circula pe banda specială. 
            Dl Primar spune că este  reglementat de art. 12 , lit. g) din Regulament. În ceea ce 
privește bicicliștii, Poliția Locală aplică amenzi. 
           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Petculescu Petre Dan 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 aprobarea 
cuantumului cotizaţiei de membru a  U.A.T  Municipiul Vulcan  în  Asociația Grup de Acțiune 
Locală Municipiul Vulcan pentru anul 2021. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
           Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.    
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           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind nominalizarea 
de către Consiliul local al Municipiului Vulcan a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 
evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al municipiului Vulcan 
 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Dl primar spune că cei mai indicați sunt dna viceprimar Socaci Malvine și dl Feszner 
Ștefan Florin. 
            Nemaifiind alte propuneri, reprezentanţii Consiliului Local Vulcan în Comisiei  de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului 
Vulcan, au fost aleşi prin vot secret,  rezultatul votului fiind: 
 
             - SOCACI MALVINE -16 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 
             - FESZNER ȘTEFAN - FLORIN -16 voturi „pentru”, 0 voturi ”împotrivă” 
          Dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 
16 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan 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 aprobarea 
programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement care se vor 
desfășura în  luna septembrie 2021. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Petculescu Petre Dan 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  privind aprobarea 
programului acţiunilor şi activităţilor din cadrul manifestării cultural – artistice şi sportive 
„Nedeia Vulcăneană” ediţia  48. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Simion Spiridon întreabă dacă sunt cuprinse în proiect toate modificările. 
            Dl consilier Hisem Adrian spune că poate nu s-a înțeles întrebarea dlui consilier Simion 
Spiridon  , trebuie să ne asigurăm că nu vine cineva peste un an să spargă din nou drumul pentru 
alte lucrări, ex. canalizări sau alte lucrări. 
            Dl primar spune că reteaua de canalizare este realizată în zonă. 
            Dl consilier Simion Spiridon spune că noi treabuie să avem în vedere că, Comisia 
europeană ne-a atins pe mediu, și trebuie rezolvată problema deversărilor de la case în pârâul 
Mohora. 
            Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
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             Dl consilier Petculescu Petre Dan 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  privind aprobarea 
alocării din bugetul local a sumei de 3000 de lei în vederea achiziționării  a 12 exemplare din 
cartea  ”Cărbune și societate în Valea Jiului .De la începuturile mineritului industrial  până la 
sfârșitul anilor 40 ai secolului XX” - Vol. I-III , autor prof. universitar dr. Mircea Baron 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Simion Spiridon propune ca la fiecare școală să se dea câte 2 exemplare.      
            Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
 
 
           Dl consilier Petculescu Petre Dan 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 aprobarea alocării 
din bugetul local a sumei de 1020 de lei în vederea  editării și tipăririi a lucrării știintifice  
”Consecințele migrației economice a părinților- o abordare din perspectiva procesului institutiv 
educativ”, autor psiholog prof. Pleșan Niculeta. 
           Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier Barbu Pompiliu spune că este un proiect de hotărâre binevenit , mai ales că 
anul trecut nu s-au putut tine activitățile culturale din cauza panedemiei. 
           Dna viceprimar Socaci Malvine spune că va fi lansată și cartea dlui Baron, o carte despre 
Valea Jiului și recomnadă să fie citită. 
           Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de  
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Dl consilier Petculescu Petre Dan 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 
Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Vulcan. 
            Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
           Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 10 de pe ordinea de zi.  Dna dir. ex. Leonte Luminița aduce lămuriri suplimentare. 
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021. 
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           Dl consilier  Petculescu Petre Dan solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Petculescu Petre Dan supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat 
cu 16 voturi „pentru”. 
 
 
         Dl consilier Petculescu Petre Dan dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.    
        Dl primar prezintă RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN privind 
situatia gestionarii patrimoniului municipiului Vulcan pe anul 2020.      
 
 
 
            12,Întrebări, interpelări. 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
   
                Dl consilier  Petculescu Petre Dan declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Petculescu Petre Dan                                Jr. Rogobete Mihaela 
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