JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 14 .02.2020, 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 16 consilieri locali din cei 19 în funcţie.
La şedinţă participă dl primar Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, dna. dir. ex. Leonte
Luminița , dl. dir. ex. Capri; Cosmin, dna. ec. Antica Claudia, consilier juridic Merişanu IoanaEcaterina , cetățeni și reprezentanți mass-media.
Dl secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali, şedinţa se
poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc dl Stan Elvis, dl Mihai Costel și dna Bărbiță Eugenia.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 396/2020 a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
Dl. secretar Velea Gabriel dă cuvântul dlui consilier Bălțatu George pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Dl consilier Bălțatu George dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi:
În continuare dl primar prezintă proiectul ordinii de zi:
ORDINE DE ZI:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE
municipiului Vulcan pe anul 2020.

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.
Dl consilier Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă Proiectul de
hotărâre şi Raportul primarului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului
Vulcan pe anul 2020.
Dl consilier Bălțatu George 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.
Dl consilier Bălțatu George invită la discuţii pe fond.
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă s-a ținut cont de propunerile care au fost discutate la
dezbaterea publică , și ce investiții se vor mai face pentru dezvoltarea Pasului Vulcan.
Dl primar spune că au fost prinse sumele necesare, iar pentru Pasul Vulcan, Apa Sev Valea Jiului
are în lucru anul acesta conducta de apă potabilă.
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă are în vedere înființarea unui serviciu de ecarisaj în
cadrul primăriei.
Dl primar spune că pentru câini avem discuții cu o formă din Brașov, iar pentru animalele moarte
cu o firmă din Arad.
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Dna consilier Stoica Angela întreabă despre proiectul Proceduri simple în cadrul primăriei.
Dl dir ex. Capriș Cosmin spune că este un proiect în implementare care va fi de ajutor atât
cetățenilor, cât și personalului din primărie, va fi o arhivă electronică și serviciu de înregistrare a
documentelor electronic, cetățenii vor putea adresa cereri online.
Dl consilier Lung Cornel atrage atenția dnei dir ex. Leonte Luminița că în proiectul de hotărâre
sunt câteva greșeli de calcul.
Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că va corecta.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că la Lista obiectivelor de investiții de la spital a văzut că
suma de 140 000 de lei, alocată pentru achiziționarea unui frigider mortuar nu s-a schimbat , la o
căutare pe internet un asemenea frigider îl găsim la sume mult mai mici , chiar 20 mii de lei și suma
alocată i se pare prea mare.
Dna ec. Claudia Antica spune că în cadrul ședinței consiliului de administrație de la spital de
ieri, a cerut lămuriri despre această previzionare .Aceste frigidere nu au regim de electrocasnice, iar
operațiunile de montare implică alte cheltuieli. Suma este o estimare , iar achiziționarea se face pe baza
de documente , din care va rezulta costul.
Dl consilier Govor Florin spune că la art. 10, PART. V apare la excedentul spitalului suma de
1 148 de mii lei, iar cei de la spital au spus în ședința anterioară că excedentul spialului este în sumă de
148 000 lei.Întreabă care este suma reală.
Dna dir. ex. Leonte Luminița verifică.
Dl consilier Feszner Florin solicită lămuriri cu privire la Lucrarea ministației de epurare și
amenjare parcări la spital.
Dl primar spune că se va amenaja o parcare pentru pacienți, iar pentru personal în incinta
spitalului, ministația de epurare a primit avizele.
Dl consilier Feszner Florin spune că a văzut că la investiții noi pentru spital nu a văzut nicio
sumă alocată pentru investiție ATI.
Dna ec. Antica Claudia spune că bugetul a fost fundamentat pe situația actuală.
Dl consilier Feszner Florin spune că l-a întrebat pe dl manager și acesta nu a solicitat nimic.
Dna ec. Antica Claudia spune că dl manager poate solicita.
Dl consilier Feszner Florin solicită lămuriri cu privire la suma alocată pentru amenajarea
parcului.
Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că este vorba despre documentație și este o estimare.
Dl consilier Feszner Florin consideră că suma alocată pentru întocmirea documentației de 70 mii
lei i se pare mare, cu această sumă se poate amenaja parcul.
Dl consilier Lung Cornel spune că în Nota de fundamentare a spitalului , este trecut excedentul
în suma de 148, 36 mii lei.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Bălțatu George supune la vot proiectul de hotărâre ,
atât pe articole , cât și în întregime , care este aprobat cu 16 voturi „pentru” .

Dl consilier Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl consilier Bălțatu George

SECRETAR GENERAL
Jr. Velea Gabriel
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