
 1 

 
   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

      
          Încheiat azi, 25.02.2021, 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 18 consilieri din cei 19 consilieri în funcție.  
          La şedinţă  participă, dl primar Merișanu Cristian-Ion, dna secretar Rogobete Mihaela, dna 
Peter Rodica manager G.A.L, administrator public ing. Danci Marius,  c.j Merișanu Ioana și 
reprezentanți mass-media. 
          Dna  secretar general Rogobete Mihaela  face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri 
din cei 18 consilieri locali în funcție ,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii.  
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 35/2020 a fost 
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  
         În continuare, dna. secretar supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din data de  
28.01.2021 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de  
11.02.2021 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  Feszner Ștefan Florin pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
          Dl consilier  Feszner Ștefan Florin dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi. 
 
           Dl primar  solicită suplimentarea ordinii de zi cu: 
 
        1) PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind actualizarea  Indicatorilor tehnico-economici,  a 
Devizului general, precum și a Descrierii investiției, aprobați prin H.C.L nr.  23/2020 pentru 
obiectivul de  investiții  ,,REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COLONIA DE 
JOS’’ 
 

      2) PROIECT DE HOTĂRÂRE   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 SI CU ASOCIAȚIA URBAN 
LAB VALEA JIULUI, în vederea  înfiintării ASOCIAŢIEI „AGENȚIA PENTRU 
DEZVOLTARE VALEA JIULUI”. 
 
 
      Supusă la vot, suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
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      În continuare dl primar prezintă ordinea de zi: 
 
   1.Depunerea jurământului de către doamna Iriza Iulia, al cărei mandat de consilier local în 
calitate de supleant pe lista Partidului PRO ROMÂNIA a fost validat de către Judecătoria 
Petroșani.   
                                                                                        Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
    2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
Primăriei Municipiului Vulcan . 
                                                                                        Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
           3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  darea în folosință gratuită Serviciului de 
Ambulanță Județean Hunedoara a unor  spații situate în imobilul  aparţinând domeniului public 
al municipiului Vulcan, pe str. Nicolae Titulescu , nr. 59. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
          4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  darea în folosință gratuită Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului  Hunedoara a unui  spațiu situat în 
imobilul  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, pe str. Nicolae Titulescu , nr. 59. 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
           5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind închirierea prin licitaţie publică a două parcele de 
teren ce aparţin domeniului public al municipiului Vulcan situate pe str. Romanilor înscrise în 
CF nr. 62426 Vulcan nr. cad 62426 în suprafaţă de 118 mp şi CF nr. 62429 Vulcan, nr. 
cad.62429 în suprafaţa de 932 mp. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
          6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei: NOTA CONCEPTUALĂ 
şi TEMA DE PROIECTARE pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice (studiu de 
fezabilitate, proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), proiect de 
organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.), proiect tehnic, studiu geotehnic, studiu topografic, 
studiu peisagistic) aferente obiectivului de investiţii:„Regenerarea spaţiilor verzi din municipiul 
Vulcan”. 

                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
             7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea contribuției anuale a Municipiului 
Vulcan către Asociația  ”Salvital”  Hunedoara. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
            8.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local                           
nr. 131/2020 privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan  în Consiliul de 
administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan pentru anul școlar 2020-
2021. 
                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan      
          9.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                   
           10.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe 
strada Căprioara, nr. 3, bl. C1.                                                                       

                                                                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan  

          11. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind actualizarea  Indicatorilor tehnico-economici,  a 
Devizului general, precum și a Descrierii investiției, aprobați prin H.C.L nr.  23/2020 pentru 
obiectivul de  investiții  ,,REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COLONIA DE 
JOS’’ 
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       12. PROIECT DE HOTĂRÂRE   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 SI CU ASOCIAȚIA URBAN 
LAB VALEA JIULUI, în vederea  înființării ASOCIAŢIEI „AGENȚIA PENTRU 
DEZVOLTARE VALEA JIULUI”. 
     13..Întrebări, interpelări. 
 
      
                 Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 1  de pe ordinea de zi.   
          Dna secretar Rogobete Mihaela dă citire  Hotărârii civile nr. 593/CC/2021 prin care a fost 
validat  mandatul de consilier local al dnei Iriza Iulia în calitate de supleant pe lista Partidului 
PRO ROMÂNIA. 
           Dna Iriza Iulia depune jurământul în conformitate cu prevederile art. 117 din O.U.G                  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr.2  de pe ordinea de zi.  Dna Rodica Peter explică necesitatea aprobării unor noi 
posturi în cadrul Ditecției de asistență socială, pentru obținerea de fonduri în cadrul G.A.L. 
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Raportul privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan . 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
           Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot   proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” . 
 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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  darea în 
folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara a unor  spații situate în imobilul  
aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, pe str. Nicolae Titulescu , nr. 59.                                                                                                                                                                                          
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
           Dl consilier Ile Gheorghe întreabă dacă au fost discutate aceste probleme și cu spitalul. 
           Dl primar spune că a fost un schimb de adrese și aceștia și-ai exprimat acordul. 
           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot   proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” . 
 

 
 
 
 
 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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  darea în 
folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al Județului  
Hunedoara a unui  spațiu situat în imobilul  aparţinând domeniului public al municipiului 
Vulcan, pe str. Nicolae Titulescu , nr. 59. 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Anghel Dănuț apreciază acest proiect de hotărâre. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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 închirierea prin 
licitaţie publică a două parcele de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Vulcan 
situate pe str. Romanilor înscrise în CF nr. 62426 Vulcan nr. cad 62426 în suprafaţă de 118 mp şi 
CF nr. 62429 Vulcan, nr. cad.62429 în suprafaţa de 932 mp. 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Tătaru Liviu întreabă ce regim va avea parcarea. 
            Dl primar spune că parcare pentru clădire, și care va fi atribuită prin licitație publică. 
            Dl consilier Petculescu Petre spune că dl Druțu a mai solicitat parcarea acum vreo doi 
ani, și atunci comisi de urbanism a avizat favorabil cererea lui. Întreabă de ce a durat așa mult 
inițierea unui astfel de proiect și ce se întâmplă cu zana de spații verzi. 
            Dna secretar explică că zona înscrisă în Registrul zonelor verzi , conform legii poate fi 
închiriată, chiar și înstrăinată , dar cu condiția să nu i se schimbe destinația. În contract au fost 
prevăzute și anumite obligații pentru locatar cu privire la cei 320  mp amenajaţi ca  zonă verde. 
            Dl primar spune că nu știe ce s-a întâmplat acum 2 ani, dar acum s- avenit cu acest 
proiect de hotărâre pentru închiriere prin licitație publică.  
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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 
documentaţiei: NOTA CONCEPTUALĂ şi TEMA DE PROIECTARE pentru elaborarea 
documentaţiilor tehnico-economice (studiu de fezabilitate, proiect pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire (PAC), proiect de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.), proiect 
tehnic, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu peisagistic) aferente obiectivului de 
investiţii:„Regenerarea spaţiilor verzi din municipiul Vulcan”. 
 
 
 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
           Dl consilier Hisem Adrian întreabă de ce nu a fost inclus și parcul Avram Iancu. 
            Dl primar spune că nu s-a încadrat criteriilor cerute în cadrul proiectului. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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 
contribuției anuale a Municipiului Vulcan către Asociația  ”Salvital”  Hunedoara 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
             Dl consilier Marinescu Dan arată că  nu este de acord cu acest proiect de hotărâre 
motivat de faptul că Asociația Salvital nu este acreditată pentru astfel de servicii și care nu mai 
are pesronal pentru că au fost preluați de  M.A.I. 
            Dl primar spune că nu este un simplu ONG, au mai rămas în jur de 20 paramedici;vor fi 2 
paramedici la Vulcan care vor face diverse activități cum ar fi transportul vârstnicilor, vor putea 
asigura primul ajutor la diferite concursuri și multe alte activități. Consiliul județean va asigura 
cea mai mare sumă , noi vom plăti de la 10 lei/locuitor anul trecut , acum vom da 3 lei/locuitor. 
             Dna viceprimar Socaci spune că săptămâna trecută au fost mai multe incidente cu 
vârstnici care stând la rând să plătească impozitul li s-a făcut rau, și a fost un real ajutor că cei de 
la SMURD au fost în primărie.Consideră că este binevenit un ONG , vor fi medici voluntari care 
pot practica telemedicina, este vital să nu-i împrăștiem. 
            Dl consilier Marinescu Dan spune că și dânsul e de acord, dar acest ONG nu este atestat , 
consideră că pot obține venituri prin redirecționarea impozitului pe profit de la persoane fizice. 
           Dl primar spune că noi putem renunța la servicile lor dacă nu suntem mulțumiți. 
           Dna viceprimar Socaci Malvine spune că este foarte greu să atragi fonduri prin persoane 
fizice, sunt multe ong-uri și nu poți obliga oamenii . 
           Dl consilier Marinescu Dan spune că oamenii nu sunt atestați, chiar și cei de la mun. Deva 
nu vor să mai adere la această asociație. 
           Dl consilier Barbu Pompiliu spune că aceași reticență a fost și la începuturile SMURD-
ului. 
          Dl Feszner Ștefan Florin spune că la Deva, au adoptat Hotărârea nr. 63 prin care au 
aprobat contribuția pentru Salvital. 
             Dl consilier Marinescu Dan spune că știe că vor să o retragă. 
          Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot   proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 15 voturi „pentru”  și 4 ”abțineri”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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  pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2020 privind  desemnarea reprezentanţilor 
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Consiliului Local Vulcan  în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza 
municipiului Vulcan pentru anul școlar 2020-202 
             Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
             Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
             Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
             Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 
 

             Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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  pentru modificarea 
Anexei la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 122/2020 privind organizarea comisiilor de  
specialitate ale Consiliului Local Vulcan . 

            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dnei viceprimar Socaci Malvine, care 
prezintă punctul nr. 10 de pe ordinea de zi.    
            Dna viceprimar Socaci Malvine prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  
privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C1.                                                                                                                                                                                
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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 actualizarea  
Indicatorilor tehnico-economici,  a Devizului general, precum și a Descrierii investiției, aprobați 
prin H.C.L nr.  23/2020 pentru obiectivul de  investiții ,,REABILITARE INFRASTRUCTURĂ 
RUTIERĂ ÎN COLONIA DE JOS’’ 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  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 SI CU 
ASOCIAȚIA URBAN LAB VALEA JIULUI, în vederea  înființării ASOCIAŢIEI „AGENȚIA 
PENTRU DEZVOLTARE VALEA JIULUI”. 
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         Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 19 voturi „pentru”. 
 
 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
       
                Dl consilier  Feszner Ștefan Florin declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Feszner Ștefan Florin                                           Jr. Rogobete Mihaela 
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