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JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 18.04.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vulcan,
întrunită în temeiul art. 39, alin. (1) şi art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările, ulterioare;

Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie. Lipsește
dna consilier Stoica Angela.

La şedinţă participă d-l primar Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, dir ex Leonte Luminița,
Antica Claudia, dir. ex. Capriș Cosmin, c.j Merișanu Ioana, cetățeni și reprezentanți mass-media .

Dl secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri locali, şedinţa se poate
desfăşura în condiţiile legii.

Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 461/2019 a fost convocată
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.

În continuare, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din data
de 28.03.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.

Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta fiind
votat cu unanimitate de voturi.

Dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de extraordinare din data de
04.04.2019 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.

Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta fiind
votat cu unanimitate de voturi.

În continuare, dl secretar Velea Gabriel dă cuvântul dlui consilier Lung Cornel pentru a prelua
conducerea şedinţei.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi:
Dl primar prezintă ordinea de zi:

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului
Vulcan pe anul 2019.

Inițiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale
care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi
actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Vulcan

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”.
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Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul
nr. 1 de pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Raportul primarului şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2019.Dă cuvântului dnei dir ex. Leonte Luminița care
prezintă proiectul de buget local pe anul 2019.

Dl consilier Lung Cornel 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 Lung Cornel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Bălțatu George întreabă unde este prevăzută suma pentru activitatea de salubritate și

deszăpezire.
Dna Leonte Luminița spune că în anexa 2 , cap 74, Protecția mediului si suma de 3276 mii lei.
Dl consilier Govor Florin întreabă când se estimează ca vor fi montate camerele de luat vederi

prevăzute în lista de investiții.
Dl primar răspunde că în primăvara aceasta.
Dl consilier Govor Florin întreabă unde vor fi amplasate toaletele.
Dl primar răspunde că în zona de taxi și statuia minerului.

Dna consilier Bărbița Eugenia spune că la dezbaterea publică a propus amendament să fie
introdusă și str. Taul Fără Fund, întreabă dacă s-a introdus.

Dna Leonte Luminița răspunde afirmativ, cap 84 , C4.
Dl consilier Anghel Dănuț întreabă dacă aleile de la Poștă, Flanco sunt prinse pentru reabilitare.
Dl primar răspunde că nu , vor fi prinse anul viitor.
Dl consilier Lung Cornel spune că noi aprobăm lista de investiții la spitalul municipal Vulcan,

Anexa 8. Spune că dorește să aducă la cunoștință că în această listă este prevăzută achiziționarea unui
autoturism duster.Personal nu a acordat aviz favorabil pentru această achiziție, deoarece la acest spital sunt
multe alte lucruri de făcut.Spiatalul are 2 mașini, una din 2015 si una din 2007, cea din 2007 îndeplinește
norma de casare, dar este în stare de funcționare.Drept urmare propune amendament modificarea Anexei
nr. 8 astfel ”transferarea sumei de bani propusă pentru achiziționarea unui Duster la achiziția Bazin
rezervor de apă C18”. Spune că această investiție este necesară, deoarece există posibilitatea închiderii
spitalului.

Dl consilier Bălțatu George o întreabă pe dna Antica Claudia , în calitate de președinte al CA spital
Vulcan care a fost motivația oportunității achiziționării acestei mașini.

Dna Claudia Antica spune că a cerut personal lămuriri, și a solicitat cheltuielile cu mașina din
2007, care fost în sumă de 7900 de lei în anul 2017 , și 3900 de lei în 2018. Dl Lung Cornel nu a fost de
acord cu această achiziție, 2 voturi au fost pentru, cu condiția ca mașina să fie achiziționată prin programul
Rabla, avizul a fost dat sub această condiție.

Dl consilier Bălțatu George spune că susține amendamentul dlui consilier Lung Cornel.
Nemaifiind alte discuții , dl consilier Lung Cornel Nelucu supune la vot amendamentul propus de

dânsul și anume modificarea Anexei nr. 8 cu ”diminuarea sumei pentru achiziționarea unui autoturism
Duster și transferarea acestei sume pentru achiziționarea unui bazin de apă”.Amendamentul a fost aprobat
cu 17 voturi ”pentru”și o ”abținere”(dna consilier Dorina Băncilă)

Apoi dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre atât pe articole, cât și în
întregime, prin vot liber exprimat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”.
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,
Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 2 de

pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei a

impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei
anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Dl consilier Lung Cornel 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 Lung Cornel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Bălțatu George spune că în conformitate cu prevederile OUG 114/2018 acest demers

se aplică la nivel național.
Nemaifiind discuții pe fond , dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care

este aprobat cu 17 voturi „pentru” și o ”abținere” (dl consilier Govor Florin).

3. Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Dl primar prezintă cererea dlui Ivăniși Laurențiu. Cererea este repartizată comisiei de urbanism și

comisie economice.
Apoi dl primar informează despre lucrările din mun. Vulcan.
Dl consilier Bălțatu George îl întreabă pe dl primar dacă a încercat să organizeze o bursă a locurilor

de muncă.Apoi propune realizarea unui skate-parc în parcul Avram Iancu.
Dl primar spune că sunt persoane care se prezintă la dânsul pentru un loc de muncă, s-a ajuns în

situația ca să fie plătiți să se recalifice.
Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă cei de la ajutorul social nu sunt obligați să depună vreo

dovadă că sunt în căutarea unui loc de muncă.
Dl primar spune că majoritatea dintre aceștia se dau bolnavi.
Dl consilier Feszner florin spune că mulți s-ar putea califica la locul de muncă , dar nu mai vor să

vina, spune că la ei la firmă se dă un salariu de 2000 de lei pentru începători .
Dl consilier Govor Florin spune să se ia măsuri vizavi de trecerile de pietoni, să fie puse

limitatoare de viteză.
Dl primar spune că acolo nu se pot pune că e drum național.O să mute trecerile de pietoni.
Dl consilier Govor Florin spune că în ședința din luna ianuarie dl primar a spus că se pot depune

cereri pentru racordarea la gaz.
Dl primar spune că încă nu au depus toți cereri, s-a făcut harta cu străzile, trebuie depuse la Tg

Mureș.
Dl consilier Bălțatu George solicită ca trecerea de pietoni din dreptul Stadionului să fie mutată

câțiva mETRI mai spre Petroșani, să fie mai vizibilă.
Dl consilier Tilea Ion felicită pentru lucrările care se efectuază pe str. Crizantemelor.Informează

că pe bulevard zona Peco-Oana au loc raliuri de mașini .
Dl primar spune că va discuta cu cei de la rutieră să mărească frecvența de patrulare acolo.
Dl consilier Lung Cornel declară închisă şedinţa de consiliu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR,
Consilier Lung Cornel Jr. Velea Gabriel
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