JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 18.01.2018, 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 19 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie.
La şedinţă participă dl primar Gheorghe Ile, dna secretar Peter Rodica, dna ec Antica Claudia, șef
Serviciu taxe și impozite, c.j Merișanu Ioana și reprezentanţi mass-media.
Dna secretar Peter Rodica face apelul nominal şi fiind prezenţi 19 consilieri locali, şedinţa se poate
desfăşura în condiţiile legii.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 13/2018 a fost convocată
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
În continuare, dna secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 20.12.2017 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat
cu unanimitate de voturi.
Dna secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de
27.12.2017 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat
cu unanimitate de voturi.
Dna secretar informează consilierii locali că trebuie să aducă Rapoartele de activitate pentru anul
2017.
În continuare, d-na secretar dă cuvântul dlui consilier Dragu Petrică pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi:
Dl primar prezintă ordinea de zi:

ORDINE DE ZI:
1 .RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav
pe semestrul II al anului 2017.
2. RAPORT privind activitatea asistenţilor medicali comunitari în anul 2017.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de
prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2017 .
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale în anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2018
conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
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6. PROIECT DE HOTĂRÂRE
exerciţiului bugetar 2017.

privind aprobarea execuţiei bugetare

aferentă trim. IV

al

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele
profesionale individuale ale d-nei PETER RODICA MARIANA, secretar al municipiului Vulcan, pentru
perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vulcan, a instituţiilor
şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice,
artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2018.
Iniţiatori: consilieri locali Barbu Pompiliu,
Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile, Dragu Constantin Petrică, Bărbiță Eugenia
10.Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi „pentru”.
Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă punctul nr. 1 de pe ordine a de zi .
- RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul II al anului 2017.
- Nu au fost discuții.
Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul nr. 2
de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă punctul nr. 2 de pe ordine a de zi .
-RAPORT privind activitatea asistenţilor medicali comunitari în anul 2017.
- Nu au fost discuții.
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 3 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi pentru aprobarea Raportului privind realizarea
măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2017 .
Dl consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 19 voturi „pentru”.
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Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul nr.
4 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de
măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2018.
Dl consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă există posibilitatea legală de a condiționa prezența copiilor la
școală.
Dna secretar spune că la ajutorul social nu, dar acordarea de alocații se suspendă la un anumit număr
de absențe.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 5 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni
de interes local pe anul 2018 conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
.
Dl consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 19 voturi „pentru” .
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 6 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare
aferentă trim. IV al exerciţiului bugetar 2017.
Dl consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 19 voturi „pentru” .
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Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 7 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind propunerea de acordare a
calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale d-nei PETER RODICA MARIANA,
secretar al municipiului Vulcan, pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.
Dl consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Barbu Pompiliu propune acordarea calificativului ”foarte bine”.
Dna consilier Bărbița Eugenia spune că atât dânsa cât și ceilalți consilieri locali , de-a lungul timpului
au colaborat foarte bine cu dna secretar și aceasta fost întotdeauna deschisă pentru bunul mers al
consiliului local.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 19 voturi „pentru” .

Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 8 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Vulcan, a instituţiilor şi serviciilor publice, fără personalitate juridică, aflate în subordinea
Consiliului local Vulcan.
Dl consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă există și altă creștere salarială în afară de creșterea
contribuțiilor.
Dna secretar spune că s-au respectat coeficienții și s-au aplicat la salariul minim.
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă nu putem să facem un minim și maxim la salarii, pentru a
nu ne trezi în viitor că nu sunt bani de salarii.
Dl primar spune că s-au făcut simulări și în acest an ne încadrăm în limita de buget. Că vor ajunge
sau nu banii, anul viitor vom vedea, sunt primării unde și-au mărit salariile , iar fondurile le ajung până la
vară. Dacă pe viitor nu ne vom încadra în plafonul de salarii , se va veni cu un proiect de hotărâre pentru
scăderea salariilor.
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Noi avem cele mai mici salarii, sunt municipii de gradul IV cum este Orăștie care are salarii mai mari,
iar secretarul nostru are salariul mai mic decât secretarul de la Petrila și Lupeni.La cei necalificați sunt
salariile mai mici, dar când se vor acorda premierile, acestea le va da de jos în sus.
Dna secretar spune că salariul viceprimarul este stabilit pe localități, în funcție de numărul de locuitori.
Dnul consilier Lung Cornel întreabă dacă se acordă alte sporuri.
Dna secretar spune că salariile se diferențiază prin vechimea în muncă.
Dna ec. Antica Claudia spune că din sumele prevăzute pentru salarii , 45% sunt contribuții la bugetul de
stat, nu rămâne cel prezentat.
Dl consilier George Bălțatu spune că spre exemplu, salariul la audit este de 4629 și rezultă un net de
2707 lei, lui nu i se pare un salariu mare, ci un salariu decent.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă la salariul Poliției Locale se mai adaugă norma de hrană.
Dl primar spune că deocamdata da, în baza hotărârii de consiliu local , sunt localități unde norma de
hrană nu se mai acordă.
Dl consilier Lungu Cornel întreabă dacă sporul de noapte se acordă.
Dna secretar spune că da.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care
este aprobat cu 19 voturi „pentru” .
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui consilier Brabu Pompiliu pentru a prezenta punctul
nr. 9 de pe ordine a de zi .
Dl consilier Barbu Pompiliu prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind aprobarea
programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2018. Dl consilier
Barbu Pompiliu dă citire programului de acțiuni culturale pe anul 2018 cu anumite modificări față de cel
propus.
Dl primar spune că a primit o adresă de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazu prin care se solicită
acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2000 de lei pentru deoarece în luna septembrie se împlinesc 50
de ani de la înființarea Liceului Teoretic. Propune introducerea acestei acțiuni în program și pentru
marcarea acestui eveniment, alocarea sumei de 2000 de lei.
.
Dl. consilier Dragu Petrică 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 Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că în programul acțiunilor culturale ar trebui introdusă și ziua de 15
ianuarie Ziua culturală națională.Felicită pentru acțiunea de premiere a sportivilor de la CSM Vulcan, nu a
văzut-o prinsă în programul acțiunilor culturale.
Dl consilier Dragu Petrică spune că a fost organizată de club.
Dl consilier Govor Florin spune că dacă s-ar putea face tot în această acțiune o premiere a tuturor
sportivilor care au avut rezultate excepționale în anul respectiv.Spune că avem în Vulcan un campion
mondial la un sport olimpic și nimeni nu știe de el.
Dl consilier Dragu Petrică spune că s-ar putea face o colaborare.
Dna consilier Izsak Cristina întreabă dacă nu putem premia aceste persoane în cadrul Nedeii.
Dl consilier Govor Florin spune că da.
Dna consilier Stoica Angela roagă ca atunci când se mai organizeaza evenimente să fie și ei anunțați
telefonic de către dl consilier Barbu.Întreabă când se depune coroane de flori la toate aceste evenimente.
Dl primar spune că la toate, în afară de 1 decembrie.
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Dna secretar spune că atunci când se comemorează ceva.
Dna consilier Stoica Angela îl întreabă pe dl Barbu de ce a scos din programul de acțiuni bani alocați
pentru Festivalul de Crai.
Dl Primar îi răspunde că nu au fost crai.
Dna consilier Stoica Angela îi întreabă cât s-a dat la Paroșeni.
Dl primar îi răspunde că nu s-a dat nici acolo pentru că nu au fost crai.Dar o asigură că dacă vor
apărea crai, atunci se va veni cu o rectificare în acest sens.
Dl consilier Mihai Costel spune că vizavi de ceea ce a spus dl consilier Govor de premierea copiilor
cu rezultate excepționale la sport, propune ca programul de nedeie la aliniatul ”premierea elevilor cu
rezultate deosebite la olimpiadele județene, naționale și internaționale”... să se completeze și cu ” sportive”.
Dl primar spune că acum vorbim despre școli, dacă consideră că trebuie premiate și activitățile
extrașcolare poate să propună.
Dl viceprimar spune că s-ar putea face un parteneriat cu Clubul sportiv.
Dl consilier Bărbița Eugenia propune suplimentarea sumei de 2000 de lei pentru sărbătorirea a 50 de
ani de la înființarea Liceului Teoretic.
Dl primar spune că dacă va fi necesar , se va suplimenta atunci.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că la pct. 14 suma propusă i se pare prea mică pentru un concurs
internațional.
Dl consilier Govor Florin spune că cei care vor organiza, vor suporta cheltuielile și suma este ok.
Dl consilier George Bălțatu spune că în funcție de nevoi, sumele propuse vor fi rectificate.
Dl consilier Dragu Petrică supune la vot propunerea privind introducerea acțiunii ”împlinirea a 50 de
ani de la înființarea Liceului teoretic în municipiul Vulcan cu suma de 2000 de lei”. A fost aprobată cu unanimitate
de voturi.

Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 19 voturi „pentru” .

Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Dl primar prezintă programul acțiunii din data 24 ianuarie.
Dna consilier Stoica Angela spune că a fost întrebată de către niște cetățeni când o să se amenajeze
parcări pe str. Fântânelor.
Dl primar spune că suntem la marcaje, str. Traian, zona de sens giratoriu, și se va continua.
Deocamdata nu este vremea favorabilă.
Dna consilier Stoica Angela întreabă cum se procedează cu becurile de pe stradă.
Dl primar spune că cine este interesat vine cu o cerere direct la el sau la dl viceprimar ca se
urgenteze înlocuitul becului.
Dna consilier Stoica Angela spune că în zona Crividia nu s-a aruncat nisip și solicită să nu se uite și
de zona aceea.
Dl consilier Costel Mihai întreabă că cei de la Bl. 7A,8A,9A unde vor avea parcări .
Dl primar spune că se vor amenaja parcări pe lângă trotuar în primăvară.
Dna consilier Stoica Angela spune că dacă s-a închis mina Paroșeni , întreabă al cui este terenul.
Dl consilier Andraș Emil explică care este situația la mina Paroșeni și până în anul 2020 când se
termină lucrările de ecologizare terenul este al Ministerului economiei.
Dl consilier Dragu Petrică declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Dragu Petrică

SECRETAR,
Jr. Peter Rodica
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