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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

 

PROCES-VERBAL 
            

 

            Încheiat azi, 14.08.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local  al  Municipiului 

Vulcan, întrunită în temeiul art. 39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

          Au fost prezenţi  13  consilieri locali din cei 19 în funcţie. 

           La şedinţă  participă  dl primar Gheorghe Ile, dna  secretar Peter Rodica,  dir. ex. Capriș Cosmin,  

Ec. Todesc Monica , consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina, şi reprezentanţi mass-media. 

           Dna  secretar Peter Rodica face apelul nominal şi fiind prezenţi 13 consilieri locali,  şedinţa se 

poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc  consilierii: dl. Barbu Pompiliu. Dl Pop Vasile,  dna Izsak 

Cristina, dl Petculescu Petre, dl Mihai Costel, dl Șchiopu Ioan Dorel. 

          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 800/2018  a fost 

convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

          Dna secretar solicită alegerea unui președinte de ședință pentru ședința aceasta , deoarece 

președintele ales pentru o perioadă de 3  luni, respectiv dl consilier Pop Vasile nu se află în localitate. 

           Dl consilier Bălțatu George îl propune pe  dl viceprimar Merișanu Cristian  . 

           Supusă  la vot propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

            În continuare,  dna  secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier Merișanu Cristian  pentru a 

prelua conducerea şedinţei. 

            Dl consilier Merișanu Cristian  dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

           În continuare dl primar prezintă ordinea  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

        

       1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

       2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea  Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii  

”Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural Sohodol- Paroșeni” 

 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

       3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea  Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii  

”Constructie bazin de înot didactic”        

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     4. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea  Notei Conceptuale  si a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investitii ”Refunctionalizarea spatiilor publice urbane din Zonele Urbane 

Marginalizate si transformarea acestora in locuri de joaca pentru copii” 

 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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       5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea  Notei Conceptuale  si a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investitii,, Elaborarea documentației tehnico – economice pentru amenajarea și 

modernizarea trotuare și parcări din municipiul Vulcan ” .  

 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea  Notei Conceptuale  si a Temei de proiectare 

pentru obiectivul de investitii“REABILITARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN COLONIA DE 

JOS –str.Libertății, str.Fabricii, str.Ghe. Barițiu, str.22Decembrie, str.Teiului, str.Independenței, 

str.Florilor, str.Barierei, str.Andrei Mureșan și str.Tudor Vladimirescu  ” 

 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

     7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizarea ambulatoriului din 

municipiul Vulcan”. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

       8. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE 

REGIUNEA VEST” și a acordului de parteneriat între Municipiul Vulcan şi Ministerul Educației 

Naționale  

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 14 voturi „pentru”.  

 

            

           Dl Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă  Raportul primarului şi proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018.                                                                                                                                                         

           Dl Merișanu Cristian 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 Mihai Costel  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

           
         

             Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul 

nr. 2 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Notei 

conceptuale pentru obiectivul de investitii  ”Reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural 

Sohodol- Paroșeni”. 
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           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

 

            Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 

3 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Notei 

conceptuale pentru obiectivul de investitii  ”Constructie bazin de înot didactic”      

           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

 

           Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 

4 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Notei 

Conceptuale  si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ”Refunctionalizarea spatiilor 

publice urbane din Zonele Urbane Marginalizate si transformarea acestora in locuri de joaca pentru 

copii”. 

           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

          Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 

5 de pe ordinea de zi. 
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           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Notei 

Conceptuale  si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii,, Elaborarea documentației tehnico 

– economice pentru amenajarea și modernizarea trotuare și parcări din municipiul Vulcan ” .  

 

           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

          

            Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 

6 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre pentru aprobarea  Notei 

Conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii “REABILITARE 

INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN COLONIA DE JOS –str.Libertății, str.Fabricii, str.Ghe. Barițiu, 

str.22Decembrie, str.Teiului, str.Independenței, str.Florilor, str.Barierei, str.Andrei Mureșan și str.Tudor 

Vladimirescu  ” 

 

           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

 

             Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul 

nr. 7 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția „Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”. 

 

           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

 

           Dl consilier Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 
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           Dna consilier Bărbița Eugenia îl roagă pe dl primar să explice cum se va proceda cu medicii. 

           Dl primar spune că aceștia vor fi mutați în fosta Trezorerie  . 

            Dna consilier Stoica Angela spune că în urmă cu un an, dl primar a spus că aceștia nu vor fi 

scoți de acolo. 

          Dl primar răspunde că a spus că nu-i scoatem până nu vom primi finanțare. 

            Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , 

care este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

 

 

 

 

 

           Dl consilier Merișanu Cristian dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 

8 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA VEST” și a acordului de 

parteneriat între Municipiul Vulcan şi Ministerul Educației Naționale. 

                                                                                                      

           Dl consilier Merișanu Cristian 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 Merișanu Cristian invită la discuţii pe fond. 

            Nefiind discuţii pe fond dl consilier Merișanu Cristian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 13 voturi „pentru” . 

 

 

         Dl  consilier Merișanu Cristian declară închisă şedinţa de consiliu. 
 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,  

                    Merișanu Cristian                                                                      Jr. Peter Rodica 

 


