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JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 28.03.2019, 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 19 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie.
La şedinţă participă d-l primar Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, c.j Merișanu Ioana,

ec.Munteanu Monica, dir. ex. Capriș Cosmin, șef Pol. Locală Mezambrovsky Mihai, cetățeni și
reprezentanți mass-media .

Dl secretar Velea Gabriel 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. 371/2019 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 28.02.2018 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
11.03.2019 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.

Apoi, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de extraordinare din data
de 11.03.2019 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 solicită suplimentarea ordinii de zi:

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului REABILITARE TERMICA BLOCURI
MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI, a bugetului proiectului în
valoare de 4.370.045,55 lei, a cheltuielilor si a cofinanțării aferente

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „
Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41 în cadrul Apelului de proiecte POR
2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „
Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai Viteazu, nr. 10 în cadrul Apelului de proiecte POR
2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului
Vulcan
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-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „
Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul Apelului de proiecte
POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „
Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 –
2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotararii nr.128/2018 privind alipirea terenurilor înscrise
în CF nr. 60970 Vulcan şi CF nr. 60971 Vulcan , situate în Vulcan, str. Romanilor nr.7

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
Supusă la vot, suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl primar prezintă ordinea de zi:

ORDINE DE ZI:

1. RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN ŞI AL APARATULUI DE
SPECIALITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018.

Prezintă: Primarul municipiului Vulcan
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 5 –Punctul V la Hotărârea Consiliului

Local nr 141 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei
Locale a Municipiului Vulcan, actualizat

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100/2017 privind

aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele

profesionale individuale ale doamnei Peter Rodica Mariana, secretar al municipiului Vulcan pentru perioada

01.01.2018 – 11.09.2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele

profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar al municipiului Vulcan pentru perioada
12.09.2018 – 31.12.2018

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului
Municipal Vulcan.

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea H.C.L nr. 34 privind modificarea H.C.L

nr. 96/2016 privind constituirea unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale

animalelor şi a zoonozelor în municipiul Vulcan.

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea H.C.L nr. 96/2016 privind constituirea unităţii

locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor în municipiul



3

Vulcan.

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului REABILITARE TERMICA
BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI, a bugetului
proiectului în valoare de 4.370.045,55 lei, a cheltuielilor si a cofinanțării aferente

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul
Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41 în cadrul Apelului
de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul
Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai Viteazu, nr. 10 în cadrul Apelului
de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3.

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul
Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul
Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul
Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1 în cadrul Apelului de
proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotararii nr.128/2018 privind alipirea

terenurilor înscrise în CF nr. 60970 Vulcan şi CF nr. 60971 Vulcan , situate în Vulcan, str. Romanilor nr.7
Iniţiator: Primarul municipiului

Vulcan
16. Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul nr. 1
ordinea de zi:

- RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN ŞI AL APARATULUI DE
SPECIALITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2018.
Nu au fost discuții pe fond.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul
nr. 2 de pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 5 –
Punctul V la Hotărârea Consiliului Local nr 141 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul
2019

Dl consilier Lung Cornel solicită avizul comisiilor de specialitate.
Comisia economică acordă aviz favorabil.
Comisia de cultură acordă aviz favorabil.
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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 Anghel Dănuț propune un amendament și anume ”suplimentarea cu încă 3 puncte de

amplasare a cortului la Poștă, la Cinema și în zona Loto.”
Dl viceprimar spune că având în vedere că au apărut mai multe partide va fi aglomerație de corturi,

așa le punem pe toate în fața primăriei.
Dl consilier Bălțatu George spune că nu se votează strict pentru partide politice, sunt suficiente trei

locuri, cine vrea să vândă cărți o poate face și la Profi.  Cu privire la partidele politice, este de părere că
era semnăturilor strânse pe stradă a apus.

Dna consilier Stoica Angela susține amendamentul dlui consilier Dănuț Anghel, spune că nu sunt
nici atâtea partide și nici atâtea lansări de carte. Consideră că fiecare partid politic are nevoie de vizibilitat”.
Îl întreabă pe dl viceprimar dacă dă asigurări că în campanie, vor sta la Dincă sau la Mercur.

Dl primar spune că acestea sunt punctele de manifestări, nu numai cu corturi, astea rămân
definitive, spunând că pe vremuri locul de manifestări era la Morișoara, care a fost stabilit printr-o
hotărâre de consiliu local .

Dl consilier Mihai Costel și dna consilier Angela Stoica spun că nu îți amintesc despre o astfel de
hotărâre.

Dl consilier Barbu Pompiliu spune că este de acord cu acest proiect de hotărâre.
Nemaifiind discuții pe fond , dl consilier Lung Cornel supune la vot amendamentul dlui Anghel

Dănuț, care a fost respins cu 6 voturi ”pentru și 13 împotrivă”.
Apoi dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi

„pentru”ș i 6 voturi ”împotrivă”( Angela Stoica , Victor Busuioc, Ion Tilea, Eugenia Bărbiță, Dănuț Anghel
și Mihai Costel.)

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 3 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan, actualizat .

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 Govor Florin solicită informații cu privire la sancțiunile aplicate.
Dl Mezambrovsky Mihăiță spune că s-a mers mai mult pe avertismente, atât la câini cât și la

biciclete.Dna consilier Stoica Angela spune că apreciază activitatea Poliției Locale și îi felicită.
Dl consilier Govor Florin solicită informații  cu privire la cuantumul amenzilor date în localurile în

care au fost surprinși consumatori care fumează.
Dl Mezambrovsky Mihăiță spune că s-au aplicat amenzi.
Dl consilier Ștefan Feszner l-a întrebat pe dl Govor să numească localurile unde se fumează.  
Dl consilier Andraș Emil îl întreabă când a apelat ultima oară la poliția locală, pentru că dânsul a

mai făcut sesizări și poliția locală a fost promptă.
Dl consilier Govor Florin spune că nu de mult a apelat și le muțumește pentru operativitate. Dl

consilier Lung Cornel spune că zona Coroiești nu este cuprinsă ca zonă de patrulare, poliția locală trece pe
acolo de 2 ori pe an.

Nemaifiind discuții pe fond , dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care
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este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 100/2017 privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune

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.
Nefiind discuții pe fond , dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este

aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind propunerea de acordare a

calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale doamnei Peter Rodica Mariana, secretar al

municipiului Vulcan pentru perioada 01.01.2018 – 11.09.2018.

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 Barbu Pompiliu propune calificativul ”FOARTE BINE”.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care

este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 6 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind propunerea de acordare a
calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale domnului Velea Gabriel, secretar al
municipiului Vulcan pentru perioada 12.09.2018 – 31.12.2018

Dna 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 Lung Cornel propune calificativul ”FOARTE BINE”.
Nefiind discuţii pe fond , Dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este

aprobat cu 19 voturi„ pentru”.
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Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 7 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și
a Statului de funcții ale Spitalului Municipal Vulcan.

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.
Dna consilier Bărbița Eugenia spune că este de acord cu proiectul de hotărâre mai ales că avem

nevoie de acea secție.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care

este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 8 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru revocarea H.C.L nr. 34
privind modificarea H.C.L nr. 96/2016 privind constituirea unităţii locale de sprijin pentru combaterea
bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor în municipiul Vulcan.

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.
Nefiind discuţii pe fond, Dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este

aprobat cu 19 voturi „pentru”

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 9 de pe
ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind pentru abrogarea H.C.L

nr. 96/2016 privind constituirea unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale

animalelor și a zoonozelor în municipiul Vulcan.

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.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este

aprobat cu 19 voturi „pentru”
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Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul
nr. 10 de pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre. privind aprobarea proiectului
REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU
CETATENI, a bugetului proiectului în valoare de 4.370.045,55 lei, a cheltuielilor si a cofinanțării aferente

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.

Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă aceste proiecte de hotprâre nu le-au mai vot și
săptămâne trecută.

Dl primar spune că sunt altele.
Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă au trebuit modificate devizele conform Og 114/2018.
Dl primar răspunde că da.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care

este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 11 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare
termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu,
nr.41 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

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.
Nefiind discuţii pe fond dna consilier Băncilă Dorina supune la vot proiectul de hotărâre, care

este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 12 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare
termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai
Viteazu, nr. 10 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3.

Dl consilier Lung Cornel solicită avizul comisiilor de specialitate.

Comisia economică acordă aviz favorabil.
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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.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este

aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 13 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru:
Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str.
Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

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.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, care este

aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 14 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare
termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1
în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3

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.

Nefiind discuţii pe fond , dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, cu
amendamentul adoptat , care este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

Dl consilier Lung Cornel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 15 de
pe ordinea de zi.

Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru completarea Hotararii
nr.128/2018 privind alipirea terenurilor înscrise în CF nr. 60970 Vulcan şi CF nr. 60971 Vulcan , situate în
Vulcan, str. Romanilor nr.7

Dl consilier Lung Cornel solicită avizul comisiilor de specialitate.
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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.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Lung Cornel supune la vot proiectul de hotărâre, cu

amendamentul adoptat , care este aprobat cu 19 voturi „pentru”.

16. Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Dl primar prezintă cererea dlui Nemeth Francis. Cererea este repartizată comisiei de cultură și

comisie economice.
Apoi dl primar informează despre lucrările din mun. Vulcan.
Dl consilier Govor Florin felicită echipa pentru toaletarea copacilor la gradiniță.Întreabă dacă dl

vice s-a întâlnit cu cei de la Apaserv referitor la apa meteorică.
Dl viceprimar a răspuns că nu s-au întălnit.
Dl consilier Feszner Florin informează că pe bulevard zona Peco-Oana au loc raliuri de mașini și

Atv-uri, și dacă se poate discuta cu cei de la rutieră să mărească frecvența de patrulare acolo.
Dna consilier Bărbița eugenia spune că confirmă cele spuse de dl Fezner, și apoi solicită să se pună piatră și
pe drumul de la Tăul fără fund.

Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă pentru parc s-au primit fonduri.
Dl primar spune că nu, se va face din fonduri proprii.
Dl consilier Lung Cornel declară închisă şedinţa de consiliu.

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