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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

 

    Încheiat azi, 17.01.2019, 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  17 consilieri din cei 18 consilieri în funcţie. Lipsește dna 

Angela Stoica. 

           La şedinţă  participă d-l primar  Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, c.j Merișanu Ioana, cetățeni  

și reprezentanți mass-media . 

            Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri locali,  şedinţa se poate 

desfăşura în condiţiile legii.  

         Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 16/2019 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 18.01.2018 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.  

           Apoi, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de extraordinare din data 

de 08.01.2019 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.  

           Dl secretar Velea Gabriel  informează consilierii că trebuie să aducă Rapoartele de activitate pe anul 

2018. 

           În continuare,  dl  secretar  Velea Gabriel dă cuvântul dnei  consilier  Băncilă Dorina pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

           Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul cetățenilor din sală. 

           Dna Oana Nebunu , spune că a depus un proiect, o propunere în data de 10 decembrie, era adresată 

atât dlui primar , cât și Consiliului local. Întreabă ce se întâmplă cu ea. 

          Dna  consilier  Băncilă Dorina spune că este în analiză. 

          Un domn este nemulțumit că nu i se mai primește cererea la Legea nr. 231/2018 . 

           Dl primar  îi explică că legea prevede că cererile se depun în 3 luni de la data publicării în Monitorul 

Oficial și termenul a fost până în data de 6 decembrie 2018 . De asemenea a fost anunț public cu privire la 

această lege, atât în Ziarul Văii Jiului, cât și la sediul primăriei. 

          Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

          Dl primar  prezintă ordinea  de zi: 
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ORDINE DE ZI:                         
          

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care se ia act  de  încetarea de drept a mandatului de consilier local al     

d-lui  Dragu Petrică – Constantin. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE    privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției de asistență socială.                                                                                                                     

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                             

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE   pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru anul 2019. 

 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE   pentru aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a marginalizării sociale pentru anul 2018.  

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale în  anul 2019. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

6.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, începând cu 

01.01.2019. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  asocierii  Consiliului Local al municipiului Vulcan cu 

Asociaţia Fanfarei Vulcan în vederea desfăşurării activităţilor cultural-artistice în municipiul Vulcan. 

  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3,  

bl. C1, ap. 47. 

 

Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan   

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,  precum și 

procedurile de lucru ale comisiei de evaluare și selecție a publicațiilor pentru care să se acorde sprijin 

financiar. 

                                                                                             Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan 
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10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, 

sportive şi de agrement pentru anul 2019.      

                                                                         Iniţiatori: consilieri locali Barbu  Pompiliu, Şchiopu Ioan 

Dorel, Pop Vasile,    Bărbiță   Eugenia 

 

11Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.   

                                                                                                                                    

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

 

             Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 

de pe ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre prin care se ia act  de  încetarea de 

drept a mandatului de consilier local al     d-lui  Dragu Petrică – Constantin. 

          

            Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

              Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

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

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

             Dna  consilier  Băncilă Dorina 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 aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială.                                                                              

              Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

             Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă cine este Directorul executiv și Șeful de serviciu  de la asistența 

socială. 

             Dl primar răspunde că dna Postolache și dșoara Cușniriuc. 

             Dl consilier Govor Florin întreabă dacă există adăpost pentru victimile violenței domestice. 

             Dl primar răspunde afirmativ. 

           Nemaifiind discuții pe fond , dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
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            Dna  consilier  Băncilă Dorina 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 pentru aprobarea Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru anul 

2019. 

            Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.          

            Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă dacă s-a rezolvat problema transportului cu Policino. 

            Dl primar răspunde că nu.  

             Nemaifiind discuții pe fond , dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de hotărâre, 

care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

            Dna  consilier  Băncilă Dorina 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 aprobarea Raportului privind 

realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2018.  

            Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

            Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă de ce ce diferă numărul de beneficiari, deoarece apare un număr 

maxim de 399 de persoane și mai jos apare un număr de 180 de familii. 

          Dl primar răspunde că unii au mai renunțat la aceste ajutoare. 

            Dl consilier Feszner Florin întreabă dacă se pune în aplicare legea prin care se taie ajutoarele sociale 

dacă se refuză un loc de muncă. 

            Dl primar spune că da . 

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

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

          
            Dna  consilier  Băncilă Dorina 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 rivind aprobarea Programului de 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în  anul 2019. 

             Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

             Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

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

este aprobat cu 17 voturi„ pentru”.   
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               Dna  consilier  Băncilă Dorina 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 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, începând cu 01.01.2019. 

               Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

              Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

              Dl consilier Govor Florin întreabă dacă salariile șefilor din primărie  nu au crescut. 

              Dl primar spune că nu. 

              Nemaifiind discuţii pe fond   dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de hotărâre, 

care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

           
             Dna  consilier  Băncilă Dorina 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  asocierii  

Consiliului Local al municipiului Vulcan cu Asociaţia Fanfarei Vulcan în vederea desfăşurării activităţilor 

cultural-artistice în municipiul Vulcan.                               

             Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

             Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

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

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

            Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui  viceprimar Merișanu Cristian, care prezintă 

punctul nr. 8 de pe ordinea de zi.    

             Dl viceprimar Merișanu Cristian prezintă  prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre 

privind repartizarea unei locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3,  bl. C1, ap. 47. 

             Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

             Dna consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

           

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

este aprobat cu 17 voturi „pentru”.  
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               Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui  viceprimar Merișanu Cristian, care prezintă 

punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.    

               Dl viceprimar Merișanu Cristian prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,  precum și procedurile de lucru ale comisiei de 

evaluare și selecție a publicațiilor pentru care să se acorde sprijin financiar. 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

              Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

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

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

           
               Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui consilier Barbu Pompiliu , care prezintă punctul 

nr. 10 de pe ordinea de zi.    

               Dl Barbu Pompiliu prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2019. Aduce 

câteva modificări la proiectul de hotărâre prezentat. 

               Dna  consilier  Băncilă Dorina 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.                                             

               Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

               Dna consilier Bărbița Eugenia propune suplimentarea cu 1000 de lei a sumei propuse la Nedeia 

din Paroșeni, și suma să fie luată de Târgul produselor tradiționale. 

              Dl primar este de părere că în acest caz trebuie suplimentată suma și la Nedeia din Dealul Babii. 

              După mai multe discuții, s-a ajuns la concluzia că suma poate fi luată astfel:1000 de lei de la Ziua 

Mărțișorului și 1000 de lei de la Ziua copilului. 

              Dl consilier Govor Florin propune ca manifestarea Longboarding să o facem de mai mare 

anvergură, să organizăm un concert gen Posada rock, Măgura,  să devină un brand. 

             Dl viceprimar spune că la asta s-a gândit și comisia de cultură, este trecut organizarea unui concert.  

             Dl consilier Feszner Florin întreabă dacă anul acesta se are în vedere construcția unei toalete 

publice. 

             Dl primar răspunde că da. 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot amendamentul dnei Bărbița și anume :” suplimentarea 

sumei cu câte o mie de lei de la pentru Nedeia din Paroșeni și Nedeia din Dealul Babii”, sume care se vor 

lua 1000 de lei de la Ziua Mărțișorului și 1000 de lei de la Ziua copilului. 

              Supus la vot amendamentul a fost aprobat cu 16 voturi ”pentru” și 1 vot ”împotrivă” (dl consilier 

Govor Florin).Nemaifiind discuţii pe fond    dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de 

hotărâre, cu amendamentul adoptat , care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
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   11.  Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări. 

            Dl primar informează că în data de 24 ianuarie se va organiza manifestarea cu ocazia Zilei Unirii a 

Principatelor române, se va face defilarea cu torțe pe bulevard, ocazie cu care vom avea și un invitat, un 

primar din Iugoslavia. 

           Dl consilier  Tilea Ion întreabă dacă se are în vedere  introducerea gazului metan în Pasul Vâlcan. 

           Dl primar spune că acest lucru se încearcă de mai mult de 10 ani, dar acum a apărut o lege prin care 

modalitatea de racordare la gaz este mai ușoară  și pentru cetățeni , cererea se depune la primarie. 

           Dl consilier Anghel Dănuț spune că SC Pregoterm este depășit de situație și face față pentru 

deszăpezire, mai ales că a intrat în iarnă cu stoc mic de sare. 

          Dl primar spun că stocul este al primăriei, și a fost dezinformat că nu au fost pe stoc materialele 

necesare, luni au  venit 60 de tone de sare. 

           Dl consilier Anghel Dănuț spune că ar trebui și primăria să-i ajute cu oameni. 

           Dl primar spune că aceste materiale nu s-au utilizat corect, s-a dat cu sare și nisip pe zăpadă. 

           Dl consilier Anghel Dănuț spune că avem o nouă societate de ridicare a gunoiului, și lui nu i-a fost 

ridicat gunoiul cu resturi de rigips.Întreabă unde se pot arunca aceste resturi. 

          Dl primar spune că nu se ridică asemenea obiecte, acestea se duc pe platformă și au alt preț. 

          Dl Anghel spune că la Cluj la apartament , gunoiul este pe tubulatură și costă mai puțin decât la noi, 8 

lei. 

           Dl consilier Bălțatu George spune că acolo este o groapă de gunoi neconformă. 

           Dl consilier Lung Cornel spune că la Florești tot 10 lei este taxa de gunoi. 

           Dl consilier Fesner Florin îl întreabă pe dl consilier Anghel Dănuț ce soluție are. 

           Dl consilier Anghel dănuț spune că se pot întâlni să vorbească. 

          Dl viceprimar Cristian Merișanu spune că este ușor să te uiți pe geamul mașinii  și să comentezi, de 

ce nu vine cu o propunere concretă, poate să îl informeaze că  cei de la Pregoterm au fost ajutați , au 

participat la deszăpezire și oamenii din primărie, în jur de 15-20, atât cu utilaje cât  și cu cei de la ajutorul 

social. 

         Dna consilier Bărbița Eugenia spune că s-a întâlnit și cu cei de la ajutorul social. 

          Dl viceprimar Cristian Merișanu spune că și dl Tilea a solicitat ajutor pentru o zonă și poate să 

confirme că s-a rezolvat problema. 

         Dl consilier Govor Florin spune că este de acord să plătim taxa de gunoi dar ce pârghii avem să-i  

contactăm , pentru gunoaiele neridicate. 

        Dl cosilier Andraș Emil spune că pe mașini este scris nr. lor de telefon. 

        Dl consilier Feszner Florin spune că vizavi de gunoaie, a constat că în cursul nopții vin indivizi care 

caută în gunoi și lasă resturile pe lângă pubele, iar cei de la Supercom numai golesc pubele, nu și curăță. 

        Dl primar spune că se va intra în normal, este și personal nou și nu cuncosc traseul. 

             

           Dl consilier Băncilă Dorina declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

           

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR,  

                Consilier Băncilă Dorina                                                              Jr. Velea Gabriel 
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