
 1 

   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

PROCES-VERBAL 
 
          Încheiat azi, 22.04.2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local  al  Municipiului 
Vulcan, întrunită în temeiul art. 134 și întocmit conform prevederilor art. 138, alin. (13)  din 
O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
          Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi 18 consilieri din cei 19 consilieri în funcție.  
          La şedinţă  participă, dl primar Merișanu Cristian-Ion, dna secretar Rogobete Mihaela, 
administrator public ing. Danci Marius, ,  c.j Merișanu Ioana,  și reprezentanți mass-media. 
          Dna  secretar general Rogobete Mihaela  face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri 
din cei 18 consilieri locali în funcție,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește dl 
consilier  Ile Gheorghe. 
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 311/2021 a fost 
convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  
         În continuare, dna. secretar Rogobete Mihaela supune atenţiei procesul verbal al şedinţei 
ordinare din data de  25.03.2021 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 
          Nefiind completări sau obiecţiuni, dna. secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind 
votat cu unanimitate de voturi. 
          Dna secretar supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare de îndată din data de  
16.04.2021 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 
          Nefiind completări sau obiecţiuni, dna secretar  supune la vot procesul - verbal, acesta 
fiind votat cu unanimitate de voturi. 
          Dna secretar general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  Hisem Adrian Laurențiu pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
          Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi. 
 
          În continuare dl primar prezintă ordinea de zi: 
        1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
municipiului Vulcan pe anul 2021. 
                                                                                     Iniţiator:  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.      
                                                                                      Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
        3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   aprobarea Regulamentului privind condiţiile de 
amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere de pe raza municipiului Vulcan  
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
       4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul 
agricol al municipiului Vulcan, pentru trimestrul I  al anului 2021 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
      5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada 
Căprioara, nr. 3, bl. C2. 

                                                                                 Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan  

       6.Întrebări, interpelări. 
 
           Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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           Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 1  de pe ordinea de zi.   
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2021. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
Dl consilier Marinescu Dan întreabă dacă la studiile de fezabilitate privind extinderea rețelei de 
gaz se refac și cele existente sau se adaugă străzi noi.. 
            Dl primar spune că s-au intabulat toate străzile din Vulcan și vor cuprinse în ăroiectul 
pentru extinderea rețelei de gaz. Până în prezent nu s-a finalizat documentatia pentru că nu erau 
intabulate străzile. 
           Dl consilier Marinescu Dan spune că se referă la faptul că anul trecut au fost alocați bani 
pentru aceste documentații. 
            Dl primar spune că sunt multe lucrările care se regăsesc în bugetul local, dar nu tot timpul 
se încep în acel an sau se continuă în anul următor. 
            Dl consilier Barbu Pompiliu și dl consilier Anghel Dănuț  aratî că sunt de acord cu acest 
proiect de hotărâre. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiusupune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
             
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian , care 
prezintă punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  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  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Feszner Ștefan florin roagă colegii prezenți să nu dezinformeze, că această 
normă este imperativă, dacă nu indexăm acum taxele și impozitele, atunci se aplică valoarea cea 
mai mare . Da nu facem acest lucru , atunci se măresc taxele și impozitele. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind   aprobarea 
Regulamentului privind condiţiile de amplasare şi funcţionare a teraselor sezoniere de pe raza 
municipiului Vulcan  
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
           Dl consilier Fesner Ștefan Florin, arată că este de acord cu proiect de hotărâre care vine în 
sprijinul celor de la HORECA. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 4 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind analiza stadiului 
de înscriere a datelor în Registrul agricol al municipiului Vulcan, pentru trimestrul I  al anului 
2021. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiudă cuvântul dnei viceprimar Socaci Malvine, care 
prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.    
            Dna viceprimar Socaci Malvine prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  
privind privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C2.                                                                                                                                                                                
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiusupune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
                6.Întrebări, interpelări. 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
       
                Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Hisem Adrian Laurențiu                          Jr. Rogobete Mihaela 
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