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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

 

 

 

           Încheiat azi, 24.04.2018, 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:Andraş Emil 

Sergiu, Anghel Dănuţ,   Barbu Pompiliu, Bălţatu George, Băncilă Dorina, Bărbița Eugenia, Dragu Petrică-

Constantin, Feszner Stefan - Florin, Govor Vasile- Florin, Izsak Cristina-Ștefania, Lung Cornel-Nelucu 

Merişanu Cristian-Ion, Mihai Costel, Mârza Radu -Florin, Petculescu Petre-Dan, Pop Vasile,Stoica Angela, 

Șchiopu Ioan –Dorel, Tilea Ion. 

           La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile,  dna  secretar Peter Rodica,  c.j Velea Gabriel,              

dir.ex. Leonte Luminița, dir. ex. Capriș Cosmin, c.j Merișanu Ioana  , cetățeni 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. 464/2018 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 29.03.2018 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.  

           În continuare, dna  secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier  Mihai Costel pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

           Dl primar  solicită suplimentarea ordinii de zi cu: 

 

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

”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii,  str. Traian, fn, bloc de locuințe 1, regim de 

înălțime P+3E și 33 unitati locative”. 

                                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

               2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea propunerii de neconstituire ca parte civilă a 

Consiliului Local   Vulcan în dosarul  nr. 122/P/2017 . 

                                                                            Iniţiatori: Consilieri locali Bălțatu George, Barbu  Pompiliu, 

Feszner Stefan Florin, Mihai Costel, Mârza Radu Florin                              

     

             Supusă la vot suplimentarea  ordinii de zi a fost aprobată cu 19 voturi „pentru”. 
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             Apoi 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 privind constituirea comisiei de licitaţie publică pentru concesionarea 

unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str. Şt.O.Iosif. 

                                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea execuţiei bugetare  aferentă trim. I  al exerciţiului 

bugetar 2018. 

                                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea cofinanțării în sumă de 8.437,42 lei a proiectului 

“Management performant în administrația publică din municipiul Vulcan”. 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          5.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

investiția“Modernizare străzi si alei pietonale, str.Teodora Lucaciu, str. Crividia”. 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                            

          6.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008 pentru 

aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi . 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

         7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Art. 3 din  H.C.L nr. 7/2018 privind  aprobarea 

programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2018. 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii,  str. Traian, fn, bloc de locuințe 1, regim de 

înălțime P+3E și 33 unitati locative”. 

                                                                                                           Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii de neconstituire ca parte civilă a 

Consiliului Local   Vulcan în dosarul  nr. 122/P/2017 . 

                                                                            Iniţiatori: Consilieri locali Bălțatu George, Barbu  Pompiliu, 

Feszner Stefan Florin, Mihai Costel, Mârza Radu Florin                              

          10. Raport de activitate al C.S.M. Mihai Viteazu Vulcan pe anul 2017. 

                                                                                         Prezintă : director Duna Gheorghe Daniel 

            

         11.Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.    

 

           

 

               Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi „pentru”.  
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              Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de pe 

ordinea de zi. 

 

           Dl primar prezintă Raportul primarului și  Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2018. Dna director executiv Leonte Luminița aduce completări la proiectul de hotărâre. 

            

           Dl consilier Mihai Costel 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. 

           Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

           

 

          Dl consilier Mihai Costel 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 constituirea comisiei de 

licitaţie publică pentru concesionarea unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului 

Vulcan, situat în Vulcan, str. Şt.O.Iosif. 

 

           Dl consilier Mihai Costel 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. 

           Nu au fost discuţii pe fond. 

           Membrii comisiei  de licitaţie publică au fost aleși prin vot secret, rezultatul  votului fiind: 

- 1 Buletin de vot  NUL 

 

1. Bălțatu George                18 voturi    ”pentru”                    

2. Barbu Pompiliu               18 voturi    ”pentru”       

3. Iszak Cristina                  18 voturi    ”pentru”                      

4. Lung Cornel                    18 voturi    ”pentru”                     

 

         Apoi, dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 19 voturi 

„pentru” . 
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           Dl consilier Mihai Costel 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 privind aprobarea execuţiei bugetare  

aferentă trim. I  al exerciţiului bugetar 2018. 

 

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

            

 

           Dl consilier Mihai Costel 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 privind aprobarea cofinanțării în 

sumă de 8.437,42 lei a proiectului “Management performant în administrația publică din municipiul 

Vulcan”. 

           Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de pe 

ordinea de zi. 

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

și a Temei de proiectare pentru investiția“Modernizare străzi si alei pietonale, str.Teodora Lucaciu,                   

str. Crividia”. 

           Dl consilier Mihai Costel 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. 

          Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă în acest  proiect sunt cuprinse și străzile care ajung la 

Crividia. 

            Dl primar spune că nu sunt cuprinse în acest proiect. 

           Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 
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           Dl consilier Mihai Costel 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 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 30/2008 pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de 

taxi .            

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru”, 1 vot ”împotrivă” (dl Mârza Florin) și un vot ”abținere (dl consilier Govor 

Florin) . 

 

           Dl consilier Mihai Costel 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 pentru modificarea Art. 3 din  H.C.L 

nr. 7/2018 privind  aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement 

pentru anul 2018. Dna director executiv Leonte Luminița aduce lămuriri la proiectul de hotărâre. 

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

 

           Dl consilier Mihai Costel 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 pentru aprobarea  Notei conceptuale 

pentru obiectivul de investitii ”Construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii,  str. Traian, fn, 

bloc de locuințe 1, regim de înălțime P+3E și 33 unitati locative”.          

           Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 
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           Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui  consilier Bălțatu George, care prezintă punctul nr. 9 de 

pe ordinea de zi. 

            Dl consilier Bălțatu George prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

propunerii de neconstituire ca parte civilă a Consiliului Local   Vulcan în dosarul  nr. 122/P/2017 .    

 

            Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 19 voturi „pentru” . 

 

            Dl primar motivând că dl Duna Daniel are probleme de sănătate, dă cuvântul dlui viceprimar 

Merișanu Cristian Ion să prezinte  Raportul de activitate al C.S.M. Mihai Viteazu Vulcan pe anul 2017.Nu 

au fost discuții. 

 

             Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.  

             Dl. primar  dă citire cererilor: 

            -Dl Ceuță Leontin solicită închirierea sau concesionarea unui teren.Cererea este repartizată comisiei 

de urbanism. 

              -Asociația Eu și tu pentru Vulcan solicită încheierea unui parteneriat.Cererea este repartizată 

comisiei de cultură. 

              -Dna Gherase Alexandra  informează că vinde un teren pe str. Decebal. Cererea este repartizată 

comisiei de urbanism. 

            Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul dlui Simtea Toma care vine cu câteva solicitări. 

            Dl consilier Tilea Ioan este nemulțumit de faptul că au fost tăiați niște nuci din jurul CAP-ului, 

întreabă de ce a fost vândut acel teren de către primărie, că a fost domeniu public;spune că va face 

reclamație la procurori,  deoarece primăria a vândut acel teren și a dat aviz să se taie acești pomi. 

            Dl primar explică că acolo este teren privat, cei de la Ocolul Silvic dau aviz și marchează pomii, nu 

este de vină primăria, terenul a fost vândut de pe vremea când era dl Tilea consilier local. 

            Dl consilier Tilea Ioan  neagă acest lucru. 

            Dna secretar spune că în anul 2000 de când a început să lucreze la primărie, terenul era în 

proprietate privată a S.C AGROALIMENT.Societatea a cumpărat spațiul de la S.C STRAJA, care deținea 

acest teren. 

            Dl consilier Lung Cornel spune că în  anii 90 când s-au făcut privatizările, a fost o lege care dădea 

voie societăților comerciale să  cumpere terenul din jurul spațiului comercial. 

            Dl consilier Tilea Ioan este nemulțumit de copertina din piață și propune că dacă nu avem bani să 

facem parcul, să se pună gard viu cu ajutorul celor de la social. 

            Dna consilier Stoica Angela spune că acei pomi au fost marcați. 

            Dl consilier Tilea Ioan spune că cei de la primărie au marcat pomii. 

             Dl primar îi recomandă să nu jignească, deoarece nu primăria face marcaje la copaci. 

             Dl consilier Anghel Dănuț spune că are un bilet de la un  parcometru pe care scrie suma de 0,50 lei, 

și nu 5 lei cât este taxa. 

            Dl primar spune că va verifica ce se întâmplă. 

            Dl consilier Mârza Florin întreabă ce se întâmplă cu strada Traian deoarece în sensul giratoriu se 

circulă pe contrasens. 
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            Dl primar spune că vor începe lucrările. 

            Dl consilier Govor Florin   întreabă când se va ține ședința comisiei de locuințe. 

            Dl viceprimar spune că lunea viitoare la ora 14. 

            Dl consilier Anghel Dănuț spune că am adoptat hotărâri pentru mărirea amenzilor  și informează ca 

a apărut o rulotă în parcul de la Postă care deranjează cetățenii de acolo. 

            Dna consilier Bărbița Eugenia întreabă până la cât au program societăților comerciale deoarece se 

stă peste program la alimentara din  zona PECO, se bea seara și se face scandal. 

            Dl Mihai Costel solicită amplasarea unui semn sau a unei oglinzi pe strada bl. F3. 

            Dna secretar spune că amenzile se vor aplica începând cu data de  20 mai  cf. O.G  nr. 2/2001 

privind regimul contravențiilor , cu modificările și completările ulterioare. 

            Dl  consilier Mihai Costel declară închisă şedinţa de consiliu. 
 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR,  

                  consilier Mihai Costel                                                                Jr. Peter Rodica 


