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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

PROCES-VERBAL 
 

      
          Încheiat azi, 25.03.2021, 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, dir. D.A.S, Postolache Nicoleta,  c.j Merișanu Ioana, 
cetăeni  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 Marinescu Dan. 
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 229/2021 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  25.02.2021 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  
18.03.2021 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 general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  Feszner Ștefan Florin pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
         Dl consilier  Feszner Ștefan Florin dă cuvântul cetățenilor prezenți. 
         Dl Mihalache Vasile reprezentant cetățeni str. Vasile Alecsandri și strada Pinului, este 
nemulțumit de faptul că în campanie li s-a promis, drum, gaz și canalizare. 
         Dl primar spune că s-au început lucrări la drumuri, gaz nu a promis în campanie, acum se 
lucrează la documentație și ceea ce poate face primăria este să acceseze fonduri europene pentru 
extinderea retelei, dar acest lucru este de durata de vreo 3-4 ani. În ceea ce privește canalizarea, 
cetățenii de pe aceste străzi, pot formula o cerere către primărie și către  SC APASERV, care se 
ocupă cu canalizarea și îi asigură de tot sprijinul său în acest sens. 
 
          Dl consilier  Feszner Ștefan Florin dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta 
proiectul ordinii de zi. 
 
      În continuare dl primar prezintă ordinea de zi: 
          1.Raportul primarului municipiului Vulcan şi al aparatului de specialitate privind 
activitatea desfăşurată în anul 2020. 
                                                                                    Prezintă:  Primarul municipiului Vulcan 
        2.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în  
semestrul II al anului 2020. 

                                                                                  Prezintă: Viceprimarul municipiului Vulcan 
        3. Raport  privind activitatea asistenților  medicali comunitari  în  anul 2020. 
                                                                                  Prezintă: Viceprimarul municipiului Vulcan 
        4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea anexei la H.C.L. nr. 1/2020 referitoare 
la stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 
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aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan, a instituţiilor şi serviciilor publice, 
fără personalitate juridică, aflate în subordinea Consiliului local Vulcan. 
                                                                                       Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
        5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului 
Public de Salubrizare – Vulcan din subordinea Consiliului Local Vulcan, începând cu 
01.01.2020. 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
     6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi  
funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate:" Centrul social comunitar ". 

                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
     7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE 
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru 
anul 2021. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
      8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul 
agricol al municipiului Vulcan, pentru trimestrele II,III și IV  ale anului 2020. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
     9.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului  Public de Salubrizare – Vulcan aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 146/2019 privind înfiinţarea Serviciului Public de  Salubrizare  - Vulcan  
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
     10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcționare a Consiliului local al Municipiului Vulcan. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan      
     11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
teritoriului şi Urbanism.  
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                   
     12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru luna 
aprilie , mai ,  iunie 2021. 
                                                                                          Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                   
     13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea Listei de priorităţi a solicitanţilor 
îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de închiriere, a unei locuinţe sociale din  municipiul Vulcan . 
                                                                                    Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan  
     14.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada 
Căprioara, nr. 3, bl. C3.                                                             
                                                                                  Inițiator: Viceprimarul municipiului Vulcan  

   15.Întrebări, interpelări. 
 
                 Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 1  de pe ordinea de zi.   
          Dl primar prezintă Raportul primarului municipiului Vulcan şi al aparatului de 
specialitate privind activitatea desfăşurată în anul 2020. 
          Nu au fost discuții. 
 
          Se trece  la  punctul nr.2 și punctul nr. 3   de pe ordinea de zi.  
            - Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în  
semestrul II al anului 2020. 

             -  Raport  privind activitatea asistenților  medicali comunitari  în  anul 2020. 
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              Nu au fost discuții. 
                                         
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin 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 completarea 
anexei la H.C.L nr. 1/2020 referitoare la 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. 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Anghel Dănuț spune că anul trecut a fost o discuție în consiliul local în care 
se afirma că postul este pentru soția sa. Acum reiese clar că nu a fost așa, a făcut aceste aceste 
atribuții, pentru că acest post nu era ocupat. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru completarea 
Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan din subordinea 
Consiliului Local Vulcan, începând cu 01.01.2020. 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 6 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi  funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate:" Centrul 
social comunitar ". 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
  
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian , care 
prezintă punctul nr. 7 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru aprobarea 
PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Consiliului  Local Vulcan pentru anul 2021. 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond, dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot   proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”  . 
 
 
             Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 8 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 trimestrele 
II,III și IV  ale anului 2020. 
             Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
             Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
             Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
             Dl consilier Barbu Pompiliu felicită echipa că a lucrat la Registrul agricol, afirmă că anul 
trecut nu era la zi. 
             Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului  Public de Salubrizare – Vulcan 
aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2019 privind înfiinţarea Serviciului Public de  
Salubrizare  - Vulcan.  
          Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 

            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 10 de pe ordinea de zi.     
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului local al Municipiului Vulcan. 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
           Dl consilier Tătaru Liviu propune amendament ca ședințele de consiliu să fie înregistrate 
și publicate. 
           Dna viceprimar Socaci Malvine spune că pentru înregistare trebuie respectată legislația în 
vigoarea cu respectarea datelor cu caracter personal. 
           Dl primar îl roagă să formuleze amendamentul. 
           Dl consilier Tătaru Liviu propune ca la art 27, alin.(2) lit. (c), să se prevadă ca ședințele să 
fie înregistrare și difuzate pe site-ul nostru. 
           Dl primar spune că la art. 40 este prevăzut faptul că Ședințele consiliului local pot fi transmise 
live pe site-ul primăriei în condițiile legislației în vigoare. Îl întreabă pe dl Tătaru dacă îți mai menține 
amendamentul. 
           Dl consilier Tătaru Liviu spune că nu. 
           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi Urbanism.  
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Ile Gheorghe propune amendament ca din această comisie să facă parte și un 
consilier membru în Comisia de urbanism. 
            Dl primar  spune că din această comisie fac parte specialiști , și pe vremea când era dl Ile 
primar comisia tot așa a funcționat, iar cei din comisia de specialitate nu sunt specialiști în 
domeniu. 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin supune la vot amendamentul propus de către dl 
consilier Ile , acesta a fost respins 6 voturi ”pentru ” și 12 voturi ”abținere”. 
           Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul 
de hotărâre, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și 2 voturi ”abținere”. 
 
 
 
           Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care prezintă 
punctul nr. 12 de pe ordinea de zi.    
           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind  alegerea  
preşedintelui  de şedinţă  pentru luna aprilie , mai ,  iunie 2021. 
           Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
           Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dnei viceprimar Socaci Malvine, care 
prezintă punctul nr. 13 de pe ordinea de zi.    
            Dna viceprimar Socaci Malvine prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  
privind actualizarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de 
închiriere, a unei locuinţe sociale din  municipiul Vulcan .                                                                                                                                                                                
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dnei viceprimar Socaci Malvine, care 
prezintă punctul nr. 14 de pe ordinea de zi.    
            Dna viceprimar Socaci Malvine prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  
privind actualizarea Listei de priorităţi a solicitanţilor îndreptăţiti la repartizarea, cu titlu de 
închiriere, a unei locuinţe sociale din  municipiul Vulcan .                                                                                                                                                                                
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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            Dl consilier Feszner Ștefan Florin dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind repartizarea 
unei locuințe sociale situată pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C3.                                   
 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Feszner Ștefan Florin invită la discuţii pe fond. 
            Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Feszner Ștefan Florin supune la vot  proiectul de 
hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
            
                15.Întrebări, interpelări. 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
       
                Dl consilier  Feszner Ștefan Florin declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Feszner Ștefan Florin                                           Jr. Rogobete Mihaela 
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