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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 
            

 

          Încheiat azi, 14.02.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local  al  Municipiului 

Vulcan, întrunită în temeiul art. 39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

           Au fost prezenţi  16  consilieri locali din cei 18 în funcţie. 

           La şedinţă  participă   dl  primar Gheorghe Ile, dl secretar   Velea Gabriel,  dir. ex. Capriș 

Cosmin ,  consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina și reprezentanți mass-media. 

           Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali,  şedinţa se 

poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc  dna Bărbiță Eugenia și dna Angela Stoica.   

           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 227/2019  a fost 

convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 

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

prelua conducerea şedinţei. 

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

           În continuare dl primar prezintă ordinea  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

        

          1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  proiectului „Modernizarea ambulatoriului din 

municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 10.699.249,92 lei, inclusiv TVA și aprobarea 

alocării din bugetul local a cofinanțării,  de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 

213.985,00 lei  

             Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  „Modernizarea ambulatoriului din 

municipiul Vulcan” 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Proiectului  „Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 1, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. 

POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  si a cheltuielilor legate de acesta  

                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

       4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Proiectului  „Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului” - Componenta 2, 

Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel de proiecte nr. 

POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  si a cheltuielilor legate de acesta  

                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

          5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de 

Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 1 ” 

 

                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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           6.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de 

Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - componenta 2 ” 

                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

           7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2018 

privind aprobarea documentului Politica de Parcare  ” Linie verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului ” 

                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

       

            8.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de 

parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, 

UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea 

promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-

Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde 

de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea 

Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 

bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

    9.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru investiția 

“REFUNCȚIONALIZARE CAMINE SOCIALE C1, C2, C3 ÎN LOCUINȚE ȘI CONSTRUIRE 

PUNCT TERMIC AFERENT ACESTORA” 

                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

      10.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea numărului de burse precum şi a cuantumului 

acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar  2018-2019. 

 

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 16 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 proiect de hotărâre    privind aprobarea  proiectului 

„Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 

10.699.249,92 lei, inclusiv TVA și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării,  de 2% din 

valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 213.985,00 lei  

                                                                                                                                                         

           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 16 voturi „pentru” . 
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           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 proiect de hotărâre    privind aprobarea Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  

„Modernizarea ambulatoriului din 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. 

           Dl viceprimar Merișanu Cristian Ion felicită echipa de proiecte și ceilalți angajați ai primăriei 

pentru realizarea acestor proiecte. 

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

care este aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

           

 

           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 proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului  

„Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 

Valea Jiului” - Componenta 1, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel 

de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  si a cheltuielilor legate de acesta. 

                                                                                                                                           

           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 George Bălțatu întreabă raportat la municipiul Vulcan ce tronsoane de drum vor fi 

reabilitate. 

            Dl primar răspunde că de la Iscroni , DN 66, Depou bază. 

            Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă și pe Cocoșvar va fi reabilitat drumul 

            Dl primar spune că nu , pentru că pe acolo nu trec autobuzele. 

            Dl consilier Lungu Cornel ridică problema ca la art.2 este o valoare și la art 3 contributia de 2 % 

nu apare contribuția de la art. 2. 

              Dl primar spune că se va verifica. 

              Dl consilier Lungu Cornel solicită lămuriri cu privire la cheltuieli neeligibile și conexe. 

              Dl primar spune că vor rezulta din proiectul tehnic. 

              Dl dir. Ex. Cosmin Capriș spune că un exemplu este expertizarea podurilor. 

              Dl primar spune că expertizarea podurilor se face de către Consiliul județean,în funcție de nr. 

locuitori fiecare oraș va avea cota sa. 
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           Dl consilier Anghel Dănuț întreabă dacă în cadrul proiectului nu se poate amplasa o stație și la 

Stadion. 

            Dl primar spune că pe parcursul programului , în momentul de față în proiect nu se poate face 

nicio modificare. 

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

care este aprobat cu 16 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 proiect de hotărâre    privind aprobarea Proiectului  

„Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 

Valea Jiului” - Componenta 2, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2, Apel 

de proiecte nr. POR/POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI  si a cheltuielilor legate de acesta  

                                                                                                                                          

           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 16 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 proiect de hotărâre    privind aprobarea documentatiei 

tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de 

autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - 

componenta 1 ”                                                                                                                                         

           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 16 voturi „pentru” . 

           

 

          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 proiect de hotărâre    privind aprobarea documentatiei 

tehnice ” Studiu de Fezabilitate”, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de 

autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - 

componenta 2 ” 
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           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 16 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 proiect de hotărâre    pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 45/2018 privind aprobarea documentului Politica de Parcare  ” Linie verde de 

autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului ”                                                                                                                                                  

           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 16 voturi „pentru” . 

           

 

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

nr. 8 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă  Expunere de motive şi proiect de hotărâre    privind aprobarea Actului 

aditional nr.2 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, 

UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT 

Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze 

electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" 

Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-

Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 

2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de 

carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

           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 16 voturi „pentru” . 
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           Dna  consilier Băncilă Dorina  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile   , care prezintă punctul                  

nr. 9 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă  Expunere de motive şi proiect de hotărâre    privind aprobarea Devizului 

General Actualizat pentru investiția 

“REFUNCȚIONALIZARE CAMINE SOCIALE C1, C2, C3 ÎN LOCUINȚE ȘI CONSTRUIRE PUNCT 

TERMIC AFERENT ACESTORA” 

                                                                                                                                                                                                                             

           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 16 voturi „pentru” . 

           

 

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

nr. 10 de pe ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă  Expunere de motive şi proiect de hotărâre    privind aprobarea numărului de 

burse precum şi a cuantumului acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 

şcolar  2018-2019.                                                                                                                                     

           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 din ce cauză a scăzut cuantumul burselor aprobate în luna 

noiembrie. 

            Dl primar  spune că a crescut numărul burselor. 

            Dl consilier Govor Florin  spune că în adresa de la Prefctură se precizează că aprobarea 

criteriilor specifice se va face exclusiv de către Consiliile de administrație de la școli și întreabă dacă 

acest proiect de hotărâre respectă această prevedere. 

             Dl primar răspunde afirmativ și spune că cuantumul se aprobă de către Consiliul local. 

             Dna consilier Iszak Cristina întreabă dacă se cunoaște vreo dată aproximativă când se vor da 

bursele 

            Dl primar spune că trebuie să respectem procedura pentru legalitate. 

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

care este aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

         
           Dna  consilier Băncilă Dorina  declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR,  

               Dna  consilier Băncilă Dorina                                                          Jr. Velea Gabriel 

 


