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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

       
          Încheiat azi, 16.04.2021, cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local  al  
Municipiului Vulcan, întrunită în temeiul art. 134 alin. (4) și întocmit conform prevederilor art. 138,                  
alin. (13)  din O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
           Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  16 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .  
             La şedinţă  participă   dl  primar Merișanu Cristian Ion, dna secretar general Rogobete Mihaela ,           
dl administrator public Danci Marius,  consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina, reprezentanți mass-
media. 
           Dna  secretar general Rogobete Mihaela face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali,  
şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc  dl. Ile Gheorghe, dna. Pătrascu Daniela și dna 
Constantin Simona. 
           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 308/2021  a fost convocată 
şedinţa extraordinară de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 
            Dna  secretar general Rogobete Mihaela dă cuvântul dlui  consilier  Hisem Adrian pentru a prelua 
conducerea şedinţei. 
             
           Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 
           În continuare dl primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Procedurii  de anulare a accesoriilor în cazul 
obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local                   
nr. 88 /2020  privind acordarea unor facilități fiscale  la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 
               
                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2021 la Contractul de închiriere 
nr.129/18489/17.04.2015. 
                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind asocierea  U.A.T  Municipiul Vulcan cu U.AT. Județul 
Hunedoara, U.A.T Municipiul Petroșani, U.A.T Municipiul Lupeni, U.A.T Oraș Aninoasa, U.A.T Oraș 
Uricani, U.AT Oraș Petrila, Asociația “VALEA JIULUI DEVELOPMENT SOCIETY PROJECT”, 
ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ VALEA JIULUI, ASOCIAȚIA AUTISM HELPING 
HANDS ȘI CU ASOCIAȚIA URBAN LAB VALEA JIULUI, în vederea  înfiintării asociaţiei   ,, Asociația 
pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului”. 
                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei 
Locale a Municipiului Vulcan actualizat.  
 
                                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan      
    Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.  
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           Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul 
nr. 1 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Procedurii  de anulare a accesoriilor în 
cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local                   
nr. 88 /2020  privind acordarea unor facilități fiscale  la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. 
       
          Dl  consilier  Hisem Adriansolicită 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Dl consilier Anghel Dănuț o întreabă pe dna Rodica Peter dacă dânsa este președinta. 
           Dna Peter Rodica prezintă structura de posturi. 
          Nemaifiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 
este aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
 
 
        Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul               
nr. 2 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre  privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2021 la Contractul 
de închiriere nr.129/18489/17.04.2015. 
          Dl  consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Nefiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care este 
aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
 
           Dl  consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul               
nr. 3 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre  privind asocierea  U.A.T  Municipiul Vulcan cu U.AT. 
Județul Hunedoara, U.A.T Municipiul Petroșani, U.A.T Municipiul Lupeni, U.A.T Oraș Aninoasa, U.A.T 
Oraș Uricani, U.AT Oraș Petrila, Asociația “VALEA JIULUI DEVELOPMENT SOCIETY PROJECT”, 
ASOCIAȚIA COMITETULUI DE INIȚIATIVĂ VALEA JIULUI, ASOCIAȚIA AUTISM HELPING 
HANDS ȘI CU ASOCIAȚIA URBAN LAB VALEA JIULUI, în vederea  înfiintării asociaţiei   ,, Asociația 
pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului”. 
 
          Dl  consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Nefiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care este 
aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
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           Dl  consilier  Hisem Adriandă cuvântul d-lui primar Merișanu Cristian-Ion, care prezintă punctul               
nr. 4 de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică 
al Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan actualizat.  
 
          Dl  consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
          Dl consilier Petculescu  Petre Dan atrage atenția că sunt 5-6 copii , aceeași, care se plimbă cu viteză 
pe trotuoarul pietonal și roagă să se ia măsuri. 
          Dl primar spune că se va avea în vedere. 
          Nemaifiind discuţii pe fond dl  consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre ,  care 
este aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
 
           Dl  consilier  Hisem Adrian declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL 
                consilier  Hisem Adrian                                                                     Rogobete Mihaela 
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