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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

 

 

  Încheiat azi, 26.07.2018, 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  16 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 

Costel, Petculescu Petre-Dan, Pop Vasile, , Șchiopu Ioan –Dorel, Tilea Ion. Au absentat consilierii: motivat 

dl  Merişanu Cristian-Ion, și nemotivat dl. Mihai Mârza Radu -Florin și dna. Stoica Angela. 

            La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile,  dna  secretar Peter Rodica, ec. Todesc Monica , cj 

Merișanu Ioana Ecaterina, și  reprezentanţi mass-media. 

            Dna secretar Peter Rodica  face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali,  şedinţa se poate 

desfăşura în condiţiile legii.  

         Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 722/2018 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 25.06.2018 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  Pop Vasile pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

            

              D-l consilier Pop Vasile dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. 

              Dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

           1.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2018 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 , modificata prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 63/2018” 
           2.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2018 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 , modificata prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 64/2018” 
 

          Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi 
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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 aprobarea transferului echipamentelor  IT  achiziționate în cadrul 

proiectului Acum pentru viitorul Vulcanului – parteneriat local pentru incluziunea socială SMIS 106386, 

din proprietatea municipiului Vulcan   în proprietatea Asociației Grup de Acțiune Locală  Vulcan. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea și actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2018 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-

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

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  asocierii  Consiliului Local al municipiului Vulcan cu 

Asociaţia Fanfarei Vulcan în vederea desfăşurării activităţilor cultural-artistice în municipiul Vulcan 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T  Municipiul Vulcan 

şi Asociaţia „Salvital” Hunedoara . 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind alocarea sumei de 6000 de lei  pentru producția unui film 

documentar pentru omagierea eroilor din primul război mondial 

                                                                                                   Iniţiator:consilier local Barbu Pompiliu    

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2018 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 , modificata prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 63/2018”. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

    8.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 47/2018 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 , modificata prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 64/2018” 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 9.Raport de activitate al CSM Mihai Viteazu Vulcan pe perioada ianuarie –iunie 2018 și propunere 

activități cu proiecție bugetară în perioada iulie-decembrie 2018. 

                                                                   Prezintă:Director CSM Mihai Viteazu Vulcan Duna Ghe. Daniel 

 10.Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.   

 

           Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.  
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            Dl consilier Pop Vasile  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.   

            

            D-l consilier Pop Vasile  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.                                             

             D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

             Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

           

 

              D-l consilier Pop Vasile  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 aprobarea transferului 

echipamentelor  IT  achiziționate în cadrul proiectului Acum pentru viitorul Vulcanului – parteneriat local 

pentru incluziunea socială SMIS 106386, din proprietatea municipiului Vulcan   în proprietatea Asociației 

Grup de Acțiune Locală  Vulcan. 

              D-l consilier Pop Vasile  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.                                             

              D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

              Dl consilier Anghel Dănuț întreabă în cadrul acestui proiect unde se desfășoară activitatea. 

              Dl primar spune că la cam 14. 

              Dna secretar Peter Rodica spune că doecamdată nu este funcțional, etse depus pentru finanțare, 

când va începe să funcționeze se va vorbi de posturi. 

             Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

 

 

           D-l consilier Pop Vasile  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 pentru completarea și actualizarea 

Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2018 privind 

aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru realizarea proiectului de dezvoltare zonală ”Linie 

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

Jiului”. 

           D-l consilier Pop Vasile  solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  



 4 

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil. 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă dacă s-a schimbat numărul de stații din Valea Jiului. 

           Dl primar răspunde că  nu. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă dacă vor fi și stații facultative. 

           Dl primar răspunde că  la Valea Ungurului. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

            

            D-l consilier Pop Vasile 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  asocierii  

Consiliului Local al municipiului Vulcan cu Asociaţia Fanfarei Vulcan în vederea desfăşurării activităţilor 

cultural-artistice în municipiul Vulcan. 

 

            D-l consilier Pop Vasile 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.                                             

            D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Tilea Ioan spune căă şi el a fost „pentru” la acest proiect, numai că ar vrea să fie lămurit 

un aspect. Acela ca fanfara să nu mai întrerupă cântatul atunci când el şi membri ai partidului său depun 

coroane de flori. Îi acuză pe dl.  primar că  a oprit Fanfara. 

            Dl primar îi spune să nu mai dezinformeze, să-l întrebe și pe dl Olteanu că a fost prezent. 

            Dl Olteanu spune că din câte știe la Ziua Eroilor nu s-a întâmplat așa ceva ;  probabil este vorba de 

un eveniment petrecut în urmă cu doi ani, cu o coroana rămasă uitată pe gardul de piatră al cimitirului din 

Coroeşti. Atunci muzica fanfarei s-a oprit, până când s-a lămurit că  era a formaţiunii ALDE care nu avea 

niciun reprezentat la festivitate. 

            Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

 

           D-l consilier Pop Vasile  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 privind  aprobarea acordului de 

parteneriat între U.A.T  Municipiul Vulcan şi Asociaţia „Salvital” Hunedoara . 

          

           D-l consilier Pop Vasile  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.                                             

           D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
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           D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui consilier Barbu Pompiliu  , care prezintă punctul nr. 6 de 

pe ordinea de zi. 

           Dl consilier Barbu Pompiliu prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre Privind alocarea 

sumei de 6000 de lei  pentru producția unui film documentar pentru omagierea eroilor din primul război 

mondial 

          

           D-l consilier Pop Vasile  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.                                             

           D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

 

           D-l consilier Pop Vasile  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 Hotărârii 

Consiliului Local nr. 46/2018 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 , modificata prin Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 63/2018”.              

 

            D-l consilier Pop Vasile  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.                                             

           D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

 

           D-l consilier Pop Vasile  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 modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 47/2018 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 , modificata prin Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 64/2018”. 
 

            D-l consilier Pop Vasile  solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil .  
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           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           D-l consilier Pop Vasile  invită la discuţii pe fond. 

           Nemaifiind discuţii pe fond  dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

            D-l consilier Pop Vasile  dă cuvântul Directorului  CSM Mihai Viteazu Vulcandl. Duna Ghe. Daniel  

care prezintă : Raport de activitate al CSM Mihai Viteazu Vulcan pe perioada ianuarie –iunie 2018 și 

propunere activități cu proiecție bugetară în perioada iulie-decembrie 2018.A enumerat activitatea bună din 

cele cinci secţii ale clubului, punând accent pe rezultatele notabile de la secţia de şah, în care clubul are o 

campioană naţională, şi de la cea de arte marţiale. A amintit şi de demersurile făcute, în vederea înscrierii 

echipei de handbaliste junioare 3 în FRH, pentru ca fetele să poată juca în competiţiile campionatului 

naţional. Au fost rezultate bune în prima jumătate a acestui an. Spune că schimbarea legislației a  permis să 

se încheie contracte cu fotbaliştii, pentru ca ei fie plătiţi pentru prestaţia lor. A spus că unul dintre 

obiectivele clubului este ca de anul viitor , echipa de fotbal vulcăneană să promoveze şi să activeze în 

divizia a treia. 

          Dl. consilier Bălțatu George întreabă dacă se are în vedere şi constituirea unei secţii de tenis.Apoi  

spune că nu cunoaşte prea multe despre fotbal, dar este de presupus că, jucând într-o divizie superioară, 

costurile vor fi mai mari și întreabă dacă pe contrucția acestui buget s-ar putea susține echipa de fotbal. 

          Dl. director Duna Daniel spune că planuri sunt dar totul depinde de bani. Începând de la baremul de 

arbitrate totul se modifică. Dacă, de exemplu, în Liga a IV-a, pentru meciurile desfăşurate acasă, se plătesc 

600 de lei/ arbitru, cu o divizie mai sus, pentru aceeaşi prestaţie, unui arbitru trebuie să i se plătească  suma 

de 3.800 de lei, plus alte cheltuieli. A spus că a propus mai multor oameni de afaceri sponsorizarea 

activităţilor sportive , dar aceștia s-au arătat reticenți. 

           Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă s-a gândit cum să recompenseze copii de la șah și arte 

marțiale. 

           Dl. director Duna Daniel spune legislaţia nu permite acest lucru. Singura modalitate ar fi aceea de a 

se încheia contracte cu tinerii care au peste şaisprezece ani. 

            Dl consilier Șchiopu Iona amintește de campiona naţională la şah,  Clubul sportiv nu poate să facă 

nimic nici în cazul Oanei Şchiopu, campioană, pentru ca ea să poată participa la campionatul mondial. 

Singura entitate care o poate ajuta financiar este Federaţia Română de Şah. 

           Dl primar spune că o soluție îîn sprijinul financiar al clubului sportiv municipal vulcănean, ar fi ca și 

consilierii locali să doneze, lunar, câte o sută de lei, pentru susţinerea echipei de fotbal.în alte țări este o 

mândrie să fii membru al unui club  sportiv. 

           Dl consilier Lung Nelucu  vrea să știe dacă asumarea de către consiliul local a acestui raport de 

activitate ar presupune, automat, şi rectificarea bugetului alocat CSM „Mihai Viteazu” pentru acest an. 

             Dl Duna Daniel a răspuns că nu, este o informare , bugetul de 400.000 de lei pe care Clubul sportiv 

îl are la dispoziţie în 2018  este insuficient dacă  se adaugă și  lucrările de construcţie care trebuie efectuate 

la stadion. Numai pentru cele de hidroizolaţie ar fi nevoie de 60.000 de lei,, per total, pentru ca să facă tot 

ce-ar fi de făcut, CSM Mihai Viteazu ar fi avut nevoie, în acest an, de 570.000 de lei. 

             Dl consilier Lung Nelucu întreabă care este numărul de personal. 

            Dl Duna Daniel spune că director, contabil, îngrijitor stadion, antrenori. 

           Dna consilier Bărbița Eugenia spune că este de acord cu propunerea dlui primar. 
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          Punctul nr. 9.Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări. 
           D-l primar  informează că pe data de 6 august ora 10.30 vor fi depuneri de coroane cu ocazia Zilei 

Minerului. Pe data de 3,4 și 5 pe Bdv Mihai Viteazu vor fi manifestări culturale cu artiști. 

          Dl consilier Florin Govor  spune cetățenii de la E –uri solicită montarea unei bănci. Solicită 

acoperirea gropii din zona BCR.Felicită pe dl Șchiopu pentru rezultatele celor de la secția de șah.În ceea ce 

privește cosirea ierbii don raț,  spune că mai mulți cetățeni au venit cu ideea să contribuie cu o sumă de bani 

pentru îndepărtarea vegetaţiei din oraș,sunt zone în oraș unde nu s-a cosit.Întreabă pe dl Duna cât a venit 

factura la apă, deoarece facturile sunt mari din cauza apei meteorice.  

          Dl Duna Daniel   spune că la 5 mc apă consumată apa meteorică este 137mc și suma de plată este 471 

de lei. 

          Dl primar spune că facturile vor fi recalculate, au fost informați greșit de către cei de la ANM. 

          Dl consilier Florin Govor   propune luarea unei măsuri pentru scoatere a apei meteorice din factura de 

plată a apei potabile. Spune că primul pas în acest fel a fost făcut la Drobeta Turnu Severin, iar Justiţia le-a 

dat dreptate iniţiatorilor. 

         Dl primar este de părere că apa meteorică dacă o scoatem de pe facturi trebuie suportată  din bugetul 

local.  

         Dl consilier Tilea Ioan spune că după doi ani de la mandat îl apreciază pe dl Barbu Pompiliu și dl 

Merișanu pentru activitatea din Consiliul local.Spune că trebuie să se ia măsuri deaorece porţiunea de la 

primărie înspre UNIC, se umple de tarabe, grătare, zona verde de lângă trotuare,  este călcată în picioare şi 

de roţile autovehiculelor parcate.Este nemulțumit și de hala din piață. 

         Dna consilier Izsak Cristina spune că hala este proprietate privată a dlui Coltescu. 

         Dl consilier  Mihai Costel întreabă dacă este vreo lege împotriva ambroziei, deoarece zona D7 este 

plină cu această plantă. 

         Dl consilier Anghel Dănuț solicită să se ia măsuri pentru eliminarea mirosului de deșeuri din zona 

Coloniei și propune eliminarea depunerilor cererilor de către cetățeni pentru schimbarea neoanelor de la 

iluminatul stradal.  

 

            Dl  consilier Pop Vasile  declară închisă şedinţa de consiliu. 
 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,  

                  consilier Pop Vasile                                                                      Jr. Peter Rodica 


