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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

           

          Încheiat azi, 16.01.2020, cu ocazia şedinţei 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  17 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .  

         La şedinţă  participă d-l primar  Gheorghe Ile, dl  jurist  Velea Gabriel, c.j Merișanu Ioana și 

reprezentanți mass-media. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri din cei 19 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește dl Andrași Emil și dna Cristina Iszak 

Cristina.   

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 13/2020. a fost convocată 

şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

           

          Dl jurist Velea Gabriel dă cuvântul dlui  Bălțatu George pentru a prelua conducerea şedinţei. 

          Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 

 

             În continuare dl primar solicită suplimentarea suplimentarea ordinii de zi cu: 

-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării acţiunii culturale    ”UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN 

SIMŢIRI ”. 

           Supusă la vot suplimentarea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

             Dl. Primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

           1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind 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, începând cu 

01.01.2020. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  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 

        3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de 

Salubrizare -Vulcan . 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

                                  

       4. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea organizării acţiunii culturale    ”UNIŢI ÎN CUGET ŞI 

ÎN SIMŢIRI ”. 

   

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

 

            Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 1  

de pe ordinea de zi: 

            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind 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, începând cu 01.01.2020. 

            Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Govor Florin se arată nemulțumit că nu este prezentă și dna dir ex. Leonte Luminița , 

deoarece anul trecut a solicitat o situație a bugetului local pe secțiuni. I se pare că este o discrepanță 

salarială ,  a văzut că s-a practicat și la alte primării și dorește să facă un amendament la acest proiect de 

hotărâre și anume creșterea să fie pentru cei necalificați și studii medii și  pentru cei cu studii superioare să 

le fie înghețat salariul. 

            Dl consilier  Bălțatu George îl invită să formuleze un amendament. 

            Dl consilier Govor Florin spune că  creșterea salarială să fie pentru cei necalificați și studii medii și 

pentru cei cu studii superioare să se limiteze salariul, adică  sa fie înghețat salariul la nivelul de anul trecut. 

           Dl consilier  Bălțatu George îl invită să formuleze un amendament concret pe articole. 

           Dl consilier Govor Florin spune că art. 1 să fie formulat ”Se stabilesc salariile de bază pentru 

funcționarii cu studii medii și cei necalificați ,  conform...”  

           Dl primar spune că se aplică indicii. 

            Dl consilier Govor Florin spune că vrea  ”Să se înghețe salariile pentru cei cu studii superioare la 

nivelul de anul trecut”. 

             Dl consilier  Bălțatu George spune că dânsul nu a reușit să înțeleagă amendamentul dlui consilier 

Govor Florin. 

            Dl consilier Govor Florin spune că dânsul vrea să se înghețe salariile pentru cei cu studii superioare, 

adică funcțiile de  conducere.       

             Dl jr. Velea Gabriel spune că nu numai în conducere avem studii superioare, avem inspectori de 

specialitate cu studii superioare. Îl întreabă dacă numai pentru funcționarii publici, sau și pentru personalul 

contractual. 

            Dl consilier Govor Florin spune că a formulat acest amendament deoarece sunt și alte primării au 

procedat la fel deoarece nu au buget. 

           Dl consilier  Bălțatu George spune că avem o lege care obligă alinierea salariului minim la acea lege. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă de ce unele primării au reușit să facă acest lucru. 

           Dl primar îl întreabă care sunt acele primării.    

           Dl consilier    Govor Florin nu a răspuns. 

           Dl consilier  Bălțatu George spune că este adeptul măririlor de salarii pe orice palier, nu i se pare 

normal să se creeze astfel discrepanțe între personalul salarizat pentru o funcție salarizată pentru cei cu  

studii medii vizavi de cei cu studii superioare. 

            Dl consilier     Govor Florin spune că i se pare prea mare decalajul. 
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            Dl consilier  Bălțatu George îl invită să își retragă amendamentul , pentru că el contravine legii, și 

îm al doilea rând s-ar crea o discriminare fantastică între personalul din primărie, prin hotărârile care le iau 

consilierii locali s-ar  creea tensiuniîntre  colegii din același birou unul cu studii medii și unul cu studii 

superioare. 

        Dl consilier  Govor Florin spune că știe că salariile din primărie sunt diferite față de alte primării, spre 

ex. Lupeni. 

          Dl primar spune că sunt cele mai mici salarii  din Valea Jiului, sunt mai mici și fața de cele de la 

Aninoasa. 

           Dl viceprimar Merișanu Cristian, spune că frecvent se întâmplă , vin și propun, dar în 4 ani nu au 

învățat să formuleze un amendament complet.Trebuia să știe  și să vină să propună concret, sunt indici care 

pornesc de la salariul minim care trebuie aplicați, pentru a fi o diferențiere între salariați. Dacă se îngheață 

salariile la anumite categorii, există riscul ca cei de jos să ajungă peste cei de sus, un municitor necalificat 

să ajungă să aibă salariul mai mare decât cel cu studii superioare, deoarece diferența nu este așa de mare 

între ei.Dl Govor se uită la minim și la secretar. Explică că pentru muncitorul necalificat s-a plecat de la 

salariul minim, următorii cei calificați s-a mai pus ceva șamd. Prin amendamentul propus , această grilă nu 

ar mai fi corectă, susține creșterea  care este prevăzută de lege. Spune că această grilă se aplică angajaților, 

nu primarului, viceprimarului sau consilierilor locali. 

          Dl primar spune că dl consilier Govor nu a înțeles bine, spune că salariul minim pe economie fost 

stabilit prin hotărâre de guvern la 2230 de lei, și așa cum a explicat dl vice de acolo este o rată de creștere 

față de funcțiile din cadrul primăriei, dacă l-ai ridicat pe cel necalificat cu 150 de lei, trebuie să crești mai 

departe.Studiile superioare pleacă de la 2350. 

           Dl consilier Bălțatu George  spune că poate este subiectiv pentru că a lucrat  un an de zile în cadrul 

primăririei , să vii la serviciu și să câștigi ca și consilier juridic 700 de lei.La un calcul rapid , pentru funcția 

de consilier juridic, executant, funcția maximă superior, care înseamnă minim 7 ani vehime,  are un salariu 

de 3935 lei , din care se scad  45 % contribuțiile datorate către stat și rezultă un salariu mare de 2100 si ceva 

de lei net. Îl întreabă pe dl consilier Govor Florin, dacă un consilier  juridic  din cadrul primăriei care 

gestionează litigii poate de miliarde pentru primărie, ar trebui să câștige un salariu mai mic de 2000 de lei, 

atunci  supune amendamentul la vot. 

          Dl consilier  Govor Florin își retrage amendamentul. 

          Dl consilier Feszner Florin este nelămurit cu privire la aplicarea salariului minim. 

          Dl jr Velea Gabriel explică . 

         Dl consilier Bălțatu George spune că trebuie să se voteze pentru toate categoriile. 

          Dl consilier Bălțatu George supune la vot proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 17 voturi 

„pentru” . 

 

 

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 2 de pe 

ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  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  Bălțatu George 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. 
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            Dl consilier  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Mihai Costel a întrebat dacă a fost numit șeful acestui serviciu. 

           Dl primar spune că încă nu, se va împuternici mai întai o persoană să se ocupe de înregistrare, postul 

va fi scos la concurs. 

          Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă este mai rentabil acest serviciu , decât o societate în 

subordine. 

           Dl primar spune că da. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

 

        Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 3 de pe 

ordinea de zi.    

       Dl primar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea Caietului de 

Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare -Vulcan . 

        

           Dl consilier  Bălțatu George 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  George Bălțatu invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Anghel Dănuț spune că a studiat caietul de sarcini, îl consideră că este foarte bine  

întocmit  și speră să se aplice cele prevăzute în acest caiet de sarcini. 

           Dl consilier Mihai Costel întreabă unde se vor depune deșeurile. 

           Dl primar spune că vor fi trimise la Aninoasa unde vor fi triate și trimise mai departe. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre cu  , 

care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 de pe 

ordinea de zi.    

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare   privind aprobarea 

organizării acţiunii culturale    ”UNIŢI ÎN CUGET ŞI ÎN SIMŢIRI ”. 

                        

          Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 
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          Dl consilier Barbu Pompiliu spune că a analizat programul acțiunilor culturale  și urmează să fie 

prezentat în ședința ordinară. 

         Dl viceprimar Merișanu Cristian întreabă dacă este adevărat că fanfara s-a desființat. 

          Dl primar spune că nu crede că s-a desființat fanfara., dar dacă se vor desființa, atunci se va găsi o 

altă variantă. 

          Dl consilier Bălțatu Georege, spune că a văzut că membrii comisiei de cultură se vor ocupa de 

organizarea acestei acțiuni. Îl întreabă pe dl Barbu dacă stie câte pliante vor fi cu evocarea unirii, ce vor 

conține aceste pliante,cum vor proceda. 

           Dl primar spune că de comanda lor se va ocupa primăria. 

          Dna consilier Stoica Angela solicită ca la fiecare acțiune organizată să fie anunțați și ei , spre de 

exemplu ar fi mers și dânsa la acțiunea organizată ieri. 

           Dl consilier Bălțatu George spune că acțiunea nu a fost organizată de Consiliul local. 

           Dl consilier Barbu Pompiliu spune că a fost organizată de Asociația Eu și Tu. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

 

              Dl consilier  Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL 

                Consilier    Bălțatu George                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


