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   JUDEŢUL HUNEDOARA 
   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 
 

PROCES-VERBAL 
 
          Încheiat azi, 31.05.2021, 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. ex. Leonte Luminița, c.j Merișanu Ioana,  cetateni 
și reprezentanți mass-media. 
          Dna  secretar general Rogobete Mihaela  face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri 
din cei 19 consilieri locali în funcție,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii.  
          Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 407/2021 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  22.04.2021 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  
13.05.2021 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  
18.05.2021 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  Hisem Adrian Laurențiu pentru a 
prelua conducerea şedinţei. 
          Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul domnului Govor Florin care aduce în 
atenție anumite probleme din municipiul Vulcan. 
          Dl primar ii raspunde. 
          În continuare dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 
-PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind  vânzarea  unor imobile 
cu destinația de locuințe aflate în fondul locativ al municipiului Vulcan 
 -PROIECT DE HOTĂRÂRE     pentru  aprobarea schimbării temporare a destinatiei imobilului 
Sală de sport din municipiul Vulcan în structură medicală - Centru de vaccinare împotriva 
Covid-19  
 -PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
 
    Supusă  la vot , suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 
 
     Dl. primar prezintă ordinea de zi: 
   1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier 
local a dlui Ile Gheorghe în Consiliul local al Municipiului Vulcan .                          

                                                                          Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
 
 
 

    2 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  modificarea  Studiului de oportunitate, a   Caietului de 
Sarcini, a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de iluminat public, si a 
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Contractului-cadru pentru delegarea gestiunii  serviciului de iluminat public în municipiul 
Vulcan.  
                                                                                        Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 
    3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local 
al Municipiului Vulcan, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții 
pe anul 2020. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
   4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea numărului de burse precum pentru elevii din 
învăţământul preuniversitar de stat începând cu semestrul II al anului şcolar  2020-2021 . 
                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
  5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, 
artistice, sportive şi de agrement care se vor desfășura în  luna iunie 2021. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
  6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a  
Municipiului Vulcan  în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  
pentru anul 2021. 
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan                 
nr. 21/2021  privind închirierea prin licitaţie publică a două parcele de teren ce aparţin 
domeniului public al municipiului Vulcan situate pe str. Romanilor înscrise în CF nr. 62426 
Vulcan nr. cad 62426 în suprafaţă de 118 mp şi  CF nr. 62429 Vulcan, nr. cad.62429 în suprafaţa 
de 932 mp. 
                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

  8.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 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada 
Căprioara, nr. 3, bl. C3.                                     

                                                                                Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan   

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind  vânzarea  unor 
imobile cu destinația de locuințe aflate în fondul locativ al municipiului Vulcan. 

                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE       pentru  aprobarea schimbării temporare a destinatiei 
imobilului Sală de sport din municipiul Vulcan în structură medicală - Centru de 
vaccinare împotriva Covid-19  
                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
12.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
13.Întrebări, interpelări. 
. 
 
          Supus la vot proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 
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             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 1  de pe ordinea de zi.   
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind constatarea 
încetării de drept  a mandatului de consilier local a dlui Ile Gheorghe în Consiliul local al 
Municipiului Vulcan .                         . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
             
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian , care 
prezintă punctul nr. 2 de pe ordinea de zi.    
             Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind  modificarea  
Studiului de oportunitate, a   Caietului de Sarcini, a Regulamentului de organizare si functionare 
a serviciului de iluminat public, si a Contractului-cadru pentru delegarea gestiunii  serviciului de 
iluminat public în municipiul Vulcan.  
                                      
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier Marinescu Dan arată că nu este de acord cu termenul de delegare a serviciului 
pentru  5 ani și propune amendament ca serviciul să fie delegat pe o perioadă de  2 ani. 
            
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot amenamentul dlui consilier 
Marinescu Dan care este respins cu 5  voturi ”pentru” și 13 voturi ”împotrivă”. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 13 voturi  „pentru” și 5 voturi ”abținere” . 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 3 de pe ordinea de zi.    
            Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind aprobarea 
contului anual de execuție al bugetului local al Municipiului Vulcan, al bugetului instituțiilor 
publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2020.Dna ec.Leonte Luminița aduce 
lămuriri suplimentare. 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
             
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu 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  aprobarea 
numărului de burse precum pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat începând cu 
semestrul II al anului şcolar  2020-2021 . 
                                                                                                    
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dna viceprimar Socaci Malvine spune că dna Pătrașcu a ridicat problema că pe timp de 
vară scolile nu acordă burse pentru copiii orfani, cu probleme de sănătate. 
           Dna dir.ex. Leonte Luminița  spune că in consiliul local se aproba cuantumul si nr. 
burselor, restul actelor sunt preluate de către unitatea de invatamnat care vine cu propunerile. 
            Dl primar spune că se va ocupa personal . 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu 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  privind aprobarea 
programului acţiunilor culturale,  ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement care se vor 
desfășura în  luna iunie 2021                                                                       
           Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Barbu Pompiliu și dl consilier Anghel Dănuț  arată că sunt de acord cu acest 
proiect de hotărâre. 
 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu 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 
cuantumului cotizaţiei de membru a  Municipiului Vulcan  în A.D.I „Sistemul Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”  pentru anul 2021. 
                                                                                                    
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Dl consilier Hisem Adrian întreabă cât a fost cotizația pe anul trecut. 
            Dl primar spune că 1 leu. 
            Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  
proiectul de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu 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  Privind modificarea 
Hotărârii Consiliului Local Vulcan   nr. 21/2021  privind închirierea prin licitaţie publică a două 
parcele de teren ce aparţin domeniului public al municipiului Vulcan situate pe str. Romanilor 
înscrise în CF nr. 62426 Vulcan nr. cad 62426 în suprafaţă de 118 mp şi  CF nr. 62429 Vulcan, 
nr. cad.62429 în suprafaţa de 932 mp.                                                                                    
           Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
             Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu   dă cuvântul dnei viceprimar Socaci Malvine, care 
prezintă punctul nr. 8 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  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu   dă cuvântul dnei viceprimar Socaci Malvine, care 
prezintă punctul nr. 9 de pe ordinea de zi.    
            Dna viceprimar Socaci Malvine prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  
privind repartizarea unei locuințe sociale situată pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C3.                                                                                                                                                                                
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul de 
hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
               Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu 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  pentru aprobarea 
Regulamentului privind  vânzarea  unor imobile cu destinația de locuințe aflate în fondul locativ 
al municipiului Vulcan 

           Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
         Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
           Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
           Dl consilier Dan Marinescu întreabă dacă locuințele în care stau chiriași se pot vinde altor 
solictanți. 
           Dl primar spune că nu, dacă cineva stă într-o locuință pentru care plăteste chirie aceasta 
nu poate fi vandută.  
            Dl consilier Anghel Dănuț arată că este de acord cu acest proiect de hotărâre. 
            Dl consilier  Miclea Romeo spune că sunt cetățeni care au anexe la casele care plătesc 
chirie. Întreabă cum vor fi vandute acestea. 
            Dl primar spune că se vinde numai ceea ce apare la noi acte, dacă au construit ceva ilegal, 
atunci acestia se vor pune in legalitate. 
            Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
             
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu dă cuvântul dlui primar Merișanu Cristian, care 
prezintă punctul nr. 11 de pe ordinea de zi.    
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           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  pentru  aprobarea 
schimbării temporare a destinatiei imobilului Sală de sport din municipiul Vulcan în structură 
medicală - Centru de vaccinare împotriva Covid-19.  
                                                                                                    
             Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
             Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
             Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
             Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
            Dl consilier Hisem Adrian Laurențiu 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  rectificarea 
bugetului local pe anul 2021 
                                                                                                    
           Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu solicită avizul comisiilor de specialitate. 
            Comisiile de specialitate acordă aviz favorabil . 
            Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu invită la discuţii pe fond. 
            Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu supune la vot  proiectul 
de hotărâre , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
 
                13.Întrebări, interpelări. 
                În continuare au fost discutate  problemele din municipiul Vulcan.  
       
                Dl consilier  Hisem Adrian Laurențiu declară închisă şedinţa de consiliu. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR GENERAL 
                Consilier   Hisem Adrian Laurențiu                          Jr. Rogobete Mihaela 
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