
 1 

 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

         

 

    Încheiat azi, 28.02.2019, 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  17 consilieri din cei 18 consilieri în funcţie. Lipsește dl 

Anghel Dănuț. 

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

Postolache Nicoleta , cetățeni  și reprezentanți mass-media . 

            Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri locali,  şedinţa se poate 

desfăşura în condiţiile legii.  

         Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 304/2019 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

            În continuare,  dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din data 

de 17.01.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

         Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta 

fiind votat cu unanimitate de voturi.  

           Apoi, dl secretar Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de extraordinare din data 

de 14.02.2019 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

         Nefiind completări sau obiecţiuni, dl secretar Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta 

fiind votat cu unanimitate de voturi.  

           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: 

          Dl primar solicită suplimentarea ordinii de zi: 

          -PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare 

realizării:Studiului de Fezabilitate pentru lucrarile exterioare si bransamente utilitati pentru investiția  

„Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, str.Traian FN”. 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

           Supusă la vot, suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

          Dl primar  prezintă ordinea  de zi: 

 

ORDINE DE ZI:                         
          

          1.RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 

pe semestrul II al anului 2018. 

          2. RAPORT privind activitatea asistenţilor medicali comunitari  în  anul 2018. 

          3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind validarea  mandatului de consilier local al d-lui  Stan Elvis- 

Daniel  . 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului REABILITARE TERMICA 

BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE  CALDURA PENTRU CETATENI, a bugetului 

proiectului în valoare de 4.185.939,59lei, a cheltuielilor si a cofinanțării aferente 
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                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                          

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

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan 

– „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai Viteazu, nr. 10 în cadrul Apelului de proiecte POR 

2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                 

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

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul 

Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, nr. 69A în cadrul Apelului 

de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

   7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un 

plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, nr.41 în cadrul Apelului de proiecte POR 

2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

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

Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică blocuri municipiul 

Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1 în cadrul Apelului de 

proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

      9.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru aprobarea  Temei de proiectare pentru investiţia: “ Reabilitare, 

modernizare şi dotare Cămin Cultural Sohodol - Paroşeni”, Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara”. 

   

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                      

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

Intervenţii, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “ Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin 

Cultural Sohodol - Paroşeni”, Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara”. 

     

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        11.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea unui schimb de terenuri între cetăţenii Ivănişi 

Maria –Iulia, Ivănişi Laurenţiu şi U.A.T. Municipiul Vulcan . 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

       12.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind   organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza  municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2019 – 2020. 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

      13.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea componenţei comisiilor de  specialitate . 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

      14.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea  formularului  reprezentând Procesul -verbal de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Poliţia locală a Municipiului Vulcan 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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   15.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 96/2016 privind constituirea unităţii   

locale de sprijin pentru  combaterea  bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor  în municipiul Vulcan 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

        16.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2016 privind  

constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului Vulcan 
 

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

    17.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea H.C.L nr. 40/2016 privind înfiinţarea Clubului 

Sportiv Municipal    “Mihai Viteazu”  Vulcan   

                                                                                               Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

    18.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 79/2016 

privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Vulcan 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        19.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2017 privind 

aprobarea criteriilor de  repartizare a locuinţelor sociale din Municipiului Vulcan.  

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     20.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea H.C.L nr. 96/2018 privind  desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan  în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza 

municipiului Vulcan pentru anul școlar 2018-2019. 

                                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

              21.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 64 /2010 privind 

constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice  în municipiul Vulcan.   

 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     22.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile martie, 

aprilie,  mai 2019. 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                                                    

  23. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare 

realizării:Studiului de Fezabilitate pentru lucrarile exterioare si bransamente utilitati pentru investiția  

„Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, str.Traian FN” 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

    24. Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.                      

 

             Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.  

 

           Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul cetățenilor din sală. 

           Cetățenii din Crividia , bl. D5 și dna Oana Nebunu au prezentat fiecare mai multe solicitări. 
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           Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul nr. 1  

și punctul nr. 2 de pe ordinea de zi: 

             1.RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav 

pe semestrul II al anului 2018. 

          2. RAPORT privind activitatea asistenţilor medicali comunitari  în  anul 2018. 

 

            Spune că este prezentă director DAS,  dna Postolache Nicoleta și poate răspunde întrebărilor. 

            Dna consilier Stoica Angela întreabă câți asistați social sunt. 

            Dna Postolache Nicoleta răspunde întrebărilor. 

           

 

         Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul                 

nr. 3, de pe ordinea de zi. 

        Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind validarea  mandatului de 

consilier local al d-lui  Stan Elvis- Daniel  . 

 

         Dl. consilier Barbu Pompiliu prezintă Raportul comisiei de validare , care este favorabil cu 5 voturi 

„pentru”. 

            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 discuții pe fond , dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

              Dl Stan Elvis depune jurământul în conformitate cu prevederile legale. 

              Colegii îl felicită pe dl Stan Elvis. 

 

 

             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 Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE  CALDURA 

PENTRU CETATENI, a bugetului proiectului în valoare de 4.185.939,59lei, a cheltuielilor si a 

cofinanțării aferente. 

                                                     

             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 dacă bugetul nostru suportă suma de cofinanțare. 

              Dl primar răspunde că da. 
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              Dl consilier Lung Cornel spune că valoarea apare la cursul euro din anul 2017, întreabă dacă nu 

vom suporta diferența de curs din anul 2019. 

             Dl primar spune că se plătește la valoarea de atunci, în lei. 

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

care este aprobat cu 18 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 Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare termică 

blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D5, Bd. Mihai Viteazu, nr. 10 în cadrul 

Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

            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 discuții pe fond , dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 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 Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare 

termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc D9, Str. Nicolae Titulescu, 

nr. 69A în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

 

            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 de ce ce diferă numărul de beneficiari, deoarece apare un număr 

maxim de 399 de persoane și mai jos apare un număr de 180 de familii. 

          Dl primar răspunde că unii au mai renunțat la aceste ajutoare. 

          Dl consilier Feszner Florin întreabă dacă se pune în aplicare legea prin care se taie ajutoarele sociale 

dacă se refuză un loc de muncă. 

          Dl primar spune că da . 

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

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 
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            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 Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare 

termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc 44, Bd. Mihai Viteazu, 

nr.41 în cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

            

             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 18 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 Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizată şi a indicatorilor tehnico-economici pentru: Reabilitare 

termică blocuri municipiul Vulcan – „ Un plus de căldură pentru cetăţeni”, Bloc T, Str. Fântânelor, nr.1 în 

cadrul Apelului de proiecte POR 2014 – 2020 – Axa Prioritară 3. 

            

               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. 

               Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă cetățenii s-au constituit în asociații. 

               Dl primar răspunde că da . 

               Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă mai sunt asociații în Vulcan. 

               Dl primar spune că mai sunt. 

               Dna consilier Bărbița Eugenia întreabă în cazul în care blocul nu are asociație. 

               Dl primar spune că nu pot accesa fonduri. 

    Dl consilier Pop Vasile spune că vede la cele 2 blocuri identice diferența de suma. 

               Dl primar spune că apare diferența,  deoarece unele blocuri au mai multe îmbunătățiri. 

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

care este aprobat cu 18 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 Proiectul de hotărâre privind pentru aprobarea  Temei de 

proiectare pentru investiţia: “ Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Sohodol - Paroşeni”, 

Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara”. 

             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 Lung Cornel consideră că prețul de 66.000 de lei este mare pentru lucrări de proiectare 

și întreabă dacă aceste lucrări de proiectare au fost încredințate direct sau scoase la licitație. 

             Dl primar spune că au fost scoase la licitație. 

             Dl. consilier Lung Cornel mai ridică problema  la pct 5.3 din Devizul general ,  estimarea la  

Cheltuieli diverse și neprevăzute în sumă de 122,495.14 lei este de părere că nu este justificată, iar  costul  

lucrării  în sumă   1,392,683,52 lei,  este ridicat pentru reabilitarea acestui cămin. De asemenea, ridică 

problema dacă aprobăm acum la un curs euro de anul trecut, va trebui să venim cu un alt preț actualizat la 

cursul euro. 

  Dl primar spune că este ca și la proiectul celălalt, se va plăti în lei la  cursul euro din acea dată. 

             Dna consilier Bărbița Eugenia salută acest proiect de hotărâre și se bucură că va fi reabilitat 

căminul din Paroșeni. 

             Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă terenul este al primăriei. 

             Dl primar spune că da. 

             Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă acest cămin va fi administrat de cineva. 

             Dl primar spune că și acum este un administrator care îngrijește de acest cămin. 

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

care este aprobat cu 17 voturi „pentru” și 1 vot ” abținere”  (dl consilier Lung Cornel). 

           

           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 Proiectul de hotărâre privind  Expunere de motive şi 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “ Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural 

Sohodol - Paroşeni”, Municipiul Vulcan, jud. Hunedoara”. 

                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 17 voturi „pentru” și 1 vot ” abținere”  (dl consilier Lung Cornel).  

 

 

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

nr. 11 de pe ordinea de zi.    
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             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind privind privind aprobarea 

unui schimb de terenuri între cetăţenii Ivănişi Maria –Iulia, Ivănişi Laurenţiu şi U.A.T. 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 consilier Bălțatu George solicită lămuriri cu privire amplasarea terenului față de cimitirul 

central. 

               Dl primar spune că un teren vine în prelungirea terenului la cimitirul nostru, iar celălalt teren este 

în prelungirea cimitirului lui Pardos.  

               Dl consilier Bălțatu George spune că oportunitatea acestui proiect vizează ambele părți, noi pentru 

extinderea cimitirului , iar cealaltă parte ptr. extinderea afacerii și implicit creearea de noi locuri de muncă . 

              Dl consilier Mihai Costel întreabă în care parte sunt terenurile, în partea de jos sau de sus. 

              Dl primar explică. 

              Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă se putea vinde terenul , dacă nu era acest proiect de 

hotărâre . 

               Dl primar spune că da. 

               Dl consilier Govor Florin spune că a remarcat că noi primi mai mult teren decât le dăm noi lor. 

               Dl consilier Feszner Florin felicită echipa primăriei pentru această inițiativă prin care se pot crea 

locuri de muncă la noi în oraș. 

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

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 12 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind   organizarea reţelei şcolare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza  municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2019 – 

2020. 

              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 18 voturi „pentru”. 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 13 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei 

comisiilor de  specialitate. 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina solicită avizul comisiilor de specialitate. 

              Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

              Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  
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              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 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 14 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea  formularului  

reprezentând Procesul -verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor aplicate de către Poliţia locală a 

Municipiului 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. 

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

este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 15 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L                        

nr. 96/2016 privind constituirea unităţii   locale de sprijin pentru  combaterea  bolilor transmisibile ale 

animalelor şi a zoonozelor  în 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. 

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

amendamentul adoptat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 16 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 94/2016 privind  constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul municipiului 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.                                             
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             Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

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

cu amendamentul adoptat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

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

nr. 17de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind pentru modificarea H.C.L 

nr. 40/2016 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal    “Mihai Viteazu”  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. 

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

cu amendamentul adoptat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 18 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Vulcan nr. 79/2016 privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul 

locativ al Municipiului 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 consilier Bălțatu George spune că în expunerea de motive apare ca propunere dl Stan Elvis , iar 

în proiect este dna Iszak Cristina, întreabă care este propunerea. 

               Dl primar spune că dna Iszak Cristina  și se va rectifica în expunere . 

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

cu amendamentul adoptat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

      

             Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 19 

de pe ordinea de zi.    

                Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 105/2017 privind aprobarea criteriilor de  repartizare a locuinţelor sociale din 

Municipiului 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.                                             
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               Dna  consilier  Băncilă Dorina invită la discuţii pe fond. 

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

cu amendamentul adoptat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

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

nr. 20 de pe ordinea de zi.    

               Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 

96/2018 privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan  în Consiliul de administraţie la 

unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan pentru anul școlar 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 viceprimar Merișanu Cristian spune  că a fost sfătuit de către un jurist și este posibil ca să se 

afle în stare de incompatibilitate și îl propune pe dl Șchiopu Ioan Dorel să fie reprezentant al Consiliului 

local Vulcan. 

               Nemaifiind alte propuneri, dna consilier Băncilă Dorina supune la vot amendamentul dlui 

viceprimar și anume  ”numirea dlui Șchiopu Ioan Dorel în consiliul de adminsitrație la Liceul Tehnologic.” 

              Apoi, dna  consilier  Băncilă Dorina supune la vot  proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

adoptat, care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 21 

de pe ordinea de zi.    

                          Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii  

Consiliului Local nr. 64 /2010 privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice  în 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. 

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

cu amendamentul adoptat , care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 22 

de pe ordinea de zi.    

             Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind  alegerea  preşedintelui  de 

şedinţă  pentru lunile martie, aprilie,  mai 2019. 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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              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 îl propune pe dl consilier Lung Cornel Nelucu. 

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

care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

 

 

              Dna  consilier  Băncilă Dorina dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 23 

de pe ordinea de zi.    

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

General privind cheltuielile necesare realizării:Studiului de Fezabilitate pentru lucrarile exterioare si 

bransamente utilitati pentru investiția  „Constructia de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

str.Traian FN”               

 

          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. 

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

care este aprobat cu 18 voturi „pentru”. 

            

   11.  Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări. 

           Dl primar informează despre lucrările din mun. Vulcan. 

           Dl consilier  Tilea Ion întreabă cînd va fi reabilitat parcul Avram Iancu. 

           Dl consilier Govor Florin spune ca a primit o factură în care apare taxa de salubritate mai mare . 

           Dl primar spune că se va verifica. 

           Dl consilier Govor Florin solicită lămuriri de ce nu s-a eliminat plata apei meteorice din facturile  

cetățenilor, deși este o lege în acest sens. 

            Dl viceprimar spune că cei de la consiliul județean trebuie să ia o hotărâre în acest sens. 

            Dna consilier Bărbița Eugenia spune că s-au înmulțit ciorile . 

            Dl primar spune că va face o sesizare. 

            Dna consilier Stoica Angela întreabă până când va fi dl Velea secretar. 

           Dl primar spune că până când dna Rodica îți retrage postul. 

           Dl consilier Băncilă Dorina declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

           

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR,  

                Consilier Băncilă Dorina                                                              Jr. Velea Gabriel 
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