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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

            

 

 

  Încheiat azi, 30.08.2018, 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. Au absentat 

motivat consilierii: dna  Izsak Cristina-Ștefania, dna  Bărbița Eugenia si dl Petculescu Petre-Dan 

            La şedinţă  participă dl primar Gheorghe Ile,  dna  secretar Peter Rodica, dir. ex.  Leonte Luminița , 

dir. ex. Capriș Cosmin, 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 Privind  aprobarea  participarii UAT Municipiul Vulcan la 

evenimentul EXPO REAL 2018,  in standul României, desfașurat în perioada 08-10 octombrie 2018, la 

Munchen, Germania . 

                                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

           2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile septembrie , 

octombrie și noiembrie 2018 

                                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

               Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi 

 

             Apoi dl primar prezintă ordinea  de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

                                                                        

1.RAPORT privind activitatea asistenţilor comunitari  pe semestrul I anul 2018 

                                                                                               Prezintă : Primarul municipiului Vulcan  

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

          pe semestrul I al anului 2018. 

                                                                                              Prezintă : Primarul municipiului Vulcan   
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3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.                                                                                                                             

                                                                                                 Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Acordului de înfrațire și cooperare între Municipiul 

Vulcan, județul Hunedoara din România și Orașul Ialoveni ,  Raionul Ialoveni din Republica Moldova. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan    

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  organigramei si a statului de funcţii ale Primăriei 

Municipiului Vulcan.   

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea  Caietului de Sarcini, a Regulamentului de organizare si 

functionare a serviciului de iluminat public, a Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public 

si a Contractului-cadru pentru delegarea gestiunii   serviciului de iluminat public in municipiului Vulcan. 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea  utilizării de catre S.C.Apaserv Valea Jiului S.A   a sumei  

de 42.148,47 lei reprezentând venit din dividende,  pentru demararea procedurilor de întocmire a 

documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apa zona turistica Pasul 

Valcan” . 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind  aprobarea  participarii UAT Municipiul Vulcan la evenimentul 

EXPO REAL 2018,  in standul României, desfașurat în perioada 08-10 octombrie 2018, la Munchen, 

Germania . 

                                                                                                  Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru lunile septembrie , 

octombrie și noiembrie 2018. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

 10.Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări.   

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

 

     

            Dl consilier Pop Vasile  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 1 de pe 

ordinea de zi. 

 

            Dl primar prezintă  

            -RAPORT privind activitatea asistenţilor comunitari  pe semestrul I anul 2018  . 

            Nu au fost discuții.       

 

            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 

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

          pe semestrul I al anului 2018. 

            Nu au fost discuții. 
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           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 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. 4 de pe 

ordinea de zi. 

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

înfrațire și cooperare între Municipiul Vulcan, județul Hunedoara din România și Orașul Ialoveni ,  Raionul 

Ialoveni din Republica Moldova. 

              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. 

              Dnii consilieri Barbu Pompilu și Șchiopu Ioan Dorel  iau cuvântul și arată motivele pentru care 

susțin înfrățirea municipiului Vulcan cu orașul Ialoveni . 

             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  organigramei si a 

statului de funcţii ale Primăriei Municipiului 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. 

           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 primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 6 de pe 

ordinea de zi. 

            Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Caietului de 

Sarcini, a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de iluminat public, a Strategiei locale 

de dezvoltare a serviciului de iluminat public si a Contractului-cadru pentru delegarea gestiunii   serviciului 

de iluminat public in municipiului 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. 

           Dna consilier Stoica Angela întreabă  care este perioada de delegare a  gestiunii serviciului de 

iluminat și la firma căștigătoare cu ce angajați va lucra. 

           Dl primar spune că perioada este de 2 ani și firma va veni cu angajații săi. 

           Dna consilier Stoica Angela întreabă  unde vor fi semnalate defecțiunile. 

            Dl primar spune că la Primărie. 

            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. 7 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  utilizării de catre 

S.C.Apaserv Valea Jiului S.A   a sumei  de 42.148,47 lei reprezentând venit din dividende,  pentru 

demararea procedurilor de întocmire a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

”Alimentare cu apa zona turistica Pasul Valcan” . 

                                                                                                        

           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. 8 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Expunere de motive și  Proiectul de hotărâre Privind  aprobarea  participarii UAT 

Municipiul Vulcan la evenimentul EXPO REAL 2018,  în standul României, desfășurat în perioada 08-10 

octombrie 2018, la Munchen, Germania.    

  

           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. 

           Dna consilier Stoica Angela întreabă care este contribuția  cu care vine Primăria și Consiliul local. 

            Dl primar spune că 8000 de lei. 

           Dna consilier Stoica Angela este de părere că suma este cam mare. 

           Dl primar spune că suma este pentru achizitionarea materialelor promotionale, necesare participarii 

la evenimentul ExpoReal 2018, prevut în acordul de parteneriat, deplasarea și cazarea este plătită separat de 

către cei participă la eveniment. 

             Dna consilier Stoica Angela este de părere că ar fi trebuit să avem și noi un reprezentant acolo care 

să ne susțină municipiul Vulcan 

             Dl primar spune că cei care merg vor susține întreaga Vale conform acordului de parteneriat pentru 

atragerea de investitori straini in Valea Jiului,. 

             Dl consilier Govor Florin spune că a observat că sumele sunt diferențiate, inițiativa i se pare bună.  

           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. 9 de pe 

ordinea de zi. 

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

şedinţă  pentru lunile septembrie , octombrie și noiembrie 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 să se facă propuneri. 

            Dl consilier Barbu Pompiliu îl propune pe dl consilier Feszner Ștefan. 

           Nemaifiind alte propuneri dl consilier Pop Vasile  supune la vot  proiectul de hotărâre , care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

 

 

         

            Diverse, petiţii,  întrebări şi  interpelări. 

            Dl primar dă citire cererilor primite : 

-dl Ignat Olariu solicită cumpărarea unui teren .Cererea este repartizată comisiei de urbanism. 

-dl manager al Spitalului municipal Popa Cătălin , solicită aprobarea propiectului de ”Regulament privind 

acordarea sumelor reprezentând stimulente financiare lunare Spitalului municipal Vulcan aflat în 

subordinea Consiliului local al municipiului Vulcan pentru personalul medical și de specialitate”.Cererea 

este repartizată comisiei economice. 

            D-l primar  invită consilierii locali la evenimentele organizate în data de 9 septembrie la Țebea .   

Apoi prezintă proiectele în derulare  în municipiul Vulcan. 

               Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă medicii care se vor muta în noul spațiu vor plăti chirie. 

              Dl primar răspunde că da. 
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               Dna consilier Stoica Angela se arată nemulțumită de politica descentralizării, spunând că se 

micșorează atribuțiile autorităților locale , prin delegarea mai multor servicii. 

               Dl primar spune că nu este așa, aceste servicii ar putea rămâne la primărie, dar acest lucru ar 

însemna înființarea mai multor direcții, angajarea de personal, și primăria nu își permite acest lucru. 

               Dna consilier Stoica Angela întreabă ce se va întâmpla cu spațiul de la Policlinică. 

               Dl primar spune că va intra în reabilitare, după obținerea finanțării. 

               Dl consilier Mârza Radu Florin  prezintă  demisia sa din Consiliul Local din motive personale. 

               Dl consilier Govor Florin întreabă ce se mai întâmplă cu locuințele sociale de la Dincă și când se 

pot repartiza. 

                Dl primar  spune că locuințele sunt finalizate, suntem în faza de verificare a dosarelor. 

                Dl consilier George Bălțatu întreabă care este gradul de colectare al Taxelor și impozitelor locale. 

                Dna dir. ex Leonte Luminița răspunde că 61%. 

                Dl primar spune că săptămânal se fac adrese. 

                 Dl consilier George Bălțatu întreabă ce se întâmplă cu termoficarea în municipiul Vulcan , având 

în vedere că avem școlile și spitalul la sistemul centralizat de  termoficare. 

                 Dl primar spune că se fac din nou demersuri ca Uzina să preia instalațiile de termoficare și încă 

nu se știe, dacaă aceștia acceptă sau nu. 

               Dl consilier Mihai Costel spune că oamenii de pe strada Abatorului întreabă când se va reabilita 

drumul acolo. 

                Dl primar spune că deocamdată nu se va reabilita, strada este betonată și se vor acoperi găurile 

care au apărut. 

 

                Dl  consilier Pop Vasile  declară închisă şedinţa de consiliu. 
 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            SECRETAR,  

                  consilier Pop Vasile                                                                      Jr. Peter Rodica 


