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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

           

          Încheiat azi, 27.03.2020, 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  14 consilieri din cei 15 consilieri în funcție .  

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

dir. Ex. Leonte Luminița , dir.ex. Capriș Cosmin. Șef Serviciu Poliția Locală Mezambrovschi Mihăiță. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 14 consilieri din cei 15 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește dna consilier Bărbița Eugenia.  

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 493/2020 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  

           În continuare,  dl secretar general Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei aordinare 

din data de  27.02.2020 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

 Dl consilier Anghel Dănuț spune că în urma afirmației dlui primar că Șef Serviciu va fi soția 

dânsului, și  în  urma comentariilor de pe rețelele online, dorește să facă mențiunea că soția dumnealui nu 

este Șef serviciu pe situații de urgență, și nici nu dorește să fie , este un post care poartă denumirea de Șef 

serviciu, subordonat Consiliului local și nu este salarizat ca un post de șef serviciu. Spune că  au fost 2 

proiecte de hotărâre suplimentare, care nu apar în procesul verbal. 

           Dl secretar explică că singurul proiect cu privire înființarea acestui post, este proiectul de hotărâre 

suplimentar privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan  și un 

al doilea  proiect  suplimentar  fost   aprobarea numărului de burse  pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat începând cu semestrul II al anului şcolar  2019-2020 , acest lucru menționându-se în 

procesul verbal. 

           Dl consilier Anghel Dănuț spune că nu-i apare  tot  procesul-verbal  în format electronic. 

          Nemaifiind alte discuții, dl secretar general Velea Gabriel supune la vot procesul verbal, acesta fiind 

votat cu 13 voturi ”pentru” și o ”abținere”( dl consilier Anghel Dănuț).  

          Dl secretar general Velea Gabriel supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare  de îndată 

din data de  13.03.2020 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni. 

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

acesta fiind votat cu unanimitate de voturi.  

         Dl secretar general Velea Gabriel dă cuvântul dnei Stoica Angela   pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

         Dna consilier  Stoica Angela   dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 

 

          Dl. Primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

     1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind transferul sumei de 231,00 mii lei  alocate din bugetul local 

pentru activitățile social-culturale, culte, tineret și sport, către bugetul destinat finanțării activității Spitalului 

Municipal Vulcan     

 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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     2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea prelungirii termenelor de plată pentru taxele datorate 

bugetului local al Municipiului Vulcan, până la data de 30 iunie 2020 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

      3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2020 privind  

darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a unui imobil  aparţinând domeniului 

public al municipiului Vulcan, situat pe strada Aleea Trandafirilor, nr.4 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

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

 

         Dl. Primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

1.RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN ŞI AL APARATULUI DE SPECIALITATE 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2019. 

                                                                                                 Prezintă: Primarul municipiului Vulcan 

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind validarea  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local 

al municipiului Vulcan  al domnului  Simion Spiridon. 

                                                                                                             Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

 3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al 

municipiului Vulcan  al domnului  Hîrtop Cornel. 

                                                                                                  Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan 

 4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al 

municipiului Vulcan  al doamnei Liciu Elena 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan             

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al 

municipiului Vulcan al domnului  Hisem Adrian-Laurențiu 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Vulcan                   

nr. 72/2016, privind organizarea comisiilor de  specialitate, cu modificările și completările ulterioare 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

  8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea contribuției anuale a Municipiului Vulcan către 

Asociația  ”Salvital”  Hunedoara. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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  9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între 

U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul 

Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și 

implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-

Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  „Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în 

cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, 

Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 

urbană durabilă 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân,,-

Județul Hunedoara, a Contractului privind delegarea gestiunii Serviciului Public de gestionare a câinilor 

fără stăpân din municipiul Vulcan, județul Hunedoara și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

A.DI. ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân,, .  

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei 

Locale a Municipiului Vulcan actualizat . 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

- colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau 

către instalaţiile de neutralizare-Vulcan . 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

- colectarea şi transportul deşeurilor, provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Caietului de Sarcini al Serviciului Public de Salubrizare - 

măturatul, spălatul,stropirea şi întreţinerea căilor publice,  plombări asfalt,cosit spații verzi și toaletări 

copaci. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

- organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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    16.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind transferul sumei de 231,00 mii lei  alocate din bugetul local 

pentru activitățile social-culturale, culte, tineret și sport, către bugetul destinat finanțării activității Spitalului 

Municipal Vulcan     

 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     17.PROIECT DE HOTĂRÂRE  Privind aprobarea prelungirii termenelor de plată pentru taxele datorate 

bugetului local al Municipiului Vulcan, până la data de 30 iunie 2020 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

      18.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2020 privind  

darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a unui imobil  aparţinând domeniului 

public al municipiului Vulcan, situat pe strada Aleea Trandafirilor, nr.4 

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

    19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea viceprimarului municipiului Vulcan 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulca 

                                                                  

          Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul                     

nr. 1  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN ŞI AL APARATULUI 

DE SPECIALITATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2019. 

 

           Nu au fost discuții. 

           

 

       

         Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 2  

de pe ordinea de zi: 

         Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind validarea  mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al domnului  Simion Spiridon. 

          Dl consilier Barbu Pompiliu președinte al Comisiei de validare,  dă citire Procesului -verbal de 

validare a  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al domnului  

Simion Spiridon. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   
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               Nefiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

               Dl consilier Simion Spiridon depune Jurământul. 

           

         

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

3  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind validarea  mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al domnului  Hîrtop Cornel. 

 

            Dl consilier Barbu Pompiliu președinte al Comisiei de validare,  dă citire Procesului -verbal de 

validare a  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al domnului  

Hîrtop Cornel. 

 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 15 voturi „pentru” . 

 

          Dl consilier Hîrtop Cornel depune Jurământul. 

           

 

 

 

 

 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

4  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind validarea  mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al doamnei Liciu Elena. 

            Dl consilier Barbu Pompiliu președinte al Comisiei de validare,  dă citire Procesului -verbal de 

validare a  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al doamnei 

Liciu Elena. 

            Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nefiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 16 voturi „pentru” . 
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          Dna consilier Liciu Elena depune Jurământul. 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

5  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind validarea  mandatului de 

consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan al domnului  Hisem Adrian-Laurențiu            

          Dl consilier Barbu Pompiliu președinte al Comisiei de validare,  dă citire Procesului -verbal de 

validare a  mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Vulcan  al domnului  

Hisem Adrian-Laurențiu           . 

 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

          Dl consilier Hisem Adrian-Laurențiu     depune Jurământul. 

           

 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

6  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Local Vulcan    nr. 72/2016, privind organizarea comisiilor de  specialitate, cu 

modificările și completările ulterioare 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond 

          Dl consilier Barbu Pompiliu spune că din eroare dl Hisem Adrian Laurențiu a fost omis din comisiile 

de specialitate și propune ca la Comisia Juridică în locul dlui Hîrtop Cornel să facă parte dl Hisem Adrian 

Laurențiu. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot amendamentul dlui consilier 

Barbu Pompiliu care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Apoi supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat , care este aprobat cu 18 voturi 

„pentru” . 
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           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

7  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind rectificarea bugetului local 

pe anul 2020. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul                  

nr. 8  de pe ordinea de zi: 

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

anuale a Municipiului Vulcan către Asociația  ”Salvital”  Hunedoara. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Dl consilier Govor Florin întreabă ce se va întâmplă după cele 4 luni. 

          Dl primar spune că se va face o rectificare. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

9  de pe ordinea de zi: 

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

nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si  U.A.T. Județul Hunedoara, UAT 

Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș 

Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a  proiectelor „Linia verde de autobuze electrice 

între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani  - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și  

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

Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, 

Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată 

pe planurile de mobilitate urbană durabilă 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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.                                             

           Dna  consilier  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

          Dl consilier Busuioc Victor întreabă de la ce dată se dă în funcție. 

          Dl primar spune că se va scoate la licitație. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

10  de pe ordinea de zi: 

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

Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean 

pentru ocrotirea animalelor fără stăpân,,-Județul Hunedoara, a Contractului privind delegarea gestiunii 

Serviciului Public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Vulcan, județul Hunedoara și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.DI. ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân,, .  

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

            Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă avem cadrul legal  de a îi sancționa în cazul neîndeplinirii 

obligațiilor. 

           Dl primar spune că da, nu am achitat banii pentru perioada în care nu s-au făcut operațiuni de 

prindere a câinilor. 

          Dl consilier Govor Florin întreabă pe unde vor fi transportați câinii și dacă se are în vedere 

modernizarea padocului . 

           Dl primar spune că vor fi transportați pe ruta Dealul Babii până la Deva . 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

11  de pe ordinea de zi: 

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

Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan actualizat .Dl Mezambrovschi Mihăiță 

prezintă Planul. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   
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            Dl consilier Lung Cornelsolictă părea personală a dlui Mezambrovschi cu privire la gradul de 

realizare al Planului. 

            Dl Mezambrovschi Mihăiță aduce lămuriri suplimentare. 

           Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel recomandă ca în această perioadă să fie urmăriți recidiviștii. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

    

 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul                   

nr. 12  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 - colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi 

predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare-Vulcan . 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Dl consilier Mihai Costel întreabă dacă animalele vor fi găsite vinerea, ce vom face cu ele. 

           Dl primar spune că le vom  depozita jos la fostul Pregoterm. 

           Dl consilier Lung Cornel spune că se menționează ca aceste  cadavre vor fi ridicate cu mijloace auto 

speciale, întreabă dacă în bugetul Salubrității este prevăzută achiziționarea unui asemenea utilaj. 

           Dl primar răspunde afirmativ. 

           Dna ec Leonte Luminița dă explicațiile necesare.  

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

13  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 - colectarea şi transportul deşeurilor, provenite din locuinţe, 

generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Dl consilier Govor Florin spune că  dl primar a afirmat că are în vedere un utilaj care să se ocupe de 

aceste resturi. 

           Dl primar spune că s-a intenționat un ADI pe județ, dar nu s-a mai înființat. 

           Dl consilier  Mihai Costel  spune că dl primar a firmat că va depozita aceste deșeuri la Aninoasa. 

          Dl primar răspunde că nu s-a mai realizat . 

          Dl consilier Anghel Dănuț este de părere că trebuie montate plăcuțe cu nr. de telefon, oamenii să fie 

informați cum pot obține acel container. 
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           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul                 

nr. 14  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 - măturatul, spălatul,stropirea şi întreţinerea căilor publice,  

plombări asfalt,cosit spații verzi și toaletări copaci. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.  

         Dl consilier Lung Cornel se arată nemuțumit de faptul că au fost omise mai multe străzi și propune 

completarea Caietului de sarcini cu străzile din zona Coroiești , drumul vechi și zona Paroșeni-Sohodol. 

Propune amendament ca acest Caiet de sarcini să fie completat cu străzile omise. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot  amendamentului dlui 

consilier Lung Cornel care este aprobat cu unanimitate de voturi. 

          Apoi  supune la vot  proiectul de hotărâre, care este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

15  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 - organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale 

şi energetice a deşeurilor. 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

16  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind privind transferul sumei de 

231,00 mii lei  alocate din bugetul local pentru activitățile social-culturale, culte, tineret și sport, către 

bugetul destinat finanțării activității Spitalului Municipal Vulcan     

 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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.                                             

           Dna  consilier  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nefiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

17  de pe ordinea de zi: 

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

termenelor de plată pentru taxele datorate bugetului local al Municipiului Vulcan, până la data de 30 iunie 

2020 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nefiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

18  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare   privind  modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 8/2020 privind  darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a 

unui imobil  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe strada Aleea Trandafirilor, nr.4 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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  Stoica Angela invită la discuţii pe fond.   

           Nefiind discuţii pe fond,  dna  consilier  Stoica Angela supune la vot   proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

           

           Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 

19  de pe ordinea de zi: 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind alegerea viceprimarului 

municipiului Vulcan 

           Dna  consilier  Stoica Angela 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 . 
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           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dna  consilier  Stoica Angela invită să se facă propuneri.   

           Dl consilier Busuic Victor o propune pe dna consilier Stoica Angela. 

          Dl consilier Pop Vasile îl propune pe dl Barbu Pompiliu. 

 

            Se întocmesc buletinele de vot și se trece la vot secret. 

            În urma numărării voturilor dl Barbu Pompiliu  a obținut 14 voturi pentru și 4 împotrivă, iar dna 

consilier Angela Stoica a obținut 4 voturi ”pentru” și 14 ”împotrivă. 

          Dl consilier Barbu Pompiliu este ales viceprimarul municipiului Vulcan. 

 

 

            În continuare s-au discutat probleme curente din municipiul Vulcan. 

           Dna  consilier  Stoica Angela declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL 

                Consilier    Stoica Angela                                                                           Velea Gabriel 

 

 

 

 

 

 


