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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

       

          Încheiat azi, 27.08.2020, 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  17 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .  

          Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl înlocuiește pe dl primar. 

          La şedinţă  participă , dl secretar general Velea Gabriel,   c.j Merișanu Ioana , dir. ex. Leonte 

Luminița ,  dir. ex. Popa Cristian , șef  birou Monica Munteanu, cetățeni (dl Georgescu și dl Mârza) și 

reprezentanți mass-media. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri din cei 18 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. A lipsit dl Șchiopu Ioan Dorel. 

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 792/2020 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  

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

din data de  28.07.2020 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.  

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

extraordinare de îndată din data de  03.08.2020 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 dlui  Simion Spiridon pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

          Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul ordinii de 

zi. 

          Dl viceprimar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

           

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

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

                 Dl consilier Simion Spiridon solicită să fie introdus pe ordinea de zi Punctul : Întrebări, 

interpelări. 

                 Supusă la vot propunerea  este aprobată cu unanimitate de voturi. 

                 Dl viceprimar prezintă proiectul ordinii  de zi: 
   

 1.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind constatarea încetării de drept  a mandatului de consilier local în 

Consiliul local al Municipiului Vulcan a dnei Băncilă Dorina.   

                                                                                             Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 

 2.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  modificarea  Caietului de Sarcini, a Regulamentului de organizare 

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

de iluminat public in municipiului Vulcan aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2018.   
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                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind stabilirea situațiilor deosebite, altele decât cele prevăzute de Legea 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare, pentru care primarul 

poate acorda ajutor de urgenta familiilor sau persoanelor singure. 

                                                                                            Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a pieţei agroalimentare 

Vulcan. 

                                                                                            Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea 

implementării activităţilor eferente  proiectului Masuri active in SDL Vulcan. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan             

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  atribuirea în folosinţă gratuită  Bisericii Ortodoxe Sf. Toma 

Paroşeni, a imobilului  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan , str. Paroşeni 

nr. 17                                                                                                 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  alegerea  preşedintelui  de şedinţă  pentru luna  septembrie 2020. 

                                                                                                   Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

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

al municipiului Vulcan  al doamnei Mogos Petronela. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

10.Întrebări, interpelări. 

                                                  

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

           Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu,  pentru a prezenta 

punctul   nr. 1  de pe ordinea de zi: 

           Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind constatarea încetării de 

drept  a mandatului de consilier local în Consiliul local al Municipiului Vulcan a dnei Băncilă Dorina .                                   

           Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Simion Spiridon la discuţii pe fond.     

           Nefiind discuții pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre,care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

            Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul 

nr. 2 de pe ordinea de zi.    

            Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind  modificarea  

Caietului de Sarcini, a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de iluminat public, si a 

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

aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2018.   
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            Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

            Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

            Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

            Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

            Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

            Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

            Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond. 

            Dl consilier Anghel Dănuț propune 2 amendamente la Contract la Obligațiile părților : 
            -  I.16 Operatorul se obligă ca în cazul defectării autospecialei, să prezinte în termen de 3 zile un 
utilaj similar, pentru continuarea lucrărilor. 
           -   I.24. Operatorul se obliga să nu modifice instalația fără acordul părților. 
             Dl consilier Govor Florin solicită ca termenul maxim de remediere a unei defecțiuni privind 
iluminatul public să fie de 48 h. 
             Dl Georgescu spune că nu se pot face modificări decât cu acordul ENELUL-ului. 

             Dl consilier Lung Nelucu întreabă cum vor fi înlocuiți stâlpii conform Anexe nr. 1 din Caietul de 

sarcini. 

            Dl dir. ex. Popa Cristian spune că în baza unei oferte de preț. 

            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Simion Spiridon supune la vot   amendamentele propuse 

de dl. consilier Anghel Dănuț, acestea fiind aprobate cu 17 voturi ”. 

             

          Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 3 de pe ordinea de zi.    

             Dl viceprimar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare  privind stabilirea situațiilor 

deosebite, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 

și completările ulterioare, pentru care primarul poate acorda ajutor de urgenta familiilor sau persoanelor 

singure. 

        

            Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

            Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

            Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond. 

           Dna consilier Stoica Angela  întrebă care este suma minimă și maximă care se poate acorda. 

           Dl consilier Anghel Dănuț întreabă câte ajutoare de urgență au fost acordate. 

           Dl viceprimar spune că nu poate să ofere  o situație exactă , deoarece dânsul îl înlocuiește pe                     

dl primar de puțin timp. 

            Dl consilier Lung Nelucu întreabă care este cuantumul ajutoarelor de urgență, și este de părere că 

trebebuia stabilită o sumă minimă și o sumă maximă  strict pe ajutoarele de urgență. Spune că ar trebui 

stabilit acest lucru prin hotărâre. 

           Dl viceprimar spune că dânsul a acordat vreo 2 ajutoare de urgență, ăn sumă de 300 de lei, dar din 

câte știe suma cea mai mare a fost de 2500 lei.Spune că pentru aceste ajutoare care se acordă   trebuie 

depuse ulterior acte justificative de către beneficiari. 

          Dna consilier Stoica Angela  spune că nu este de acord ca persoana solicitantă de ajutor de urgență să 

fie refuzată dacă are ceva pământ și animale în ogradă.  

            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Simion Spiridon supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 
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           Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 4 de pe ordinea de zi.    

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

Regulamentului de funcţionare a pieţei agroalimentare Vulcan. 

                        

             Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

             Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

             Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

             Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

             Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

             Comisia juridică acordă aviz favorabil.     

                                         

             Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond. 

             Dl consilier Govor Florin întreabă dacă toaleta de la piață este folosită numai de către cei de la 

piață, sau vor putea veni și ceilalți, a văzut că se va stabili și o taxă. 

             Dl viceprimar spune că este utilizat și de ceilalți. 

             Dl consilier Costel Mihai întreabă dacă prețurile sunt aceleași pentru taxa de utilizare. 

            Dl viceprimar spune că da.Acolo trebuie clarificată și situația juridică, deoarece terenul este al dlui 

Coltescu, dar acoperișul este al nostru. 

             Nemaifiind discuții pe fond, dl consilier  Simion Spiridon supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

             Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă                   

punctul  nr. 5 de pe ordinea de zi.    

             Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea încheierii 

Acordului de parteneriat în vederea implementării activităţilor eferente  proiectului Masuri active in SDL 

Vulcan. 

 

             Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

             Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

             Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

             Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

             Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

             Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

             Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond . 

             Dna Monica Munteanu spune că titlul proiectului a fost schimbat în ședința de ieri și acesta se va 

numi ”Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului”. 

            Dl consilier Simion Spiridon întreabă dacă prin acest proiect  se va face un precontract de angajare 

după ce termină școala. 

            Dna consilier Stoica Angela ce se face concret prin acest proiect. 

            Dna Monica Munteanu explică. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă cine este Institutul Cultural Timișoara. 

            Dna Monica Munteanu explică că au avut nevoie de o firmă și un ONG. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă dacă nu s-a venit cam târziu cu acest proiect , deoarece  a văzut 

că data de depunere a proiectelor este între 23 iulie și 9 septembrie. 

            Dna Monica Munteanu explică  că acestea sunt datele extreme date de GAL, acesta este un apel 

competent să îndeplinească condițiile de eligibilitate. 

  



 

 5 

              Dl consilier Govor Florin solicită lămuriri privind situația Crividiei. 

              Dna Monica Munteanu spune că după ultima hotărâre , au depus ultimul set de clarificări. 

              Dl consilier Simion Spiridon supune la vot modificarea titlului proiectului din Masuri active in 

SDL Vulcan în ” ”Oameni pregătiți pentru viitorul Vulcanului”, modificare care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

             Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Simion Spiridon supune la vot  proiectul de hotărâre , 

care este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

 

             Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul 

nr. 6 de pe ordinea de zi.    

            Dl viceprimar prezintă Referatul de aprobare  şi Proiectul de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă 

gratuită  Bisericii Ortodoxe Sf. Toma Paroşeni, a imobilului  aparţinând domeniului public al municipiului 

Vulcan, situat în Vulcan , str. Paroşeni nr. 17.                                                                                                               

           Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond. 

           Dna consilier Stoica Angela spune că este de acord cu acest proiect de hotărâre, dar întreabă care 

este situația juridică, deoarece din câte știe în acest imobil a funcționat o farmacie și sediul unui 

composesorat. 

           Dl viceprimar spune că a fost dat în concesiune, dar concesionarii au renunțat la concesiune. 

           Dl consilier Lung Nelucu întreabă dacă părintele din Paroșeni știe că nu va putea percepe taxe  și va 

suporta cheltuielile . 

           Dl consilier Simion Spiridon întreabă dacă se știe care este distanța față de casele de locuit, care 

trebuie respectată pentru a putea funcționa o capelă 

           Dna consilier Bărbiță Eugenia arată că este de acord cu acest proiect de hotărâre. 

           Dl consilier Anghel Dănuț spune că ar fi nevoie și de un cimitir în Paroșeni. 

           Dl viceprimar spune că sunt discuții pentru concesionarea unui teren. 

           Dl consilier Petculescu Dan explică istoria dispensarului din Paroșeni. 

           Dl consilier Govor Florin îi răspunde dlui Simion Spiridon că distanța trebuie să fie de minim 20 m. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Simion Spiridon supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

          Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 7 de pe ordinea de zi.    

             Dl viceprimar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind  alegerea  

preşedintelui  de şedinţă  pentru luna  septembrie 2020. 

        

           Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond. 
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             Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl propune președinte de ședință pe dl consilier Hisem Adrian 

Laurențiu. 

            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Simion Spiridon supune la vot    proiectul de hotărâre, 

care este aprobat cu 17 voturi „pentru”  

 

          Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 8 de pe ordinea de zi.    

             Dl viceprimar prezintă  privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.Dna dir. Ex. Leonte 

Luminița aduce lămuriri suplimentare . 

           Dl consilier  Simion Spiridon 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.                                             

           

            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Simion Spiridon supune la vot    proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 18 voturi „pentru” . 

 

 

          Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 9 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 Mogos Petronela. 

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

           Dl consilier  Simion Spiridon solicită avizul comisiilor de specialitate. 

           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Simion Spiridon invită la discuţii pe fond. 

         

          Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Simion Spiridon supune la vot    proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 Dna Mogos Petronela depune Jurământul. 

 

 

          Dl consilier  Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 10 de pe ordinea de zi.   Întrebări , interpelări. 

           La acest punct au fost discutate problemele din municipiul Vulcan.  
              

              Dl consilier  Simion Spiridon declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         p. SECRETAR GENERAL 

                Consilier    Simion Spiridon                                                                      Velea Gabriel 
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