
 

 1 

  

   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

           

          Încheiat azi, 27.02.2020, 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 .  

          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,  cetățeni și reprezentanți mass-media. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri din cei 19 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc motivat dl Mihai Costel , dl Șchiopu 

Ioan  Dorel  . 

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 409/2020 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  30.01.2020 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare  de îndată 

din data de  04.02.2020 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de  

14.02.2020 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 supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare de îndată 

din data de  21.02.2020 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  Bălțatu George pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

         Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 

 

       Dl. Primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

     1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei 

Municipiului Vulcan   

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

     2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea numărului de burse  pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat începând cu semestrul II al anului şcolar  2019-2020  

 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi 
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         Dl. Primar prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

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

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “REABILITARE  INFRASTRUCTURA RUTIERA IN 

COLONIA DE JOS “. 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea Studiului de fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și 

transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”. 

                                                                                                        Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile proprietarilor 

și/sau deținătorilor legali din municipiul Vulcan. 

                                                                                                          Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan 

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

mai 2020. 

                                                                                                         Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan             

 5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe sociale situate pe strada Căprioara,         

nr. 3,  bl. C1 și bl C2. 

                                                                                                  Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan 

  6.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei 

Municipiului Vulcan   

                                                                                             Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

7.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  aprobarea numărului de burse  pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat începând cu semestrul II al anului şcolar  2019-2020  

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

8.Program activități culturale din luna februarie-martie aprobate de consiliul local prin                                       

H.C.L.  nr.17/2020. 

                                                                                                      Prezintă : consilier local  Barbu Pompiliu  

                             

                                                                             

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

 

 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, pentru a prezenta punctul   nr. 1  

de pe ordinea de zi: 

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

de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

“REABILITARE  INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COLONIA DE JOS “. 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond.   

           Dl consilier  Govor Florin îl întreabă pe dl Capriș  Cosmin care sunt pașii următori pentru finalizarea 

lucrării. 
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            Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că GAL va face demersurile pentru finanțare. 

            Dl consilier  Govor Florin întreabă care este limita pentru finalizarea lucrării. 

            Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că în anul 2021. 

            Dna consilier Stoica Angela întreabă de ce nu au fost urgentate lucrările de 4 ani. 

            Dl dir.ex. spune că nu depinde de noi, GAL-ul s-a înființat în anul 2018. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

           

 

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 2 de 

pe ordinea de zi.    

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

fezabilitate  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice 

urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”. 

 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Anghel Dănuț întreabă dacă locurile de joacă vor cuprinde și aparate de fitness. 

           Dl primar răspunde că nu. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

 

        Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 3 de pe 

ordinea de zi.    

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

Pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali din municipiul Vulcan.        

           Dl consilier  Bălțatu George 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  George Bălțatu invită la discuţii pe fond. 

         

           Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
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           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 4 de pe 

ordinea de zi.    

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

şedinţă  pentru lunile  martie, aprilie ,  mai 2020. 

          Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită să se facă propuneri. 

          Dl consilier Bălțatu George îl propune pe dl Merișanu Cristian. 

          Dl consilier Barbu Pompiliu o propune pe dna Stoica Angela. 

          Dna consilier Stoica Angela roagă în mod decent să fie și cei din opoziție să fie respectați , să poată fi 

președinte de ședință deoarece cei din PSD au tot avut această funcție în consiliul local. 

          Dl viceprimar Merișanu Cristian spune că el nu intră în vreo dispută cu o doamnă și susține 

propunerea dlui consilir Barbu Pompiliu. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre ,cu 

propunerea dlui consilier Barbu Pompiliu. care este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 

 

 

         Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui viceprimar Merișanu Cristian, care prezintă punctul    

nr. 5 de pe ordinea de zi.    

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind repartizarea unor locuințe 

sociale situate pe strada Căprioara,  nr. 3,  bl. C1 și bl C2. 

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă avem locuințe destinate medicilor. 

           Dl viceprimar Merișanu Cristian spune că în bl. C2 a păstrat un apartament cu 3 camere, cu cheie la 

fiecare cameră, care poate fi locuit temporar în situații deosebite, acestea sunt locuințe sociale și medicii nu 

se încadrează deoarece ei au venituri mari. 

           Dl primar  spune că am demarat un ANL între bl.Q și grădinița 6 pe Traian la care vor avea acces cu 

prioritate medicii și profesorii. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă despre blocul armatei. 

           Dl primar spune că nu l-am primit. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 
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            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 6 de 

pe ordinea de zi.    

            Dl primar prezintă Referatul de aprobare  şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea  organigramei şi 

a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan   

            Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

 

 

           Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi. 

           Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre privind  privind  aprobarea numărului de burse  pentru elevii 

din învăţământul preuniversitar de stat începând cu semestrul II al anului şcolar  2019-2020  

           Dl consilier  Bălțatu George 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  Bălțatu George invită la discuţii pe fond.  

           Nefiind discuţii pe fond,   dl consilier  Bălțatu George supune la vot    proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 17 voturi „pentru”. 

 

 

            Dl consilier  Bălțatu George dă cuvântul d-lui consilier Barbu Pompiliu, care prezintă punctul nr. 8 

de pe ordinea de zi : Program activități culturale din luna februarie-martie aprobate de consiliul local prin                                       

H.C.L.  nr.17/2020. 

                Dna Angela Stoica  spune că festivalul Fii Star în Țara ta se organizează la Lupeni, și să se aibă în 

vedere să-i sprijinim noi. 

 

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

              Dl consilier  Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL 

                Consilier    Bălțatu George                                                                      Velea Gabriel 

 

 

 

 

 

 


