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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

       

          Încheiat azi, 24.09.2020, 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 16 consilieri în funcție .  

          La şedinţă  participă ,dl prima Gheorghe Ile,  dl secretar general Velea Gabriel,  c.j Merișanu Ioana , 

dir. ex. Leonte Luminița ,  dir. ex. Popa Cristian , șef  birou Monica Munteanu, cetățeni (dl Preda 

Alexandru, dl Georgescu și dl Mârza , alți cetățeni) și reprezentanți mass-media. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 14 consilieri din cei 16 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. A lipsit dl Anghel Dănuț și  dl Stan Elvis. 

         Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 848/2020 a fost convocată 

şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.  

          Dl primar Gheorghe Ile mulțumește tuturor pentru activitatea depusă și pentru colaborare. 

          Consilierii locali iau pe rând cuvântul și îi urează sănătate dlui primar. 

          Dl primar Gheorghe Ile se retrage din ședință. 

          Dl Georgescu întreabă dacă sunt cenzurați în ședință pentru că nu este punctul Diverse. 

          Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că Diversele este pentru întrebările consilierilor locali, cetățenii 

dacă au probleme adresează petiții, sunt audiențe. 

         Dl Georgescu spune că atâta timp cât plătesc impozite au dreptul la ședință. 

         Dl viceprimar spune că da, dar referitor la proiectele de hotărâre supuse dezbaterii. 

         Dl Mârza și dl Georgescu pleacă nemulțumiți. 

         Dl secretar general informează Consiliul Local despre încetarea de drept  înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului de consilier local în Consiliul Local Vulcan al dnei Stoica Angela ,al  dlui Busuioc 

Victor și al dlui Tilea Ion, prin Ordinul Prefectului nr. 452, 453, și 454 din 11.09.2020. 

        

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

din data de  27.08.2020 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 viceprimar Barbu Pompiliu îl înlocuiește pe dl primar. 

          Dl secretar general Velea Gabriel dă cuvântul dlui  Hisem Adrian pentru a prelua conducerea 

şedinţei. 

     Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. 

       Dl viceprimar solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

           

             1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al 

municipiului Vulcan  

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 

           2.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

30/2008 pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
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                3.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 viceprimar prezintă proiectul ordinii  de zi: 
   

  1.PROIECT DE HOTĂRÂRE   pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan                              

nr. 41/2020 privind aprobarea contribuției anuale a Municipiului Vulcan către Asociația  ”Salvital”  

Hunedoara 

                                                                                             Iniţiator:  Primarul municipiului Vulcan 

   2.PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind aprobarea  proiectului „Înființarea unei creșe în municipiul 

Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 2.679.587,75 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 

1.900.599,99 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile, respectiv suma de 38.012,00 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare de 778.987,76 lei. 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

  3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  90/2019 privind 

aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  şi a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan” 

                                                                                              Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

   4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind  acordarea de sprijin financiar unităţilor de cult din municipiul 

Vulcan în baza prevederilor      O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

                                                                                                Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan 

  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modalităţii de delegarea de gestiune a activităţii de 

deszăpezire în municipiul Vulcan 

 

                                                                                                       Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan             

   6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “Amenajarea şi modernizarea Parcului Avram Iancu” 

                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

                        7.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor  tehnico economici 

privind demolarea pavilionului „E” amplasat în municipiul Vulcan, str. Căprioara, nr. 3, jud. Hunedoara. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan             

8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului 

Vulcan . 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

   9.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

30/2008 pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   

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

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

                                                  

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

 

           Dl consilier Hisem Adrian 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  pentru  modificarea Hotărârii 

Consiliului Local Vulcan nr. 41/2020 privind aprobarea contribuției anuale a Municipiului Vulcan către 

Asociația  ”Salvital”  Hunedoara.Dna Leonte aduce lămuriri suplimentare. 

.                                   
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           Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian la discuţii pe fond.     

           Nefiind discuții pe fond, dl consilier Hisem Adrian supune la vot proiectul de hotărâre,care este 

aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

 

            Dl consilier  Hisem Adrian 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 aprobarea  proiectului 

„Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 2.679.587,75 lei, 

inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 1.900.599,99 lei și aprobarea alocării din bugetul local a 

cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 38.012,00 lei și a cheltuielilor 

neeligibile in valoare de 778.987,76 lei 

 

 

            Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 

             

             Dl consilier Lung Nelucu întreabă dacă pentru suma de 778 mii nu era necesară o rectificare de 

buget. 

            Dna  dir. ex. Leonte Luminița  spune  că suntem în faza de precontractare și această sumă va fi 

bugetată în viitor, nu se știe perioada. 

 

            Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

 

 

             

          Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul  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 modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr.  90/2019 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii  şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan”        

            Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 
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            Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian supune la vot   proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

 

 

           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  acordarea de sprijin 

financiar unităţilor de cult din municipiul Vulcan în baza prevederilor      O.G. 82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România 
                        

             Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 

              Dl consilier Mihai Costel este de părere că trebuie să se propună bani pentru școli pentru 

achiziționarea de dezinfectante și măști. 

             Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că la proiectul cu rectificarea de buget sunt bani prevăzuți în 

acest sens. 

             Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel  spune că este binevenit un astfel de proiect de hotărâre , mai ales 

că avem și o biserică în construcție. 

             Nemaifiind discuții pe fond, dl consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

 

             Dl consilier  Hisem Adrian 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 modalităţii 

de delegarea de gestiune a activităţii de deszăpezire în municipiul Vulcan. 

 

             Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond . 

              

            Dl consilier  Lung Cornel întreabă dacă acest aciet de sarcini este valabil și pentru Serviciul de 

salubrizare. 

            Dl dir. ex. Popa Cristian spune că nu. 

            Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă  suma de 950 mii lei pe an pentru serviciile de deszăpezire  

va fi numai pentru operatorul care va presta activitatea. 

            Dl dir. ex. Popa Cristian spune că da,  plata se va face în funcție de activitatea prestată. 

            Dl consilier Lung Cornel întreabă dacă Serviciul de salubrizare are activități de deszăpezire. 

            Dl dir. ex. Popa Cristian spune că au de curățire a trotuarelor și se face recepție zilnică. 
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            Dl consilier Mihai costel spune că dăm pe 5 ani, dar ce se întâmplă dacă după 2 ani operatorul nu își 

execută obligațiile. 

             Dl dir. ex. Popa Cristian spune că avem clauze de reziliere. 

             Dl consilier Govor Florin spune că nu sunt incluse mai multe freze. 

             Dl dir. ex. Popa Cristian spune că este inclus numărul de freze minim  prevăzut. 

             Nemaifiind discuţii pe fond,   dl consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 14 voturi „pentru”. 

 

 

             Dl consilier  Hisem Adrian 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  pentru aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: 

“Amenajarea şi modernizarea Parcului Avram Iancu”. 

           Dl consilier  Hisem Adrian 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  Simion Spiridon spune că ar fi curios câți bani au fost cheltuiți de-a lungul timpului cu 

modernizarea acestui parc.Este de părere că ar fi trebuit făcut tot într-un proiect, nu pe bucățele. 

           Dl consilier Pop Vasile întreabă care este sursa de finanțare pentru acest proiect. 

           Dna dir. ex. Leonte Luminița spune  că bugetul local. 

           Dl consilier Pop Vasile spune că dacă se va face finanțare locală, nu ar trebui să votăm  acum , ci 

viitorul mandat, să vadă dacă sunt bani din bugetul local.  

          Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că orice aprobăm acum este un pas înainte, vor fi tăiați și 

copacii bătrâni. 

           Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că acum se elaborează proiectele, și după aprobare se aprobă 

lucrările de investiții. 

          Dl consilier Govor Florin întreabă dacă lângă scenă se pune asfalt. 

          Dl dir. ex. Capriș Cosmin spune că da, se va face cu beton amprentat. 

          Dl consilier Lung Cornel   întreabă care este suprafața parcului. 

          Dl consilier Capriș Cosmin spune că 9 mii mp. 

.         Dl consilier Lung Cornel   întreabă dacă au fost estimate costurile. 

          Dl consilier Capriș Cosmin spune că 1.246 mii lei , plus TVA. 

          Dl consilier Mihai Costel spune că din câte știe au fost tăiați copacii în parc, și o idee ar fi sa-l luăm 

pe Edi Schneider să sculpteze copaci. 

          Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că ideea este bună, dar din păcate mai sunt copaci foarte bătrâni 

și sunt putrezi. 

           Dl consilier Hisem Adrian-Laurențiu spune că trebuie să avem în vedere și construcția unei toalete. 

           Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre , care 

este aprobat cu 14 voturi „pentru”. 
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        Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul        

nr. 7 de pe ordinea de zi.    

                               Dl viceprimar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare pentru aprobarea Proiectului 

Tehnic şi a indicatorilor  tehnico economici privind demolarea pavilionului „E” amplasat în municipiul 

Vulcan, str. Căprioara, nr. 3, jud. Hunedoara. 

           Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 

           Nefiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian supune la vot    proiectul de hotărâre, care este 

aprobat cu 14 voturi „pentru” . 

 

          Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul  dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 8 de pe ordinea de zi.    

            Dl viceprimar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind acordarea titlului de 

„CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Vulcan .  

           Dl Barbu Pompiliu dă citire Procesului- verbal încheiat de comisia pentru analizarea oportunităţii 

acordării titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE”, prin care se propune acordarea titlului de „CETĂŢEAN 

DE ONOARE”  dlui Preda Alexandru Gabriel , pentru merite deosebite în domeniul sportului. 

           Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond  . 

           Dl consilier Simion Spiridon și dna consilier Iszak Cristina îl felicită pe dl Preda. 

           Dl consilier Mihai Costel îl întreabă pe dl Barbu, dacă îi mai acorda dlui Preda acest titlu dacă nu se 

regăsea pe listele de candidați la consiliul local. 

           Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că nu este pe listele de candidați ale PSD. 

           Dl consilier Mihai Costel spune că dl Preda este membru PSD. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian supune la vot   proiectul de hotărâre prin vot 

secret, care este aprobat  cu următoarele voturi: 12 voturi ”pentru” și 2  voturi ”împotrivă”. 

 

             Dl viceprimar Barbu Pompiliu îi înmânează dlui Preda Alexandru  titlul de   ”Cetățean de onoare”. 

             Dl Preda Alexandru Gabriel mulțumește. 

 

 

     

         Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 9 de pe ordinea de zi.    

           Dl viceprimar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare pentru modificarea Anexei    

nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2008 pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de 

transport în regim de taxi. 

           Dl consilier  Hisem Adrian solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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           Comisia economică  acordă aviz favorabil. 

           Comisia de cultură acordă aviz favorabil.  

           Comisia de urbanism acordă aviz favorabil . 

           Comisia de învăţământ acordă aviz favorabil . 

           Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

           Dl consilier  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier Govor Florin întreabă dacă se vor elimina 2-3 locuri din parcare. 

           Dl viceprimar spune că da. 

           Nemaifiind discuţii pe fond,  dl consilier  Hisem Adrian supune la vot  proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 14 voturi  „pentru”. 

  

          Dl consilier  Hisem Adrian dă cuvântul  dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul    

nr. 10 de pe ordinea de zi.    

            Dl viceprimar prezintă  Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare pentru privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2020. Dna dir. ex. Leonte Luminița aduce lămuriri suplimentare. 

 

           Dl consilier  Hisem Adrian 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  Hisem Adrian invită la discuţii pe fond. 

           Dl consilier  Simion Spiridon spune că va da în judecată Primăria Vulcan pentru că nu s-a făcut 

nimic pentru împiedicarea deversării de dejecții în pârâul Mohora care trece aproape de casa dumnealui. 

Solicită răspuns în scris. 

          Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că aici vorbim de o rectificare de buget. 

          Dl viceprimar spune că vom face ceva în acest sens. 

          Dl consilier Lung Cornel solicită lămuriri cu privire la suma de 62 mii la Salubritate și Protecția 

mediului. 

         Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că este cotizația pentru ADI Deșeuri, ADI Apa Valea Jiului . 

         Nemaifiind discuţii pe fond,  dl. consilier  Hisem Adrian supune la vot   proiectul de hotărâre, care 

este aprobat cu 14 ”voturi „. 

          

              Dl consilier  Hisem Adrian declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         p. SECRETAR GENERAL 

               Consilier    Hisem Adrian                                                                      Velea Gabriel 

 


