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 JUDEŢUL HUNEDOARA 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 
            

 

          Încheiat azi,  03.04.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului Local  al  

Municipiului Vulcan, întrunită în temeiul art. 134, alin. (4)  și întocmit conform prevederilor art. 138, 

alin. (13)  din O.U.G   nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

           Au fost prezenţi  17  consilieri locali din cei 19  în funcţie. 

           La şedinţă  participă  dl  primar Gheorghe Ile, dl secretar Velea Gabriel, consilier juridic 

Merişanu Ioana-Ecaterina , dna dir ex Leonte Luminița. 

           Dl  secretar Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri locali,  şedinţa se 

poate desfăşura în condiţiile legii.Lipsesc dl consilier Stan Elvis Daniel și dl consilier Tilea Ion. 

           Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 527/2020  a fost 

convocată şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Vulcan. 

           Dl.  secretar  Velea Gabriel dă cuvântul dnei  consilier  Stoica Angela pentru a prelua 

conducerea şedinţei. 

          Dna  consilier  Stoica Angela dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi: 

          În continuare dl primar  solicită suplimentarea ordinii de zi cu : 

 

 

ORDINE DE ZI: 

 

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

Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

          2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2017 

privind aprobarea criteriilor de  repartizare a locuinţelor sociale din Municipiului Vulcan. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

           3.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 

79/2016 privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului 

Vulcan 

                                                                                                Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan                                                                                   

          Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.  
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          Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 1 

de pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020                                                                                                    

Iniţiator: Primarul 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 . 

          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 17 voturi „pentru” . 

 

        Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 2 de 

pe ordinea de zi : pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 105/2017 privind aprobarea 

criteriilor de  repartizare a locuinţelor sociale din 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 . 

          Comisia juridică acordă aviz favorabil.                                             

          Dna consilier Stoica Angela  invită la discuţii pe fond. 

          Dl consilier Govor Florin spune că a văzut  o diminuare a creditelor pentru frigiderele mortuare. 

          Dna director ex Leonte Luminița spune că se dorește achiziționarea unui aparat de ventilație. 

          Dna consilier Stoica Angela  o întreabă pe dna consilier Dorina Băncilă , șef achiziții Spital 

Vulcan, să spună concret în ce se dorește a fi investiți acești bani. 

        Dna consilier Dorina Băncila spune că în echipamente de protecție, dezinfectanți și un ventilator 

de cea mai înaltă performanță. 

        Dna director ex Leonte Luminița spune că în Dispoziția nr 51 a Spitalului Municipal Vulcan,  

anexată la proiectul de hotărâre în format electronic  se menționează  investițiile care sunt necesare a fi 

făcute. 

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

este aprobat cu 17 voturi „pentru” . 
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        Dna consilier Stoica Angela  dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 3 de 

pe ordinea de zi : Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Vulcan nr. 79/2016 

privind constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al 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 . 

          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 17 voturi „pentru” . 

 

 

 

 

           În continuare s-au discutat probleme curente cu privire la situația Spitalului municipal Vulcan. 

 

           Dna consilier Stoica Angela  declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL 

                 consilier Stoica Angela                                                                          Velea Gabriel 

 


