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   JUDEŢUL HUNEDOARA 

   CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN 

 

 

PROCES-VERBAL 

 

           

          Încheiat azi, 21.02.2020, 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. 

          Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi  16 consilieri din cei 19 consilieri în funcție .  

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

dir. Capriș Cosmin,    dnaec.  Monica Munteanu   și reprezentanți mass-media. 

          Dl  secretar general Velea Gabriel face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri din cei 19 

consilieri locali,  şedinţa se poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsește dl Stan Elvis, și dna Bărbița 

Eugenia, dl consilier Petculescu Petre.   

       Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 406/2020. a fost convocată 

şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.   

          Dl jurist 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 prezintă proiectul ordinii  de zi: 

 

           1.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului „Modernizarea ambulatoriului din 

municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 12,464,070.37 lei, inclusiv TVA, din care 

cheltuieli eligibile 10,699,249.94 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din 

valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 213,985,00 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare de 

1,764,820.43 lei. 

                                                                                                    Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        2.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru  aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de  investiții ”Inchidere ecologică a depozitului neconform de deşeuri din municipiul  Vulcan’’. 

                                                                                                     Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

        3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  – 

Vulcan a unui imobil  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe b-dul Nicolae 

Titulescu, PT 6. 

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

                                 

         4. PROIECT DE HOTĂRÂRE   privind  darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare  

– Vulcan a unor imobile  aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situate pe str. Avram Iancu, 

nr. 5 . 

   

                                                                                                      Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  

 

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

„Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 12,464,070.37 

lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 10,699,249.94 lei și aprobarea alocării din bugetul local a 

cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 213,985,00 lei și a cheltuielilor 

neeligibile in valoare de 1,764,820.43 lei. 

            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 Mihai Costel întreabă  dacă ATI-ul este cuprins în acest  proiect, deoarece  dl primar a 

afirmat că ATI-ul va fi amenajat la et. II al acestei clădiri. 

             Dl primar  spune că nu, modificarea se va putea face după 5 ani de la terminarea proiectului. 

             Dl viceprimar Merișanu Cristian se arată nemulțumit că ATI -ul se va putea face numai după 5 ani. 

             Dl primar spune că ATI se va face pentru Obstretică - Ginecologie separat, și vor merge la 

București pentru obținerea avizului. 

              Dl consilier George Bălțatu spune că în bugetul de anul acesta avem cheltuieli neeligibile în 

valoare de 1700 mii lei,  iar acest proiect are cheltuieli neeligibile de 1764 mii lei, întreabă din ce sume vom 

acoperi aceste cheltuieli. 

             Dl primar spune că nu se va plăti toată suma o dată, se va eșalona. 

             Dna Iszak Cristina întreabă de ce stagnează acest proiect de modernizare a ambulatoriului, deoarece 

acesta este prins de câțiva ani și nu se întâmplă nimic. 

            Dna Monica Munteanu , șef birou proiecte, explică care este situația. 

            Dl consilier Govor Florin întreabă dacă este un termen până când trebuie terminat. 

            Dna Monica Munteanu   răspunde că până în februarie 2022, spune că este un proiect complex care 

cuprinde și aparatură de specialitate.                

            Dl consilier Govor Florin spune că primul pas a fost în anul 2015 . 

            Dna Monica Munteanu   răspunde afirmativ. 

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

este aprobat cu 16 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  pentru  aprobarea Notei 

conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de  investiții ”Inchidere ecologică a depozitului 

neconform de deşeuri 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. 
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            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 16 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  darea în folosință gratuită 

Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a unui imobil  aparţinând domeniului public al municipiului 

Vulcan, situat pe b-dul Nicolae Titulescu, PT 6. 

        

           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. 

            Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă uneltele celor de la PREGOTERM sunt transferate în 

actualul Serviciu.  

           Dl primar răspunde afirmativ. 

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

care este aprobat cu 16 voturi „pentru”. 

 

 

           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  darea în folosință gratuită 

Serviciului Public de Salubrizare  – Vulcan a unor imobile  aparţinând domeniului public al municipiului 

Vulcan, situate pe str. Avram Iancu, nr. 5 . 

                        

          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. 
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          Dna consilier Stoica Angela întreabă ce spații dăm Serviciului. 

          Dl primar spune că cel de pe Aleea Trandafirilor și cele două de astăzi. 

          Dna consilier Stoica Angela  întreabă de punctul de lucru din Cocoșvar. 

          Dl primar spune că este al primăriei. 

          Dl consilier Mihai Costel solicită lămuriri despre stația de sortare. 

           Dl  primar  spune că este la noi, nu avem încă negație. 

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

este aprobat cu 16 voturi „pentru” . 

 

 

              Dl consilier  Bălțatu George declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          SECRETAR GENERAL, 

                Consilier    Bălțatu George                                                                   Jr.  Velea Gabriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


