JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL

Încheiat azi, 12.02.2018, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Vulcan, întrunită în temeiul art. 39, alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Au fost prezenţi 17 consilieri locali din cei 19 în funcţie.
La şedinţă participă dl primar Gheorghe Ile, dna secretar Peter Rodica, dna dir. ex. Leonte
Luminița, ec. Antica Claudia , dir. ex. Capriș Cosmin, consilier juridic Merişanu Ioana-Ecaterina, şi
reprezentanţi mass-media.
Dna secretar Peter Rodica face apelul nominal şi fiind prezenţi 17 consilieri locali, şedinţa se
poate desfăşura în condiţiile legii. Lipsesc motivat: dl consilier Petculescu Petre Dan și dl consilier
Anghel Dănuț.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 256/2018 a fost
convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
În continuare, dna secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier Dragu Petrică pentru a
prelua conducerea şedinţei.
Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi:
În continuare dl primar prezintă ordinea de zi:
ORDINE DE ZI:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului
Vulcan pe anul 2018
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi „pentru”.
Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 1 de
pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă Raportul primarului şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2018. Dna director ex. Leonte Luminița aduce
lămuriri suplimentare.
Dl consilier Dragu Petrică 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 .
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Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dna consilier Angela Stoica întreabă cum au fost alocați banii de către Consiliul Județean
Hunedoara, a văzut că sunt localități mai mici cărora au fost alocați mai mulți bani.
Dl primar spune că nu a fost consultat niciun primar , Consiliul județean a repartizat sumele
sumele în funcție de nr. de populație și de venituri pe care fiecare localitate le are .
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică , supune la vot proiectul de hotărâre , atât
pe articole, cât și în întregime .Proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi „pentru” .
Dl consilier Dragu Petrică declară închisă şedinţa de consiliu.
Apoi dl consilier Dragu Petrică a observat că este un cetățean în sala de ședință și îi dă acestuia
cuvântul.
Dl Ignătescu Lucian spune că referitor la faptul că dl primar primar a afirmat într-o ședință
anterioară, că strada din Paroșeni nu poate fi astfaltată pentru că este îngustă, a adus poze din orașul
Uricani, Câmpul lui Neag și Valea de Brazi cu străzile țărănești care au fost astfaltate acolo și care nu
au lățime de 3 m. De asemenea întreabă care sunt criteriile de acordare a unei locuințe, consideră că
repartizarea de locuințe din fondul locativ se atribuie mai mult pe criterii politice; dă exemplul unui
cetățean Nistor Mihai care locuiește în cartierul Sohodol și care a schimbat 2 locuințe sociale, acesta
fiind angajat la SMURD. Spune că datorită postărilor sale de pe Facebook împotriva PSD-ului și a
primăriei pentru că nu face nimic în zona Paroșeni,peste Jiu, a primit amenințări pe linie politică de la
Nistor Mihai, care i-a transmis că nu mai are ce căuta în cartierul Sohodol.
Dl viceprimar îl întreabă dacă are cerere depusă și îi spune că din anul 2012 de când el este în
comisia de locuințe nu s-a prezentat niciodată la comisia de locuințe .
Dl Ignătescu Lucian spune că are depuse 2 cereri, una din 2010 și una din 2017.
Dl primar spune că referitor la amenințări să se adreseze Poliției, pentru că nu este de
competența primăriei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Dragu Petrică

SECRETAR,
Jr. Peter Rodica
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