JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 29.03.2018, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Vulcan,
întrunită în temeiul art. 39, alin. (1) şi art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările, ulterioare;
Ședinţa este legal constituită fiind prezenţi 16 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie.
La şedinţă participă dl primar Gheorghe Ile, dna secretar Peter Rodica, dir.ex. Leonte Luminița,
dir. ex. Capriș Cosmin, dl director Costel Avram și 2 reprezentanți SC APA SERV Valea Jiului , c.j
Merișanu Ioana , cetățeni și reprezentanţi mass-media.
Dna secretar Peter Rodica face apelul nominal şi fiind prezenţi 16 consilieri locali, şedinţa se poate
desfăşura în condiţiile legii.Lipsește motivat dl consilier Șchiopu Ioan Dorel și nemotivat dna Stoica
Angela și dl Mârza Radu Florin.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 385/2018 a fost convocată
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
În continuare, dna secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei ordinare din
data de 23.02.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat
cu unanimitate de voturi.
Dna secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei de îndată din data de
27.02.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat
cu unanimitate de voturi.
Dna secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de
21.03.2018 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Nefiind completări sau obiecţiuni, doamna secretar supune la vot procesul verbal, acesta fiind votat
cu unanimitate de voturi.
În continuare, dna secretar Peter Rodica dă cuvântul dlui consilier Mihai Costel pentru a prelua
conducerea şedinţei.
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi:
Dl primar prezintă ordinea de zi:
ORDINE DE ZI:
1.RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN PE ANUL 2017.
Prezintă : Primarul municipiului Vulcan
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru a Municipiului Vulcan
în A.D.I „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul Hunedoara” pentru anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei Locale
a Municipiului Vulcan actualizat .
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
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5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin atribuire directă a unui teren intravilan
aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str.Traian, nr. 9.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ocupării temporare , de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
Mediaş, pe durata de execuţie a lucrărilor, a două suprafeţe de teren din domeniul public al municipiului
Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
8.ROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
transport public zonal Green Line Valea Jiului.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei conceptuale pentru investiția “Iluminat Eficient in
Municipiul Vulcan”.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
pentru componenta de consolidare, modernizare și dotare, pentru investiția “REFUNCȚIONALIZARE
CAMINE C1, C2, C3 ÎN LOCUINȚE ȘI CONSTRUIRE PUNCT TERMIC AFERENT ACESTORA”.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2018 la Contractul de închiriere
nr.129/18489/17.04.2015.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr.71/2014 privind aprobarea Regulamentului
de funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan
Iniţiator: consilier local George Bălțatu
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr. 8/2016 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea activităților economice de comercializare a produselor și serviciilor de
piaţă în municipiul Vulcan
Iniţiator: consilier local George Bălțatu
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L nr.109/2010 privind stabilirea şi sancţionarea
unor contravenţii în domeniul gospodăririi municipiului Vulcan
Iniţiator: consilier local George Bălțatu
15. Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 16 voturi „pentru”.
Dl consilier Costel Mihai dă cuvântul dlui Ignătescu Lucian.
Dl Ignătescu Lucian spune că la ședința din 12 februarie i s-a spus că , ședința comisiei de locuințe
se ține în fiecare luni, și el de câte ori a fost, nu s-a ținut.
Dl viceprimar Merișanu Cristian îi spune că nu a înțeles bine pentru că era prea nervos, dar i s-a spus
că ședințele comisiei se țin de regulă o dată pe lună , într-o zi de luni. Luna aceasta, se va ține luni la ora 14.
Dl Ignătescu Lucian mulțumește și părăsește sala.
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Dl consilier Costel Mihai dă cuvântul dlui director SC APA SERV , dl Costel Avram care prezintă o
Informare a activității SC APA SERV PE ANUL 2017.
Dl consilier George Bălțatu îl întreabă pe dl director dacă poate previziona când va fi canalizare în
Pasul Vulcan.
Dl director Costel Avram spune că momentan nu poate da un răspuns, se va analiza.
Dl consilier George Bălțatu îl întreabă pe dl director dacă poate să prezinte străzile unde se vor
efectua lucrări de modernizare.
Dl director Costel Avram dă citire străzilor.
Dl consilier Feszner Ștefan îl întreabă pe dl director referitor la preluarea abonaților de la asociații
întreabă dacă cetățenii sunt obligați să facă resigilarea dacă încheie un nou contract, un exemplu este pe
scara lui, unde li s-a spus că apometrele trebuie sigilate din nou,trebuie să se plătească din nou taxa de
sigilare, deși ele au fost sigilate cu câteva luni în urmă .
Un reprezentant Apa Serv spune că numai dacă s-a schimbat apometrul.
Dl director Costel Avram spune că se va verifica care este situația.
Dl consilier Govor Florin îl întreabă pe dl director când vor începe lucrările în Pasul Vulcan.
Dl director Costel Avram spune că deocamdată trebuie să vireze banii din dividente 22 mii lei, care se
vor întoarce înapoi și vor fi investiți.
Dl consilier Govor Florin îl întreabă dacă se va ocupa de canalizare și în zona Valea Morii.
Dl director Costel Avram răspunde afirmativ.
Dl consilier Govor Florin îl întreabă când, deoarece tot timpul se spune că drumul de acolo nu se
poate reabilita deoarece se vor face lucrări de către Apa Serv.
Dl director Costel Avram spune că încă nu se știe, în viitor.
Dl consilier Govor Florin spune că va fi o creștere a prețului apei.
Dl director Costel Avram spune că se respectă planul tarifar aprobat de consiliile locale și impuse
pentru a putea beneficia de fonduri europene pentru modernizarea rețelei de apă potabilă și canalizare.
Dl consilier Govor Florin întreabă de ce unii abonați plătesc pierderi dacă au trasă apa separat.
Dl primar spune că nu sunt pierderi, contorul principal este mai performant, apa este consumată dar nu
este înregistrată de celelalte contoare.
Dna consilier Bărbița Eugenia întreabă dacă la Paroșeni în zona peste Jiu se poate introduce conducta de
apă, deoarece mai mulți cetățeni din zona aceea au solicitat în consiliul local introducerea apei potabile .
Un reprezentant SC Apa Serv spune că se va face un deviz, la o prima analiză este vorba de foarte mulți
bani, numai o pompă profesională costă peste 20 mii de euro.
Dl director Costel Avram spune că se va face o analiză , apoi mulțumește consiliului local.
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă Raportul primarului pe
anul 2017.
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 2 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Raportul primarului și Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
pe anul 2018. Dna director executiv Leonte Luminița aduce completări la proiectul de hotărâre.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
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Dl consilier Anghel Dănuț spune că este greșit trecută suma , 8.44 cu 30,45 este 38,89 .
Dna director ex. Leonte Luminița spune că este o greșeală de tehno-redactare și se va corecta.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 3 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului
cotizaţiei de membru a Municipiului Vulcan în A.D.I „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor - Judeţul
Hunedoara” pentru anul 2018.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 4 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
Ordine si Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan actualizat .
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin întreabă câți polițiști locali sunt pe un schimb, spune era bine dacă era un
grafic și că au crescut infracțiunile pe timp de noapte; este de părere că un număr mai mare de polițiști
locali pe schimbul de noapte este mult mai bine .
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că pe schimbul 3 sunt distribuiți cei mai
mulți polițiști locali.Poate arăta și grafice și se poate constata că pe schimbul 3 sunt cei mai mulți polițiști
atât patrule poliție locală cît și patrule mixte cu poliția națională.
Dl consilier Tilea Ioan consideră că era bine dacă era trecut în plan și salariul brut al fiecăruia,
deoarece populația pe străzi vorbește că un polițist local ar avea salariul mai mare decât al unui miner.Îl
întreabă pe dl Mezabrovschi , unde lucrează polițiștii locali ziua, spune că sunt pe cale de dispariție, nu prea
se văd pe stradă.
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că potrivit planificărilor, și a buletinului
serviciului care se face în fiecare zi, avem polițiști locali pe schimburi, cei mai mulți sunt în schimbul de
noapte , iar la schimbul 1 și 2 avem mai puțini, dar când au fost probleme s-a intervenit. O patrulă, două pe
stradă ziua , nu poate acoperi toate cartierele din Vulcan .Sunt puțini și sunt mai mult unde este stare
infracțională mai mare , zona pieței etc.
Dl consilier Tilea Ioan întreabă de salarii, de ce nu au fost trecute în plan.
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Dl primar spune că nu se pot trece în plan, ele sunt pe funcții și apar pe site.
Dna secretar îi spune dlui Tilea că le-a avut în ședința din luna ianuarie când s-au aprobat
salariile.
Dl consilier Tilea Ioan întreabă dacă sunt secrete.
Dna secretar îi spune dlui Tilea că nu sunt secrete și că le găsește în dosarul de la ședința din luna
ianuarie când au fost aprobate salariile. Nu scrie polițist local, scrie inspector, superior , clasa I.
Dl primar spune că are același salariu pe care îl are un funcționar public din primărie.
Dl consilier Tilea Ioan spune că așa se bârfește prin oraș.
Dna secretar spune că acesta este un plan de ordine și siguranță publică elaborat conform unui
ordin al ministrului .
Dl consilier Lung Cornel spune că dorește să-l întrebe pe dl Mezabrovschi în calitate de șef al
Poliției locale, dacă dumnealui consideră că în activitatea Poliției locale mai există elemente care pot fi
înmbunătățite și dacă da, care sunt acestea. A doua întrebare este pentru cetățenul Mezabrovschi , ca un
contribuabil al municipiului dacă dumnealui ca persoană poate să dea o notă Poliției locale. O a treia
întrebare se referă la faptul dacă dumnealui în calitate de șef al Poliției locale a analizat elementul de
cheltuială privind bugetul local privind salariile raportat la acest element de cheltuială avem și veniturile
care le-a făcut Poliția Locală într-un an .
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că în ceea ce privește activitatea Poliției
locale, sigur ar mai putea fi îmbunătățită, în special în zona parcărilor din municipiu, sunt multe mașini
care parchează neregulamentar; vom avea acces la informații cu privire la proprietarii de autovehicule . În
calitate de cetățean acordă nota de 8-8,50. Anul trecut s-au dat 188 de sancțiuni pentru parcări, și s-au
achitat 80% din amnezi, dar suma este mică; a colaborat cu dl consilier Bălțatu pentru inițierea unui proiect
de hotărâre privind cuantumul amenzilor. Referitor la salarii și încasarea veniturilor din amenzi, nu se
acoperă cheltuielile cu salariile.
Dl consilier Lung Cornel spune că să nu se înțeleagă greșit, că noi nu milităm pentru amendarea
populației, ori cetățeanul respectă legile țării sau dvs ați făcut o activitate de prevenție foarte bună.
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că în zona unde sunt prezenți polițiști locali
nu se întâmplă activități infracționale, la suprafața pe care o are Vulcan suntem puțini, ca agenți în teren.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă se justifică pentru activitatea Poliției locale, achiziționarea
unui al treilea autoturism, prevăzut în bugetul local -auto Duster .
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că una este să ai o patrulă pedestră, este
limitat spațiul de patrulare, s-au făcut intinerarii de patrulare împreună cu poliția națională, conform legii.
Cu autovehiculul de deplasează în timp scurt la intervenții.
Dl consilier Govor Florin întreabă câți sunt pe schimb.
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că la schimbul 1 și 2, sunt 1- 2 patrule , între
2 și 4 oameni, iar la schimbul 3, între 4 și 6 oameni.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă la al treilea autoturism ar fi un om la autoturism.
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că nu, echipajul este format din 2 polițiști, la
schimbul 3 poți să pui și 3 și 4...
Dl consilier George Bălțatu intervine și îl întreabă pe dl Mihăiţă Mezabrovschi din ce an este
autoturismul Dacia Logan și câți km are.
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că din anul 2011 și are peste 300 mii km.
Dl consilier Feszner Florin spune că în cartierul unde locuiește, de câte ori cetățenii de acolo au
sesizat Poliția locală, agenții s-au prezentat într-un timp destul de scurt și au rezolvat problema. Întreabă
care este modalitatea de tragere la răspundere a minorilor care seara după ora 20, la lăsarea întunericului
beau, fac scandal etc, mai ales în zona băncilor frumos amenajate lasă mizerii de nedescris .
Șef serviciu Poliţia locală Mihăiţă Mezabrovschi spune că a avut mai multe sesizări și în privința
minorilor sancțiunile se aplică părinților.
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Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl primar spune că vrem să dăm pe fiecare schimb câte o mașină, celalte două auto se strică foarte
des, deoarece sunt uzate și toate reparațiile sunt costisitoare. Dl primar îi dă dlui Tilea statul de funcții cu
salariile polițiștilor locali și îi spune să se uite la net, nu la brut .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 5 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză
şi acoperire a riscurilor actualizat.
Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 6 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin atribuire
directă a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan,
str.Traian, nr. 9.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 7 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea ocupării
temporare , de către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, pe durata de execuţie a lucrărilor, a două suprafeţe
de teren din domeniul public al municipiului Vulcan.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
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Dl consilier Govor Florin întreabă dacă este vorba de platoul din spatele telegondolei sau în groapa
respectivă.
Dl primar spune că în față acolo.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 8 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public zonal Green Line Valea Jiului.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 9 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale
pentru investiția “Iluminat Eficient in Municipiul Vulcan”.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 10 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de
Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru componenta de consolidare, modernizare și dotare, pentru investiția
“REFUNCȚIONALIZARE CAMINE C1, C2, C3 ÎN LOCUINȚE ȘI CONSTRUIRE PUNCT TERMIC
AFERENT ACESTORA”.
Dl. consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
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Nefiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 11 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional
nr. 1/2018 la Contractul de închiriere nr.129/18489/17.04.2015.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că a solicitat o situație a PT pentru ca acestea să poată fi închiriate și
i s-a spus că acestea nu pot fi închiriate, întreabă de ce aici este diferit, a văzut că a fost și o licitație publică.
Dl primar spune că acolo unde este închiriat este o magazie la PT și a putut fi intabulată.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru” .
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 12 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr.
71/2014 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că la cap. 2 este prevăzut următoarele:
” Art.16 Pentru autovehiculele care aprovizionează societăţile comerciale care îşi desfăşoară activitatea
în zona Pieţei Agroalimentare – str. Preparaţiei, şi zona b-dul. Mihai Viteazu se va stabili un abonament în
cuantum de 100 lei Ron /autovehicul/lună cu rezevare. Art. 17 Persoanele fizice pot solicita un abonament
în cuantum de 50 lei / autovehicul/lună. ”
Dl consilier Bălțatu George spune că noi acum vorbim despre cuantumul amenzilor contravenționale
nu despre prețul abonamentului.
Dl consilier Bălțatu George spune că se modifică strict sancțiunile, din Regulament.
Dl consilier Govor Florin spune că Regulamentul nu mai este valabil, deoarece s-a votat un
abonament cu 20 de lei pe zi.
Dl consilier Bălțatu George spune că s-a primit pe drive Regulamentul nemodificat cu prețul
abonamentului.
Dna cj Merișanu Ioana îi spune dlui Govor că în format electronic a fost atașat H.C.L nr. 71/2014
privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a parcărilor cu plată din Municipiul Vulcan, și acum este
despre modificarea art. 24 din Regulament.
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Dna secretar Peter Rodica spune că în acest proiect de hotărâre nu este menționat nimic despre
abonament.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere ( dl Govor Florin).
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile , care prezintă punctul nr. 13 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și Proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 8/2016
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților economice de
comercializare a produselor și serviciilor de piaţă în municipiul Vulcan .
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că de nenumărate ori a ridicat problema vânzării de mărfuri de pe
trotuar și spune că profită și solicită din nou luarea de măsuri ca, comerțul ambulant să dispară.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 16 voturi „pentru”.
Dl consilier Mihai Costel dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile, care prezintă punctul nr. 14 de pe
ordinea de zi.
Dl primar prezintă Expunere de motive și
Proiectul de hotărâre pentru modificarea
H.C.L nr.109/2010 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul gospodăririi
municipiului Vulcan.
Dl consilier Mihai Costel 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 Mihai Costel invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că are o nelămurire , în proiect scrie că persoanele fizice pot fi
sanctionate cu amendă sau avertisment scris și cu amendă persoanele juridice. Întreabă de ce nu se aplică
avertismentul scris și la persoanele juridice .
Dl consilier Bălțatu George spune că este O.U.G 10 care prevede clar că sancțiunea avertismentului
scris se aplică indiferent dacă este prevăzută sau nu, într-un act normativ.
Dna secretar spune că avertismentul se aplică la toată lumea.
Dl consilier Govor Florin spune poate ar fi bine să informăm lumea...dacă o firmă vrea să facă
angajări și lipește pe 2 -3 stâlpi fără să știe regulamentul..
Dl consilier Bălțatu George dă citire art IV din proiectul de hotărâre privind comunicarea ” Art.IV
Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului Municipiului Vulcan
, Arhitect-șef, Direcției ADPP , Direcției economice, Serviciului Poliţia Locală, , Compartimentului
privatizare - control comercial, Compartimentului juridic, asociaţiilor de proprietari, instituțiilor și agenților
economici de pe raza municipiului Vulcan şi se aduce la cunoştinţă publică.”
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Dl consilier Govor Florin spune că e referea la cei din afara orașului, de ex. cei din Lupeni, să fie pus
un panou informativ.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Mihai Costel supune la vot proiectul de hotărâre , care este
aprobat cu 15 voturi „pentru” și o abținere (dl Govor Florin).

Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Dl. primar dă citire cererilor:
-Dl. Mârza Florin în calitate de președinte al Asociației ”FUJIN CLUB SPORTIV VULCAN”,
solicită alocarea sumei de 30000 din suma de 65000 de lei prevăzută de în bugetul local pentru susținerea
asociațiilor și fundațiilor de interes public general în baza Legii nr. 350/2005.Cererea este repartizată
Comisiei de specialitate: ”Activităţi economico-financiare şi agricultură„ și Comisiei de specialitate
„ Activităţi social-culturale, culte, tineret şi sport”.
În continuare dl. primar se adresează consiliului local :
”Vreau să informez consiliul local, după apariția mai multor diversiuni care se fac în municipiul Vulcan și
pentru că e și Ghițucă e aici, și tre să știe și el... că nu am furat nimic din primărie, ci au luat alții, inclusiv
Ghițucă , o luat bani de la sport și a luat banii pentru care noi astăzi dăm cu subsemnatul, inclusiv ei , dintre
cei care au fost în Clubul sportiv, au împărțit banii unde nu trebuiau să îi împartă, și și-au folosit banii, iar
pentru care cei care fac anchetă acuma și au făcut reclamație, nu mai merg la ei, ci au venit la cine au
aprobat banii, și adevărul ăsta este, că noi am aprobat, dar sigur...am înaintat și noi documentele necesare și
ne vom judeca cum trebuie. În primul rând trebuie să vă spun că plângerea este făcută pentru ”de ce s-au
dat aceste sume de bani”. Sigur că da... de consiliul local au aparținut și Clubul Sportiv, consiliul local o
aprobat și suma respectivă. Abuzul în serviciu deocamdată prezumtiv care este pus, este pus pe cei care au
făcut licitația la acele asociații.
În al doilea rând, vreau să vă spun, am mai văzut scris și vreau să-i spun în mod deosebit dlui
consilier că nu a început activitatea în construcții...vedeți că s-a decalat timpul și trebuia să înceapă în 15
martie , dar dacă frigul vine , și au fost cu minus temperaturile , nu se poate lucra la stradă.. ”
Dl consilier Govor Florin ”la strada Traian...!”
Dl primar ”la stradă, trotuare s.a.m.d unde se lucrează cu asfalt, ați văzut că am reușit să plombăm
unele zone , după câteva zile a fost aruncat afară pentru că nu face priză fiind umed, aruncăm cu banii numa
așa ca să fie pofta cuiva Săptămâna aceasta am dispus să treacă la curățirea acelor zone distruse de către
apă și de gheață . Săptămâna viitoare vom primi asfalt și vom trece la plombarea tuturor străzilor din
Vulcan unde s-a distrus asfaltul pe timpul iernii. Iarna a fost destul de bine gestionată, nu am avut
probleme deosebite , ne-a mai rămas și puțin material de deszăpezire, de intervenție, dar încă nu se știe,
poate să mai apară încă ghețuș, poate să apară frig dimineața , ploi, poate să apară poleiul, și să fim în
siguranță. Lucrăm în momentul de față la eliberarea iluminatului ornamental de pe stâlpi, pentru că s-a
încălzit puțin timpul , pentru că pe timpul friguros nu putem să le desfacem pentru că crapă toate izolațiile
la aceste instalații, lucrăm la iluminatul public și la curățenia orașului, am început din partea de est a
orașului, de la Valea Ungurului și vom merge cu curățenia până la hotar cu Lupeniul. Astăzi am făcut o
vizită la Ciupercă și o să o revopsim și să rectificăm acolo unde s-a spart izolația , arată foarte urât acuma
de sărbători. Am făcut adrese către toate instituțiile că începând cu data de 15 aprilie prognoza este bună și
se pot începe lucrările la activitățile pe care le avem în desfășurare de anul trecut.Vom scoate la licitație în
cursul lunii viitoare lucrările care sunt pentru Dealu Babii, proiectare și execuție pentru porțiunea care ne
revine nouă. Consiliul județean va lucra în continuare pe drumul de Dealul Babii până în zona lui Jitea, care
aparține de ei extravilanul orașului.Suntem în faza am început drumurile de piatră, să punem piatră pe ele,
să le reabilităm după înghețul din iarnă. Deocamdată cam astea sunt lucrările pe care noi le avem în
program acuma, în următoarea perioadă mai urgente . Întrebări , interpelări...!”
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Dl consilier Feszner Florin ”Venind astăzi de la Petroșani astăzi la ședință, am văzut un grup de 20, 30
poate chiar 40 de persoane care lucrau la Valea Ungurului, curățau canalizarea acolo...dacă ne puteți spune
cine sunt persoanele respective, erau însoțite de poliție ...!”
Dl primar ”Sunt cei de la ajutorul social, însoțiți de Poliția locală pentru că lucrează pe drumul național
și trebuie respectate câteva norme și sunt supravegheați de către funcționarii din primărie!”
Dl consilier Feszner Florin ”De ce v-am întrebat, pentru că am văzut foarte multe persoane inclusiv
consilieri locali care spun pe Facebook că la Vulcan, cei care primesc ajutor social nu prea fac nimica. Cu
această ocazie vreau să vă felicit pentru faptul că i-ați scos la muncă, mi se pare normal să primească ajutor
social dacă prestează și ceva în folosul comunității!”
Dl primar ”Dacă are cineva , unul singur să-mi spună că X o luat banii fără să își facă munca de la
social, eu plec din primărie!Mulțumesc!”
Dl consilier Dragu Petrică ”Cer permisiunea să mă retrag..”!
Dl consilier Tilea ”Dle primar, nu știu dacă dvs sunteți de vină, dacă sunteți de vină aveți un om pe
conștiință , dacă nu sunteți de vină, iarăși, nu este nicio problemă...la blocul 3 Termic dvs îl cunoașteți pe
Vico , a lucrat la mina Vulcan!”
Dl primar ”Pe Vico?..da”
Dl consilier Tilea ”El este paralizat...el a avut ceva discuții cu ceva vecini de - ai lui din altă scară, el a
avut acolo o bancă și o masă și stătea acolo pe banca aia.Un vecin de-al lui din cealaltă scară, nu știu ce
discuții au avut în timp, cică vecinul ar fi făcut o reclamație la dvs și a venit cu semnături la ea , fără ca să
știe toată lumea ...și ăsta a ieșit și el afară marți și când a ieșit afară, să facă atac de cord!”
Dl primar ”Da...nu-i banca...”
Dl consilier Tilea ”Și banca este pusă de ei...!”
Dl primar ” Nu-i pusă de ei, este pusă de Pregoterm”!
Dl consilier Tilea ”Eu vă spun așa...!”
Dl primar ”Și eu v-am dat răspunsul!”
Dl primar ”Acolo sunt 20 de cetățeni de la blocul respectiv care au spus ”nu puneți banca aici, pentru
că ne deranjează”.Acolo nu punem..!
Dl consilier Tilea ”Blocul este format din 45 de cetățeni”!
Dl primar ”Dacă sunt majoritatea ...ceilalți nu au spus nimica!”
Dl consilier Tilea ” Deci gândiți-vă bine să nu aveți un om pe conștiință”!
Dl primar ”Nu am niciun om pe conștiință”!
Dl consilier Tilea ”Eu nu am treabă....”!
Dl primar ”De ce.. se spânzură că nu este bancă?
Dl consilier Tilea ”Dle pe mine nu mă interesează...”!
Dl primar ”Dar de ce să-l am pe conștiință...”!
Dl consilier Tilea Ioan ”Tineri stau și pe bulevard stau și manâncă semințe eu de aia am spus la Poliția
locală...”
Dl primar ”I-au dat amendă...!”
Dl consilier Tilea ”A doua treabă, parcul ăsta.. suntem cel mai urât oraș”!
Dl primar ” Care parc?”
Dl consilier Tilea ”Avram Iancu ...ați văzut în ce hal e....parcă e Pădurea spânzuraților”!
Dl primar ”Ați comparat frumos.. !”Dvs sunteți în consiliul local, propuneți și spuneți de unde luăm
bani să facem parcul”!
Dl consilier Tilea Ion ”Gardul de ce l-ați luat, era un gard acolo și pe ăla l-ați luat...!
Dl primar ”Nu era gard, erau niște betoane”!
Dl consilier Feszner Florin ”Vreau să vă spun că a venit săptămâna trecută de la Cluj un prieten din
copilărie, și mi-a spus că la noi sunt cele mai multe bănci și locuri de relaxare, nici măcar în Cluj nu sunt
10% din câte aveți voi !”
Dl consilier Anghel Dănuț ”Aici exagerezi...!”
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Dl consilier Govor Florin ”Câteva întrebări...m-au întrebat unii profesori dacă se știe ceva despre banii
destinați navetei acestora?”
Dl primar ”Care bani dl consilier?”
Dl consilier Govor Florin”Nu știu, vă întreb...”
Dl primar ”Sunteți în consiliul local, ați alocat în consiliul local bani pentru navetă, vă rog....stați un
pic, ne oprim pentru că nu mai pot să suport tot felul de cuvinte aruncate...”!
Dl consilier Govor Florin”Vă rog dle primar, este doar un răspuns... !”
Dl primar ”Sunteți consilier, dvs ați votat bugetul pe acest an, ați votat bani pentru ăsta sunt bani
pentru navetă?... Eu vă întreb.. e suficient?...”Ile nu vrea să dea bani pentru navetă ...”!”
Dl consilier Govor Florin ”Eu nu vă acuz...m-ați înțeles greșit!”.
Dl primar ”Pe dvs v-o întrebat...”!
Dl consilier Govor Florin”Nu știu ce să le răspund..!”
Dl primar ”Dar nu e treaba dvs ca și consilier , dvs sunteți să faceți hotărâri de consiliu vă depășiți
atribuțiunile!”
Dl consilier Govor Florin”Dar dacă oamenii mă roagă să vin să pun întrebările astea în consiliu, care e
rolul meu?!
Dl primar ”Vă rog...spuneți mai departe!”
Dl consilier Govor Florin”Deci ăsta e răspunsul, am înțeles....Site -ul primăriei nu funționează în
parametrii optimi să zic așa, au căutat informații despre consilieri și nu apar nici măcar membrii
consiliului cine sunt... raport de activitate nici atât , nici al domnului primar nu apare acolo!”
Dl primar ”Raportul primarului acuma s-o făcut ...”
Dl consilier Govor Florin ”Mă refer pe anii trecuți, nici 2016 nici 2017... !”
Dl primar ”Eu astăzi l-am prezentat, nu anticipați .... este prezentată scrisoarea primarului? Este.... Tot
aruncați cu noroi!Dvs nu ați dat niciunul rapoartele...”
Dl consilier Govor Florin ”Dle primar eu l-am dat, vă rog frumos să nu mă acuzați”!
Dl primar ”Dacă l-ați dat, atunci o să apară pe site!”
Dl consilier Govor Florin ”și încă ceva... dacă se poate ceva să se îngrădească un picuț accesul la
Grădinița nr 4 .... a fost un eveniment destul de urât acolo, a intrat cineva ...scuze Grădinița nr. 1 care
aparține de Școala nr. 4, a intrat cineva, o persoană și aici iară nu înțeleg legile României... deci a intrat o
persoană , a luat banii unei angajate de acolo și au venit, a prins- o până la urmă poliția, dar au spus că nu
au ce să-i facă pentru că e minoră, are 16 ani și să fie fericiți că nu a furat mai mult ...și a lăsat-o pe sărmana
femeie fără toți banii care i-a avut la ea... poliția națională a zis că nu au ce să-i facă că e minora și atunci
mă gândesc de exemplu îngrădirea...să nu aibă acces oricine acolo la anumite ore ceva...sau ceva !”
Dl primar ”Iar mă puneți să vorbesc și trebuie vorbesc.. Ați fost în străinătate?”
Dl consilier Govor Florin”Am fost!”
Dl primar ”Ați văzut vreo școală să aibă gard?Nu....”!
Dl consilier Govor Florin ”Dar n- au români acolo...!”
Dl primar ”Cum.. ?”
Dl consilier Govor Florin ”nu au români acolo...!”
Dl primar ”Mulțumesc... atunci să ne fie jenă dle consilier!”
Dl consilier Govor Florin ”Corect”!
Dl primar ” Să ne fie jenă că se întâmplă așa ceva și dacă pleacă din consiliu cu chestii din astea ce vă
mirați la unul simplu, dacă noi aici în consiliu nu suntem respectabili și ceea ce trebuie să facem...în șloc să
venim și să spunem .dle eu cu ce pot să contribui la bunăstarea Vulcanului. În loc să...aruncăm în toată
lumea ..dați cu noroi în tot ce îi și tot ce se face...O să vedeți mai târziu răsplata la fiecare ...nu se poate
merge așa mai departe ..Dragi colegi să știți , sunteți tineri.. sunteți noi, niciodată nu s-a făcut progres prin
ceartă și scandal , numai uniți; uitați-vă un pic în urmă la cei care au făcut unitatea națională...ce au
făcut?..s-au dus pe jos , de aici din Vulcan...câți dintre dvs, ați merge pe jos de aici până la Alba Iulia?Câți?
Câți ați venit numai la depuneri de coroane, să vină...cu voie bună și să facă ceva...Oameni buni treziți-vă,
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hai să punem mână de la mână...”eu vin la proiectul de hotărâre cu o îmbunătățire...Dle primar uite eu vreau
să vin și să iau toți copii de la centru de sus să vină să facă antrenament la dumneata la Sală”. Eu dau o zi
gratuită la copiii de acolo, dau o zi pentru copii la Scoala altfel...uite așa se face .Haideți să facem cu toții
câte ceva...nu numai să facem sesizări penale , 7 dosare penale...fiecare face ca să nu aibe Ile timp să lucre
în oraș ..Asta este gândirea unora dintre consilieri. Nu vă faceți probleme...nu am furat nici un leu și vă
spun de acum și astea se vor termina și vă garantez nu-i vinovat niciunul.Dar gândiți-vă ce se creează
asupra funcționarilor publici...jenant, când or luat alții banii și vin ăștia să răspundă pentru ei. Oricum le
vom trage banii înapoi, ăia se vor achita nu-i problemă...dar asta se dorește, a distruge capetele luminate ale
României, uitați-vă de sus în jos...eu nu fac politică aici...nu politic, că sunt și pnl-ști, sunt și psd-iști și de la
alte partide.Asta se încearcă în România?Știm să aruncăm numai cu noroi, cu rahat în toată lumea , dar
nimeni îmbunătățiri...Asta se dorește , asta veți câștiga”!
Dna consilier Iszak Cristina ”De grădinița de la poștă e vorba?”
Dl consilier Govor Florin ”Da!”
Dna consilier Iszak Cristina ”Acolo este un gard imens, ce să-i mai pună?
Dl consilier Govor Florin ”La portiță ceva..”
Dl consilier ”Dle președinte o secundă aș vrea să-i pun o întrebare colegului nostru... ați făcut o
afirmație atunci când a zis dl primar de garduri ...ați spus că ”nu erau români acolo”?Eu vă invit să vă
retrageți această afirmație că ne aflăm în anul centenarului.!”
Dl consilier Govor Florin ”Eu nu m-am referit ...hai să fim serioși, cine are cele mai multe infracțiuni
dacă întrebi un spaniol sau un italian....puteți să verificați”!
Dl consilier Feszner Florin ”Ce exemplu vrei George .. când președintele țării nu s-a dus în Parlament
la festivitatea cu ...”!
Dl consilier Govor Florin ”Eu nu fac politică aici, vă mulțumesc ”!
Dl primar ”Nu e politică.. că nu s-a dus președintele la ședința cu Basarabia e o jenă”!
Dl consilier Feszner Florin ”Regretabilă!”
Dl primar ”Regretabil!”
Dl consilier Mihai Costel declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Mihai Costel

SECRETAR,
Jr. Peter Rodica
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