JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 23.02.2018, 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 18 consilieri din cei 19 consilieri în funcţie.
La şedinţă participă dl primar Gheorghe Ile, dna secretar Peter Rodica, c.j Merișanu Ioana și
reprezentanţi mass-media.
Dna secretar Peter Rodica face apelul nominal şi fiind prezenţi 18 consilieri locali, şedinţa se poate
desfăşura în condiţiile legii. Lipsește motivat dl Petculescu Petre Dan.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 265/2018 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 18.01.2018 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
12.02.2018 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.
În continuare, d-na secretar 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:
Dl primar prezintă ordinea de zi:
ORDINE DE ZI:
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren intravilan
aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str. Şt. O. Iosif
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin atribuire directă a unui teren intravilan
aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str. Dafinel Duinea
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea prin atribuire directă a unui teren intravilan
aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str. Jiului
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2018 – 2019
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie,
aprilie și mai 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
6.Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Supusă la vot ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi „pentru”.
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Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul nr. 1
de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan,
str. Şt. O. Iosif.
.
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 .
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul nr.
2 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire
directă a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str.
Dafinel Duinea.
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 .
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 18 voturi „pentru”.
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 3 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire
directă a unui teren intravilan aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat în Vulcan, str.
Jiului.
.
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 .
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 18 voturi „pentru” .
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Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 4 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vulcan pentru anul şcolar 2018 –
2019
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 .
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel întreabă care este statutul Școlii nr. 1.
Dna secretar spune că este Colegiul Tehnic acum.
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel întreabă dacă nu o putem evidenția într-un fel.
Dl primar spune că nu.
Dl consilier Tilea Ion întreabă dacă mai funcționează grădinițele de la nr. 5 și 1.
Dl primar răspunde că da , la parterul școlii.
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă la Școala nr 3 sunt cursuri 1-8 sau 1-4.
Dl primar răspunde că 1-4 , începând cu anul școlar următor.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care
este aprobat cu 18 voturi „pentru” .
Apoi dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul d-lui primar Gheorghe Ile pentru a prezenta punctul
nr. 5 de pe ordine a de zi .
Dl primar prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru lunile martie, aprilie și mai 2018.
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 .
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Dragu Petrică invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Barbu Pompiliu îl propune pe dl consilier Mihai Costel.
Nemaifiind alte propuneri, dl consilier Dragu Petrică, supune la vot proiectul de hotărâre care este
aprobat cu 18 voturi „pentru” .
Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Dl primar prezintă cereri:
-dl. Szabo Mihai solicită aprobare construire terasa .Cererea este repartizată Comisiei de urbanism.
-dl. Boța Gheorghe solicită concesionarea unui teren în suprafață de 10 mp pentru montarea unei
anexa. Cererea este repartizată Comisiei de urbanism.
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Dna consilier Stoica Angela spune că dl Boța are cererea de vreo 10 ani, și întreabă dacă este
acceași cerere.
Dl primar spune că nu, a reînnoit-o, dânsul nu înțelege că nu i se poate da teren și nu poate acolo
amplasa acolo pentru că este lângă apă.
Dl primar informează consiliul local despre vizita de 2 zile în în Turcia la o fabrică de autobuze
electrice și despre stadiul proiectului de Greenline, suntem in faza de intabulare a terenurilor pentru stații
.Informează că se lucrează la proiectul cu iluminatul public.Spune că pe stâlpi nu va mai fi nici un cablu,
toate vor fi subteran.
Dna consilier Stoica Angela spune că s-a stabilit că la Vulcan va fi depoul, și dânsul a spus că s-ar
putea să nu mai avem stații pe raza mun. Vulcan.
Dl primar spune că este vorba de stațiile de parcare, depoul va rămâne la Vulcan , la capăt de linie
Uricani și Lonea vor fi stațiile de încărcare , deoarece distanța între aceste stații este de 95 de km,
autobuzele vor putea fi puse la încărcat în timpul în care așteaptă.
Dl consilier Govor Florin laudă inițiativa de a ascunde cablurile pe Titulescu. Întreabă dacă cei din
Turcia au făcut vreo ofertă.
Dl primar spune că nu, a fost numai o vizită să vedem cum sunt organizați.
Dl consilier Govor Florin întreabă care stadiul lucrărilor la blocurile de la Dincă.
Dl primar spune că C1 este finalizat, se lucrează la încălzire, deoarece a fost inclus și bl C3, se fac
toate 3.
Dl consilier Govor Florin spune că a fost acolo și deja ușile sunt umflate. Recomandă comisiei de
recepție să fie atentă.
Dl primar spune că se vor schimba.
Dl consilier Govor Florin întreabă cum vor putea fi atrași specialiștii la Spitalul din Vulcan, vor fi
mulți medici de familie care vor ieși la pensie care au spus că nu vor mai continua.
Dl primar spune că au fost trimiși medici care au terminat facultatea la specializare pe diferite ramuri,
în toamna vor mai veni 2 medici, se vor da locuințe, au cabinete, se va deschide secția de paleative, au venit
2 stomatologi etc.
Dna consilier Stoica Angela spune că medicii din policlinică se plâng că vor fi scoși din policlinică,
că se va construi o policlinică nouă .
Dl primar spune că se vine cu tot felul de vorbe, se va construi un lăcaș de cult .
Dna consilier Stoica Angela spune că i-a spus medicului care a întrebat-o că dânsa nu știe despre așa ceva.
Dl consilier Bălțatu George întreabă care este situația preluării de către administrația publică a blocului
armatei.
Dl primar spune că deocamdată nicicum,cei de la armată nu pot să-l dea.
Dl consilier Bălțatu George spune că se poate prin hotărâre de guvern.
Dna secretar spune este în lucru pentru avizare.
Dl primar spune că de 8 ani de zile se tot poartă corespondență.
Dl consilier Bălțatu George spune că ar trebui să se ia în vedere, să luminăm trecerile de pietoni cu
probleme , sau chiar toate trecerile de pietoni.
Dl primar pune că așa se va face, este în obiectiv, și intersecțiile vor fi iluminate cu lumină galbenă.
Dl consilier Tilea Ion întreabă dacă s-a făcut recepția pe N. Titulescu.
Dl primar răspunde afirmativ.
Dl consilier Tilea Ion solicită să i se comunice cine a făcut parte din comisia de recepție, pentru că et
probleme. Este nemulțumit de modul cum se vinde în piață la tarabe, pentru că nu sunt respectate normele
sanitare. Propune ca la sensul giratoriu de la Dincă să fie amplasată statuia lui Mihai Viteazu și să se mai
reducă praznicurile, că din bugetul local se fac cam 2 praznice pe lună.
Dl consilier Bălțatu George îi spune că suntem ortodocși.
Dl Tilea Ion îi spune că nu l-a înțeles ..
Dl consilier Dragu Petrică dă cuvântul cetățenilor din sală.
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O doamnă ia cuvântul și spune că vine din partea Asociației pensionarilor din Vulcan, și solicită un
teren pentru a se putea construi o capelă, deoarece la capela existentă în oraș prețurile pentru camera
mortuară sunt foarte mari.
Dl primar spune ca cererea va fi repartizată comsiei de urbanism și să vedem dacă sunt terenuri
disponibile.
Doamna a spus că a mai fost depusă o cerere , dar au fost refuzați.
Dna consilier Stoica Angela o întreabă câți membrii mai sunt în această asociație.
Dna răspunde că în jur de 2000.
Dna consilier Stoica Angela spune că pe vremuri primăria a intenționat să cumpere un spațiu pentru
a face capelă.
Dl consilier Dănuț Anghel este nemulțumit că în parcarea de pe bulevard au apărut mici comercianți
și solicită folosirea parcărilor în scopul pentru care au fost făcute.
Dl consilier Govor Florin solicită informații cu privire la situația Școlii nr. 7 și a clădirii pe care la un
moment dat proprietarul vrea să o cedeze primărie pentru stingerea datoriilor.
Dl consilier Tilea Ion spune că a solicitat și el acuma 2 ani, spațiu pentru partide într-un punct termic,
chiriile sunt foarte mari.
Dna consilier Bărbița Eugenia spune că la nivel de oraș se vehiculează că se desființează
Pregotermul, gunoiul va fi luat de Coltescu și un domn din Lupeni , iar oamenii care au plătit gunoiul pe
tot anul se întreabă ce se va întâmpla cu banii lor.
Dl consilier Tilea Ion întreabă când se va construi un WC public.
Dl primar răspunde că îi va prezenta comisia, în legătură cu piața agroalimentară , aceasta este
privată , să se adreseze celor de la DSV; conducta de gaz , spune că aruncă cuvintele grele..biserica are
obligația să-și rezolve problema, să repare zidul care atinge conducta ; vom consolida plăcile, aștia sunt
meseriașii de astăzi sau de ieri, vom vedea mai târziu cum vor fi; a fost proiect pentru construirea unui wc
public, dar atunci oamenii s-au opus, dl Tilea nu s-a revoltat deloc când a fost proiect, licitație, pentru
construirea unui Wc, , în ceea ce privește parcările oamenii plătesc parcare acolo, pe zi, 2-3 locuri cât
ocupă. Ce să facă , să-i scoată de acolo, dacă îi fac plângere penală ca individa care l-a jignit și tot ea face
tam-tam. Căminul este în litigiu,au falsificat niște acte, sunt în anchetă și s-a oprit preluarea. În ceea ce
privește punctele termice suntem în faza de intabulare, apoi pot fi închiriate.Spune că suntem în construcția
unei capele , la Coroiești, dar ei nu vor merge acolo. Spune că tot timpul se interprează că Ile nu vrea,
Cocotă a scos că nu vrea Ile să dea teren; a fost analizată cererea , dar dacă nu este teren, s-a încercat
cumpărarea de teren să construiască primăria o capelă, dar proprietarii cer prețuri mari.
Dl consilier Mârza Florin spune că a urmărit discuția între dl primar și dl consilier Tilea privind
acele utilități pentru satisfacerea necesităților fiziologice , n-am ajuns la nivelul de civilizație din Bruxelles,
să facem pipi pe stradă și toate trebuie aduse către centrul orașului, îl întreabă pe dl primar câți bani s-a
încasat de la Baia comunală.
Dl primar spune că nu s-au încasat bani de acolo pentru că era folosită de familiile nevoiașe, iar
acuma este dată la clubul alpiniștilor.
Dl consilier Mârza Florin spune că a fost dată în folosință în anul 2015 și afișată taxa de 5 lei.
Dl primar spune că așa este, dar nu s-au încasat bani pentru că au apărut probleme în Micro3B și au
făcut baie familiile care erau la ajutorul social.
Dl consilier Dragu Petrică declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Dragu Petrică

SECRETAR,
Jr. Peter Rodica
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