JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 10.07.2020, 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 .
Dl viceprimar Barbu Pompiliu îl înlocuiește pe dl primar.
La şedinţă participă , dl secretar general Velea Gabriel, c.j Buțan Andreea , manager GAL jr. Peter
Rodica , ec Munteanu Monica, insp. Ovidiu Drăgoi, 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. Lipsesc dna Bărbița Eugenia, DL Stan Elvis
și dl Șchiopu Ioan Dorel.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr.709/2020 a fost convocată
şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
Dl secretar general Velea Gabriel dă cuvântul dlui Simion Spiridon pentru a prelua conducerea
şedinţei.
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta proiectul ordinii de
zi.
Dl viceprimar solicită suplimentarea ordinii de zi cu :
1). PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2020 la Acordul de
parteneriat nr. 22730/11.07.2016
2).PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.42/2020
privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si
U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT
Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea
Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-VulcanLupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Supusă la vot suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu unanimitate de voturi.
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Apoi dl viceprimar prezintă proiectul ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Vulcan în
domeniul privat al municipiului Vulcan a clădirii “pavilion E” amplasată pe str. Căprioara nr.3.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „STRATEGIE DE DEZVOLTARE
LOCALĂ VULCAN 2017-2020 - Titlu Proiect - Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia, zona de
acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu – Municipiul Vulcan, județul Hunedoara - GRUP
DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN”, a bugetului proiectului în valoare de 4.101.558,93 lei,
inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 2.850.900,00 lei și aprobarea alocării din bugetul local a
cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 57.018,00 lei și a cheltuielilor
neeligibile in valoare de 1.250.658,93 lei.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru STRATEGIE DE
DEZVOLTARE LOCALĂ VULCAN 2017-2020 - Titlu Proiect Reabilitare infrastructură rutieră zona
Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu – Municipiul Vulcan, județul
Hunedoara - GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actului adițional nr.2 la Contractul accesoriu
nr. 38679/ HD – Z4 din 27.12.2018 încheiat între UAT Vulcan prin Consiliul local al Municipiului Vulcan
şi SC SUPERCOM SA - pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 4
Petroşani – Valea Jiului.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 1/2020 la Acordul de
parteneriat nr. 22730/11.07.2016
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.42/2020 privind
aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T.
Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș
Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia
verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea
Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-VulcanLupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional
2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

Supus la vot, proiectul ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi.
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Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, pentru a prezenta
punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind trecerea din domeniul
public al municipiului Vulcan în domeniul privat al municipiului Vulcan a clădirii “pavilion E” amplasată
pe str. Căprioara nr.3.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon la discuţii pe fond.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că în ședința trecută a întrebat despre acest proiect , când se va
demola această clădire în vederea efectuării locurilor de joacă , parcări , i s-a spus că între data de 10 și 20
luna aceasta. Acuma apare acest proiect și întreabă de ce compartimentul juridic nu a prezentat acest act.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că legea impune ca să fie trecut din domeniul public în
privat.Că s-a știut nu s-a știut așa prevede legea ca să putem dărâma aceasta clădire. Îl roagă pe dl secretar
să intervină.
Dl secretar Velea Gabriel explică necesitatea trecerii în domeniul privat.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că trebuia să i se explice acest lucru luna trecută când a întrebat,
spune că aceasta greșeală se repetă, la fel ca pentru serviciul de salubrizare când s-a revenit la acele
proiecte.
Dl secretar Velea Gabriel spune că pentru Serviciul de salubrizare s-a revenit pentru că s-a constatat
că a fost o eroare la Cartea funciară , iar aici nu este greșeală, este etapizat, acum s-a propus de
compartimentul de specialitate și s-a venit cu acest proiect .
Dl consilier Mihai Costel întreabă cam cât costă cheltuielile de demolare.
Dl secretar Velea Gabriel spune că este raportul de expertiză încărcat în format electronic.
Dl consilier Mihai Costel întreabă ce se mai face acolo în afară de locuri de joacă.
Dl viceprimar spune că nimic, se îngrădește si se va face loc de joacă și de agrement.
Dl consilier Mihai Costel spune că s-a zvonit că se vor face și locuri de parcare.
Dl viceprimar spune că nu, locurile de parcare le au preconizate în altă zonă.
Dna consilier Angela Stoica întreabă dacă hotărârea este definitivă pentru parc.
Dl viceprimar spune că da , este un spațiu destinat copiilor din acea zonă..
Dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre,care este aprobat cu 16 voturi
„pentru” .
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 2 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea proiectului
„STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ VULCAN 2017-2020 - Titlu Proiect - Reabilitare
infrastructură rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu –
Municipiul Vulcan, județul Hunedoara - GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN”, a
bugetului proiectului în valoare de 4.101.558,93 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 2.850.900,00
lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv
suma de 57.018,00 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare de 1.250.658,93 lei.
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Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Dna Peter Rodica , manager GAL Vulcan aduce lămuriri suplimentare cu privire la activitatea GAL
la acest proiect de hotărâre.
Dna ec. Monica Munteanu , șef Birou proiecte aduce lămuriri suplimentare cu privire la activitatea
primăriei la acest proiect de hotărâre.
Dl consilier Simion Spiridon întreabă dacă au respectat metodologia europeană privind aceste
fonduri.
Dna ec. Monica Munteanu, spune că au respectat ghidul de finanțare și dacă au fost acceptați pentru
precontractare atunci înseamnă că s-a respectat.
Dna consilier Stoica Angela le felicită pe cele două doamne pentru prezentare, ca și locuitor
întreabă de unde pleacă lucrarea , dacă se fac trotuare , cam când ar începe lucrările .
Dna ec. Monica Munteanu dă citire din deviz și conform graficului anexat, în luna septembrie se
trece la procedura de achiziție , începerea lucrării este condiționată de această achiziție de lucrări.
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă cheltuielile neeligibile sunt prinse în bugetul de anul acesta.
Dna ec. Monica Munteanu spune că în bugetul de anul acesta este cuprins proiectul tehnic, și din
câte știe, după semnarea contractului de finanțare, cheltuielile neeeligibile vor fi prinse în buget.
Dl consilier Govor Florin întreabă care sunt lucrările care sunt cuprinse pe GAL.
Dl consilier Simion Spiridon îi spune că luările de cuvânt trebuie să se refere strict la proiectul de
hotărâre și lucrările de la GAL au fost prezentate de dl viceprimar ședința trecută.
Dna Peter Rodica, manager GAL Vulcan prezintă proiectele GAL.
Dl consilier Simion Spiridon spune că cine vrea să studieze în profunzime să se uite pe site-ul GALului și pot să se informeze ce servicii pot accesa prin aceste programe.
Dl consilier Anghel Dănuț, spune că a văzut că sumele cuprinse sunt cele din luna oct. 2019, întreabă
dacă acest curs euro nu constituie un impediment pentru acest proiect, pentru că exact cum a fost pentru
locurile de joacă cum a venit dl Cosmin Caprișa data trecută și ne-a mințit că cursul euro s-a schimbat și
din acel motiv s-a respins proiectul.
Dna ec. Monica Munteanu spune că acest curs euro este stabilit prin ghidul de finanțare de pe
Axa9, de obicei este luna lansării ghidului, dacă intrăm în devize , nu mai avem coloane cu calculul în lei
înmulțit cu euro, cum era preavăzut în legislația veche.Rămâne fermă valoarea eligibilă în lei.
Dl consilier Anghel Dănuț, spune că a văzut că în ghidul de finanțare sunt trecute toate condițiile pe
care trebuie să le îndeplinim , în solicitarea de clarificare 3 noi efectiv suntem puși în fața faptului împlinit,
întreabă despre ce a fost vorba în solicitarea nr. 1 și 2 , condiseră că proiectul este făcut pe repede înainate
că trebuie depus până în 17 .07, iar termenul expiră în 02.08. 2020. Vă asumați răspunderea, dacă actele
sunt trimise târziu există posibilitatea să nu mai beneficiem de clarificare, iar dacă documentele sunt
incomplete cererea de finanțare se respinge.
Dna ec. Monica Munteanu spune că la fiecare scrisoare de clarificări ei fac mențiunea că proiectul
poate fi respins.
Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 16 voturi „pentru” .
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Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul d dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 3 de pe ordinea de zi.
Dl primar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea documentației
tehnico-economice, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru STRATEGIE
DE DEZVOLTARE LOCALĂ VULCAN 2017-2020 - Titlu Proiect Reabilitare infrastructură rutieră zona
Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu – Municipiul Vulcan, județul
Hunedoara - GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot
este aprobat cu 16 voturi „pentru”

proiectul de hotărâre, care

Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 4 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea actului
adițional nr.2 la Contractul accesoriu nr. 38679/ HD – Z4 din 27.12.2018 încheiat între UAT Vulcan prin
Consiliul local al Municipiului Vulcan şi S.C SUPERCOM SA - pentru delegarea gestiunii serviciului de
salubrizare în zona de colectare 4 Petroşani – Valea Jiului.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Anghel Dănuț întreabă dacă prețul va crește în cazul agenților economici.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu răspunde că nu.
Dna consilier Stoica Angela spune că dânsa este nemulțumită de firma SUPERCOM de modul cum
colaborează cu administrația locală, tot timpul au doleanțe, nici în oraș nu dau pungi la toată lumea.
Dl viceprimar Barbu Pompiliu spune că nemulțumirea vine și de la ceilalți primari din Valea Jiului,
s-a pus și problema rezilierii contractului.Centrul acestei firme este la București, trece prin filiala,
jud. Hunedoara, s-a încheiat contractul sperând în servicii bazate pe loialitate , lucrurile nu au decurs cum
s-a crezut în primă fază.
Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre, care
este aprobat cu 16 voturi „pentru”

5

Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă
punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare privind aprobarea Actului
adițional nr. 1/2020 la Acordul de parteneriat nr. 22730/11.07.2016.
Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond .
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă prelungirea este pentru 4 ani, dar puteau veni cei din
asociație .
Dl viceprimar spune că este de acord cu cele ridicate de dna Angela, au depus cererea ieri ,
dimineata a ieșit de la mapă și a fost întocmit proiectul de hotărâre repede.
Dl consilier Govor Florin spune că sunt mai multe persoane care vor să se cupleze legal la
electricitate, și ar fi bine ca cei din asociație să-i sprijine să se cupleze la acel panou, până administrația va
rezolva problema.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că este de acord cu acest parteneriat și este de acord cu faptul că
trebuiau să fie prezenți și cei de la Asociație să ne prezinte și ce planuri au de viitor pentru dezvoltarea
zonei. Spune că se știe că se dorește unirea Strajei cu Pasul Vulcan, și atunci nu știe ce vor face cei branșați
la transformatorul telegondolei. Spune că este normal ca cei care construiesc să fie branșați la acel
transformator. Spune că trebuie să se verifice să nu apară vreo suprasarcină, să se ardă transformatorul și să
rămână telegondola fără curent.
Dl viceprimar spune că a reținut.
Dl consilier Simion Spridon spune că în raport trebuie să se verifice că nu este corectă valoarea
scrisă a tensiunii electricității.
Nemaifiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre ,
care este aprobat cu 16 voturi „pentru”.
Dl consilier Simion Spiridon dă cuvântul dlui viceprimar Barbu Pompiliu, care prezintă punctul
nr. 6 de pe ordinea de zi.
Dl viceprimar prezintă Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotararii
Consiliului Local nr.42/2020 privind aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul de parteneriat între
U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul
Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și
implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-AninoasaVulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice
între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2” în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e,
Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate
urbană durabilă.
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Dl consilier Simion Spiridon 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 Simion Spiridon invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond, dl consilier Simion Spiridon supune la vot proiectul de hotărâre , care
este aprobat cu 16 voturi „pentru”.

Dl consilier Simion Spiridon declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Simion Spiridon

SECRETAR GENERAL
Velea Gabriel
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