JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 19.01.2017, 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;
La şedinţă participă dl. primar Gheorghe Ile şi d-na secretar Peter Rodica. De
asemenea, participă la şedinţă director executiv ec. Leonte Luminița, director executiv
ing. Capriș Cosmin, c.j Merișanu Ioana, 3 reprezentanți APASERV VALEA JIULUI
respectiv dl. Costel Avram , dna Tarcea Monica , dl Donisă Florin şi reprezentanţi massmedia.
D-na secretar Peter Rodica menţionează că şedinţa este legal constituită fiind prezenţi
19 consilieri în funcţie.
Ca urmare, deschide lucrările şedinţei, menţionând că prin Dispoziţia nr. 13/2017 a
fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Vulcan.
În continuare, d-na secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei
ordinare din data de 16.12.2016 şi întreabă dacă există completări sau obiecţiuni.
Dl. consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,Am eu...la pag. 3, alin. 6, dna Angela Stoica a spus
că nu a citit proiectul de hotărâre...
Dna secretar ,, A spus că nu a citit tot!”.
Dl. consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,A spus că nu a citit acest proiect de hotărâre...asta
este opinia mea. Și aș mai semnala că la pag. 5, înainte de ,,întreabă cine este
președinte”....ați găsit? ”
Dna secretar ,, Da, am găsit! ”
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,Deci acolo tot dumneai a spus ceva de genul :
vreau să îți pun niște întrebări pentru că , citez : ,,Vreau să văd cât vă țin nervii! Nu că ar fi
extraordinar chestia aceasta dar mi se pare că este semnificativ pentru felul în care ... ”
Dna consilier Stoica Angela ,,Nu este adevărat ...vă dau proba audio!”
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,... pentru modul în care se abordează o ședință a
consiliul local, aicea trebuie venim să rezolvăm problema nu să testăm nervii colegilor de
consiliu . ..Dna Angela aștept proba cu audio!Mulțumesc! ”
Dna secretar ,, Da, am înțeles.........! ”
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,Deci înainte de a spune acolo și întreabă cine este
președinte, am să pun niște întrebări , pentru că citez, ,,vreau să văd cât vă țin nervii”!
Dna secretar ,,Am înțeles.......vream doar să spun că atunci putem supune procesul
verbal la vot cu amendamentul că se va verifica înregistrarea audio și consemnăm cum este
în înregistrarea audio și o să vă rog frumos să veniți să o ascultăm împreună! ”
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,De acord! ”
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Dna consilier Stoica Angela ,,Dna secretar , am o rugăminte... eu cred că dacă așa
stau lucrurile ar trebui să beneficiem și noi de înregistrările audio de la fiecare ședință,
pentru că așa oricare putem veni și să spunem.... nu știu...,, Dl Barbu mi-a zis nu știu ce... ”,
mi se pare penibil ...eu cred că analizarea procesului verbal de la ultima ședință este pentru
proiecte... nu pentru ce zice fiecare consilier local, suntem egali cu toți aici!,,
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel,,Aș mai vrea o precizare!,,
Dna secretar ,, Înregistrarea audio se poate asculta, puteți veni după ședință să o
ascultăm, iar să beneficiați de înregistrarea audio, fiecare cu un stick sau cu ce .....nu este
nicio problemă!”
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel ,, o jumătate de frază, vă rog dacă mai îmi permiteți.
Nu aș fi avut această intervenție dacă de la începutul mandatului nu aș fi numărat de vreo
patru ori expresia ,,nu am citit acest proiect de hotărâre, nu am avut timp să parcurg...,, și
după aceea urmează 15 întrebări , despre chestii evidente, chestii cunoscute...cred că este
până la urmă o atitudine de respect față de instituția consiliului local , nu neapărat față de un
consilier sau altul. Mulțumesc!”
Dna consilier Stoica Angela ,, Dna Peter vreau să consemnați ... Dl consilier
Șchiopu nu are nici o autoritate pentru ce spun eu aici în consiliul local, nu este niciun for de
conducere.... în rest nu mă doare capul că suferă de mania ,,ce spune Angela Stoica,,! ”
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel ,,vă surprind , sunt de acord cu dvs., cu o rugăminte
să se consemneze colegii care ce spun! ”
Dna secretar ,, Vom verifica fiecare după ședință înregistrarea audio și vom rectifica
dacă este cazul. În afară de aceste obiecțiuni mai este ceva? ”
Nefiind alte completări sau obiecţiuni, doamna secretar supune la vot procesul
verbal, acesta fiind votat cu 19 voturi „pentru” .
D-na secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 28.12.2016 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.
D-na secretar jr. Peter Rodica supune atenţiei procesul verbal al şedinţei extraordinare
din data de 09.01.2017 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 dă cuvântul d-lui consilier Andraș Emil Sergiu, preşedinte de şedinţă,
pentru a prelua conducerea şedinţei.
Dl. consilier Andraș Emil Sergiu, dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta
ordinea de zi.
Dl primar prezintă ordinea de zi:
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ORDINE DE ZI:
1. RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
Prezintă: Şef serviciu Asistenţă Socială
2. RAPORT privind activitatea asistenţilor comunitari în anul 2016.
Prezintă: Şef serviciu Asistenţă Socială
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului privind realizarea
măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pentru anul 2016 .
Iniţiator: Primarul municipiului
Vulcan
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trim. IV
al exerciţiului bugetar 2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor și procedurilor pentru
ocuparea funcției de administrator public, precum și a atribuţiilor specifice acestei funcţii.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local
pe anul 2016 conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind menţinerea în anul 2017 a taxelor de închiriere
şi folosinţă a terenurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Vulcan,aşa
cum au fost stabilite prin H.C.L nr. 114/2014.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea H.CL. nr. 92/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Consiliul de administraţie la
unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind propunerea de acordare a calificativului
pentru performanţele profesionale individuale ale d-nei PETER RODICA MARIANA,
secretar al municipiului Vulcan, pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea componenţei comisiilor de
specialitate .
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan
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12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului acţiunilor culturale,
ştiinţifice, artistice, sportive şi de agrement pentru anul 2017.
Iniţiatori: consilieri locali Barbu
Pompiliu, Şchiopu Ioan Dorel, Pop Vasile, Dragu Constantin Petrică, Bărbiță Eugenia
13. Diverse, petiţii, întrebări şi interpelări.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Consiliul local a luat act de : - RAPORT privind activitatea desfăşurată de asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
- RAPORT privind activitatea asistenţilor comunitari în
anul 2016.
și nefiind întrebări, dl consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte
punctul numărul 3 de pe ordinea de zi:
Dl primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre pentru
aprobarea Raportului privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării
sociale pentru anul 2016 .
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuţii pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul de
hotărâre , care este aprobat cu 19 voturi „pentru” .
Dl. consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 4 de pe ordinea de zi:
Dl. primar Ile Gheorghe prezintă Expunere şi Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017.
Dl. consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
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Nefiind discuţii pe fond, d-l consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat cu unanimitate de voturi (19 voturi „pentru”).
Dl consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 5 de pe ordinea de zi.
Dl primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind
aprobarea execuţiei bugetare aferentă trim. IV al exerciţiului bugetar 2016.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 , cu un vot „abținere” .
Comisia juridică acordă aviz favorabil.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu solicită avizul comisiilor de specialitate.
Nefiind discuţii pe fond, dl consilier Andraș Emil Sergiu supune la vot proiectul
de hotărâre, care a fost aprobat cu 19 voturi „pentru” .

Dl consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 6 de pe ordinea de zi.
Dl primar Ile Gheorghe prezintă Raport şi Proiect de hotărâre privind aprobarea
criteriilor și procedurilor pentru ocuparea funcției de administrator public, precum și a
atribuţiilor specifice acestei funcţii.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că din câte a văzut acest post a fost anulat la Lupeni
de câțiva ani, și-a dovedit inutilitatea acolo; i se pare total deplasat să preluăm noi acuma
ceea ce alții au aruncat la gunoi, într-un fel.
Dl consilier Andraș Emil îl roagă să formuleze întrebarea.
Dl consilier Govor Florin întreabă care este rolul primarului și viceprimarului în acest
oraș și de ce au nevoie de administrator public.
Dl primar spune că tocmai definiția o spune, primarul nu este administrator public.
Dl consilier Govor Florin îl întreabă pe dl primar dacă nu se ocupă cu administrația
publică.
Dl primar răspunde negativ.
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Dl consilier Govor Florin spune că a văzut la criterii la punctul 1.4 ,,nu poate să fie
administrator cel care a atins stagiul minim de cotizare pentru pensionare, concluzionează că
pensionarii nu pot participa la concursul acesta;
Dl primar răspunde că nu.
Dl consilier Govor Florin spune că mai are o nelămurire: tot la criterii , ”trebuie să
aibă studii superioare administrative sau în alte domenii”, întreabă în afară de administrația
publică unde este normal să aibă studii superioare, care ar fi alte domenii eligibile.
Dl primar spune că cel care a avut funcție de conducere .
Dl consilier Govor Florin întreabă dacă un inginer poate participa...
Dl primar spune că da, dacă a condus o instituție.
Dl consilier Govor Florin concluzionează că deci poate participa fără să aibă studii în
administrație...
Dna secretar îl întreabă pe dl Govor la care criteriu se referă...
Dl consilier Govor Florin spune că cel cu studii superioare...
Dna secretar citește din anexa ,,studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă”
Dl consilier Govor Florin spune că mai jos.
Dna secretar spune că mai jos este vorba de ” studii postuniversitare sau de masterat în
domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor absolvite ”.
Dl consilier Govor Florin spune că i se pare normal să aibă așa ceva... dar este
interpretabil în specialitatea studiilor absolvite.
Dna secretar spune că dacă are studii economice, poate să vină cu studii masterat în
domeniul economic.
Dl consilier Govor Florin spune că vrea să puncteze faptul că studiile au legătură cu
administrația. Mulțumește.
Dna consilier Stoica Angela spune că după cum se știe este dreptul primarului să aibă,
bănuiește că nu mai este postul de city manager , ci este de administrator public. Consideră
că un pic într-o postură mai proastă îl pune pe viceprimar, deoarece acest administrator are și
rol de ordonator de credit, iar viceprimarul este un om pe care noi l-am votat în caz în care
primarul lipsește, să se ocupe cu treburile gospodărești. Bănuiește că criteriile și ceea ce
primarul consideră, este dreptul dumnealui să și-l aleagă, răspunde pentru ceea ce face,
înseamnă că vor fi multe probleme și proiecte , dacă este necesar un post de administrator
public în administrația publică locală.
Dl primar spune că nu el face proiectele, el nu are atribuțiuni de proiectare ,ci el
gestionează domeniul public și privat al consiliului local..
Dna consilier Stoica Angela spune că a vrut să spună că dl primar va avea multe
proiecte .
Dl primar spune că a avut proiecte și până acuma.
Dna consilier Stoica Angela spune că este un lucru foarte bun...
Dna consilier Stoica Angela întreabă cam în ce perioadă de timp estimează dl primar
până la numirea în acest post.
Dl primar spune că mai întâi să se aprobe, apoi se așteaptă avizul de la prefectură...
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă salariul administratorului va fi fix.
Dl primar spune că este prevăzut în legea salarizării în administrația publică.
Dna secretar spune că salariul este stabilit în contractul de management , limita minimă
este salariul secretarului, limita maximă , salariul primarului.
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Dl consilier Tilea Ioan spune că el spune în față și el este împotrivă.
Nemaifiind discuții pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul
de hotărâre care este aprobat cu 12 voturi „pentru” , 4 voturi „împotrivă” (dl. Tilea Ion, dl
Govor Florin, dl. Costel Mihai , dl Anghel Dănuț) și 3 voturi „abținere” (dl. Mârza Florin,
dna. Stoica Angela și dna Bărbița Eugenia.

Dl. consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 7 de pe ordinea de zi.
Dl. primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2016 conform legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuții pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Dl. consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 8 de pe ordinea de zi.
Dl. primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind
menţinerea în anul 2017 a taxelor de închiriere şi folosinţă a terenurilor aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului Vulcan, aşa cum au fost stabilite prin H.C.L nr.
114/2014.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Govor Florin spune că la pct. 4 este prevăzută o taxă de 10 lei, întreabă
dacă este vorba despre cei care vin la târg.
Dna secretar spune că pentru târg sunt alte taxe, iar această taxă se referă spre
exemplu cei care vor să facă o prezentare la o firmă de cosmetice, să prezinte niște produse.
Nefiind discuții pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat cu 19 voturi „pentru”
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Dl. consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 9 de pe ordinea de zi.
Dl. primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre pentru
modificarea H.CL. nr. 92/2016 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local
Vulcan în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului
Vulcan.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuții pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Dl. consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 10 de pe ordinea de zi.
Dl. primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind
propunerea de acordare a calificativului pentru performanţele profesionale individuale ale dnei PETER RODICA MARIANA, secretar al municipiului Vulcan, pentru perioada
01.01.2016 – 31.12.2016.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Dl consilier Barbu Pompiliu spune că toți cunosc probitatea și activitatea
secretarului municipiului Vulcan, dna jr. Peter Rodica, personal apreciază modul în care
coordonează întreaga activitate juridică din cadrul consiliului local și al primăriei, activitatea
pe care o consideră de o probitate profesională ridicată , o colaborare deschisă cu toți
membrii consiliului local și cu angajații primăriei. Pentru perioada analizată propune
acordarea calificativului ”foarte bine„ dnei jurist Peter Rodica, calificativ care reconfirmă
calitățile profesionale ale dnei Peter.
Dna consilier Stoica Angela îl întreabă pe dl Șchiopu dacă poate vorbi.
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel răspunde afirmativ, spunând că are tot dreptul
deoarece îi permite Regulamentul...
Dna consilier Stoica Angela îi mulțumește...
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Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că nu trebuie să facă confuzie, nu lui trebuie
să- i ceară dreptul , trebuie să se învețe Regulamentul, președintele de ședință...
Dl consilier Andraș Emil Sergiu îi roagă frumos să nu poarte un dialog....
Dna consilier Stoica Angela consideră că dl primar trebuie să spună nota și
calificativul secretarului deoarece acesta colaborează direct cu dânsa, se alătură spuselor dlui
Barbu, dar dl consilier nu lucrează în instituție cu doamna,ci ceea ce vede fiecare în dosare.
În calitate de primar trebuia să vină și să spună că apreciază la super plus, nota 10, superlativ
sau foarte bine, oricum același calificativ îl dă și dânsa și îi propune dnei Peter dacă nu mai
are mult până la pensie, să fie administrator public, deoarece ea este cea mai deșteaptă dintre
toți. O felicită pe dna Peter.
Doamna secretar mulțumește pentru aprecieri și informează că legislația prevede că
pentru secretarul municipiului evaluarea performanţelor profesionale individuale se
realizează de către primar, la propunerea consiliului local.
Dl consilier Tilea Ioan spune că dacă dna jurist acceptă postul de administrator , el va
retrage votul său de la proiectul de hotărâre cu administratorul.
Dl consilier Andral Emil spune că nu face obiectul discuției....
Dl consilier Tilea Ioan spune că pentru dânsa... din partea dumnealui îi oferă un
calificativ foarte bun.
Dna consilier Bărbița Eugenia spune că și dânsa este de acord cu acest calificativ, și îi
mulțumește pentru răbdarea pe care o are cu consilierii locali...
Dna consilier Stoica Angela spune că nu numai cu consilierii locali ci și cu alții...
Nemaifiind discuții pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul
de hotărâre cu calificativul propus, care este aprobat cu 19 voturi „pentru”.
Dl. consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui Primar să prezinte punctul
numărul 11 de pe ordinea de zi.
Dl. primar Ile Gheorghe prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre privind
modificarea componenţei comisiilor de specialitate.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Nefiind discuții pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu, supune la vot proiectul de
hotărâre care este aprobat cu 19 voturi „pentru”.
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Dl consilier Andraș Emil Sergiu dă cuvântul d-lui consilier Barbu Pompiliu să
prezinte punctul numărul 12 de pe ordinea de zi.
Dl consilier Barbu Pompiliu prezintă Expunere de motive şi Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului acţiunilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive şi de
agrement pentru anul 2017.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu 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 Andraș Emil Sergiu invită la discuţii pe fond.
Dna secretar Peter Rodica informează că la solicitarea Compartimentului
contabilitate, la pozițiile unde se acordă premii trebuie să completăm cu ” Se acordă premii,
diplome pe categorii.”
Dl consilier Barbu Pompiliu spune că a încercat la fiecare acțiune să scrie mai
detailat, dar se va completa unde este cazul cu ”se acordă premii (în bani și dulciuri),
diplome, medalii și cupe” și la acțiunea Zăpezile Bucuriei „Pasul Vâlcan” , se va completa
cu ”achiziționarea unui banner”.
Dl consilier Govor Florin spune că și pentru anul trecut de Crăciun a fost aceeași
sumă pentru amenajarea Parcului copiilor, 70 mii și anul acesta este la fel. Întreabă ce se
cumpără, se cumpără alte ornamente, sau ce anume intră în această sumă, de 70 mii de lei,
care i se pare mare, să nu zică enormă...
Dl consilier Barbu Pompiliu spune că mai multe detalii se pot obține de la
compartimentul de contabilitate și compartimentul de achiziții.
Dl consilier Govor Florin spune că speră că astăzi i s-a adus acel act oficial cu
cheltuielile defalcate pe care l-a cerut în legătură cu Revelionul...cere la fel aceleași cheltuieli
defalcate cu acele cheltuieli de Crăciun , ca să își dea seama pe ce anume o să meargă banii
respectivi. Vrea să întrebe de asemenea tot 18000 de lei sunt pentru acel Revelion din stradă
al vulcănenilor , este vorba de aceeași firmă, același comision.
Dl. primar răspunde că nu este vorba de aceași firmă și spune că aceași sumă a fost
alocată de 4 ani încoace .
Dl. consilier Govor Florin spune că în expunerea de motive este motivat că vin artiși
consacrați, întreabă ce artiști consacrați au venit anul acesta.
Dl. consilier Bălțatu George spune că la nivelul celor 18 mii lei alocați
Dl. consilier Govor Florin spune că 18 mii de lei sunt bani, cu 4000 de euro putem
aduce artiști consacrați să cânte.
Dl. consilier Bălțatu George îl întreabă pe dl Govor dacă știe să scoată TVA – ul
dintr-o sumă.
Dl. consilier Govor Florin spune că nu trebuie să îl întrebe acest lucru, nu are
legătură cu ce spune el . El doar atâta întreabă dacă este aceași firmă, și în primul rând spune
că nu s-a adresat dlui Bălțatu. El vrea să întrebe cine au fost artiștii aștia consacrați, ca să își
dea seama nivelul comisioanelor către acești artiști... cât este plata pentru acei artiști, cât
costă acești artiști.
Dl. primar îl întreabă pe dl Govor, dacă dânsul încheie contractul cu artiștii sau cu
firma?
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Dl. consilier Govor Florin spune că vrea să i se aducă un act , să știe cât costă sa
aducem acești artiști .
Dl. primar îl întreabă dacă vrea acum, spune că o să i se dea, nu este nimic de
ascuns....au fost duși pe scenă nu la restaurant la x ....
Dl. consilier Govor Florin spune că nu vrea acum sumele, ședința viitoare.
Dl. consilier Andraș Emil îl întreabă pe dl consilier Govor dacă numele artiștilor
influențează votul acestuia la acest proiect de hotărâre.
Dl. consilier Govor Florin răspunde afirmativ.
Dna ec. Leonte Luminița spune că vizavi de cheltuielile pentru Crăciunul și
Revelionul vulcănenilor la acest moment ne aflăm în situația creditelor de angajament de
plată, nu sunt efectuate plăți, probabil dl Govor dorește să știe plățile pe fiecare persoană
juridică în parte.
Dl. consilier Govor Florin întreabă când vor fi definitivate aceste plăți.
Dna ec. Leonte Luminița spune că în momentul în care în contabilitate se va
înregistra documentul de efectuare al plății și dacă solicită, i se va face o situație
centralizatoare.
Dl. consilier Govor Florin spune că aceasta o dorește și mulțumește spune că în
Raport apare suma de 422 mii lei, iar în anexa apare suma de 438 de mii lei, întreabă care
este suma corectă.
Dna secretar spune că se va corecta, suma este de 438 mii lei.
Dna consilier Stoica Angela îl întreabă pe dl consilier Șchiopu Ioan Dorel în calitate
de inițiator al proiectului de hotărâre dacă este vorba de aceeași sumă care s-a cheltuit acum
în decembrie, suma care este prevăzută de contabilitate la cultură și dacă este de ajuns,
deoarece dacă nu este suficientă suma, atunci propune o suplimentare a sumei, dacă dl
Șchiopu promite că nu mai veni cu nici o suplimentare a sumei anul acesta la diverse
activități și îl roagă frumos să îi promită dl Șchiopu, pentru că dacă este nevoie de o
suplimentare .... dacă este aceași sumă prevăzută, spune că dânsa citește dar mai uită din când
în când....cu cât ar adăuga și dacă este suficientă... pentru că dacă nu , acum se poate veni și
cu o suplimentare și cu 1 miliard dacă este nevoie.
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel îi spune dnei Angela că câteodată testează nervii, o
informează că este cu examenul psihologic de siguranța a circulației la zi, nu este nicio
problemă. Spune că anul trecut nu a fost consilier, a discutat despre necesitățile de anul
acesta , crede că suma este rezonabilă, nu vede niciun motiv pentru care va trebui să o
modificăm, crede că prin aceste activități culturale și de agrement și sportive sunt vizate
persoane din toate categoriile sociale din municipiul nostru, sunt atrași foarte mulți copii.
Sunt activități față de care altădată poate avea rezerve, dar a fost uimit ce interes prezintă gen
Ziua Educatorului s.a.m.d ... ce cuvânt de onoare să își dea, că nu va veni cu niciun
amendament...nu știe dacă îi dă Dzeu să ajungă acasă... nu poate să își dea cuvântul de
onoare pentru un an de zile și spună că nu se va veni cu vreo suplimentare, nu i se poate cere
așa ceva....
Dl. consilier Anghel Dănuț spune că în cadrul programului prezentat apreciază că
Primăria și consiliul local se ocupă de vârstnici ... propune la Revelionul Vulcănenilor să
defalcăm suma , pentru o mai bună chibzuință a banilor alocați la acest revelion, să avem în
vedere și tineretul din oraș, respectiv cei cu vârsta cuprinsă între 20-45 de ani, s-a mai
discutat , prioritate au avut pensionarii în baza cuponului de pensie; în municipiul Vulcan
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sunt mulți tineri care au salariul minim care și-ar dori să ajungă la acest revelion cu 60 de lei.
Putem face acest revelion separat, unul pentru tineri și unul pentru pensionari.
Dl. consilier Andraș Emil îl întreabă dacă propune amendament.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că da
Dna secretar îl întreabă dacă vrea ca suma propusă să se împartă.
Dl consilier Anghel Dănuț răspunde afirmativ.
Dl. consilier Andraș Emil spune că Revelionul vârstnicilor este cel de la restaurant
și al tinerilor este cel de pe stradă.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că trebuie să invităm și tinerii la masă, în stradă
pot veni atât tinerii cât și pensionarii.
Dl. consilier Andraș Emil îl roagă să formuleze un amendament clar, să-l poată
nota și să îl supună la vot.
Dl. consilier Anghel Dănuț propune amendament ”Organizarea revelionului pentru
tineret și vârstnici”.
Dl consilier Feszner Ștefan spune că denumirea ”Revelionul vulcănenilor” , înseamnă
că este atât pentru la tineri cât și la bătrâni.
Dna secretar spune că dl Anghel se referă la Revelionul organizat la Dincă pentru
seniorii din municipiul Vulcan, îi solicită dlui Anghel să formuleze un amendament cu
sumele.
Dl. consilier Anghel Dănuț propune amendament ” din suma de 50 mii de lei , 20
mii de lei să fie alocată ptr.Revelionul tineretului”. Spune că Revelionul tineretului se poate
organiza tot la Dincă deoarece sunt 2 săli.
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă este legal așa... putem face înmormântări,
boteze și nunți așa....i s-ar fi părut normal ca tinerii cu pensionarii să fie la un loc; dăm un pic
în derizoriu anul trecut nu s-au dat pachete pentru cei cu handicap dar noi facem
revelioane...trebuie analizat , îi respectăm pe cei în vârstă , dacă este nevoie mai suplimentăm
suma...dacă ne putem permite , putem face și în alte zile revelionul....
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel spune că din discuțiile pe care le-a avut cu mai multe
persoane...formularea nu este restrictivă, limitativă, dacă este să respectăm textul cum este
scris, acolo poate merge oricine; pe de altă parte, tinerii nu sunt încântați de un revelion care
să îi țină la masă, pe modelul celui organizat pentru cei mai în vârstă; s-ar putea dacă oferim
varianta aceasta, să avem surpriza și sa avem mai puțini solicitanți.
Nemaifiind discuţii pe fond dl consilier Andraș Emil Sergiu supune la vot
amendamentul propus de dl consilier Anghel Dănuț , ” din suma de 50 mii de lei , 20 mii de
lei să fie alocată ptr. Revelionul tineretului”, amendament care a fost respins, fiind
exprimate 9 voturi „pentru” și 10 voturi „împotrivă”.
Dl consilier Andraș Emil Sergiu supune la vot proiectul de hotărâre, care a fost
aprobat fiind exprimate 15 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere” (dl. Tilea Ion, dl Dragu
Petrică și dna Izsak Cristina) și 1 vot ” împotrivă”( dl Govor Florin).
Dl. consilier Merișanu Cristian spune că dl Govor a fost împotriva acțiunilor culturale
din municipiul Vulcan.
Dl consilier Govor Florin spune că nu, asupra sumelor....
Dl primar spune că nu s-a votat suma...este și acum nepregătit dl consilier.
Dna secretar îi spune dlui Govor că s-a votat întreg proiectul de hotărâre.
Dl consilier Govor Florin spune că da proiectul cu sumele...
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Dl primar îi spune dlui ziarist Ghiță Olteanu dacă este ” corect și cinstit” să
consemneze în presă acest lucru, ”că dl Govor nu vrea”...
Dl consilier Andraș Emil Sergiu le mulțumește și dă cuvântul dlui Costel Avram,
director SC APA SERV Valea Jiului , care prezintă o informare privind activitatea societății
de apă SC APA SERV Valea Jiului pe anul 2016.
Dl consilier Tilea Ion îl întreabă pe dl director Costel Avram dacă funcționează
canalizarea în Dalas și dacă sunt cuplate toate blocurile din Dalas.
Dl Donisă Florin răspunde că rețeaua de canalizare a fost pusă în funcțiune în vara
aceasta , odată cu încheierea proiectului , a fost pusă în funcțiune pe rețeaua nouă și sunt
cuplate toate blocurile.
Dna consilier Stoica Angela spune că nu are vreo întrebare, dânsa vrea să felicite
activitatea Sc APASERV . Spune că nu știe ce funcție are în societate, dar vrea să îl felicite
pe colegul consilier dl Mihai Costel și spune că din partea ei are tot respectul și îl apreciază
pentru activitatea la societate , deoarece a dat numărul de telefon al dânsului fără să știe din
partea cui vin și oamenii au fost mulțumiți că le-au fost rezolvate problemele, îi felicită pe
toți.
Dl director Costel Avram spune că mulțumește pentru aprecierile unui coleg de al
dânsului, dl Mihai Costel este șeful secției Vulcan –Aninoasa, iar ce trebuie să facă
SC APASERV la Vulcan el este direct răspunzător.
Dl consilier Dragu Petrică întreabă în ce zone din Vulcan se vor mai executa lucrări
importante.
Dl director Costel Avram spune că sunt lucrări cuprinse în proiectul aprobat și de
consiliul local “Modernizare infrastructură de apă şi apă uzată în Judeţul Hunedoara (Valea
Jiului) 2014 – 2020” și se va începe cu Uricaniul și Lupeniul conform proiectului.
Dl primar spune că vrea să completeze cu faptul că a fost modernizată stația de la
Dănuțoni, au fost construite stații de tratare a apelor potabile în Valea Jiului, vrea să spună că
eficiența cu care conducerea Apa Serv a lucrat, se observă și în serviciile pe care le oferă
societatea clienților și lucrurile merg din ce în ce mai bine.
Dl director Costel Avram spune că în 2017 apa nu se va mai scumpi deloc și în
maxim 5 ani la finalizarea proiectului apa se va scumpi cu maxim 5%.
Dl consilier Șchiopu Ioan Dorel cere voie să spună două fraze. Spune că există o
disponibilitate incredibilă la Apa Serv în rezolvarea solicitărilor. Are mai multe exemple, dar
s-ar opri la unul : în data de 2 ianuarie, crede că la ora 20 , a sesizat o problemă și într- o oră
au spus cei de acolo că se lucrează la problema sesizată. Felicită membrii conducerii Apa
Serv și le urează succes.

Diverse, petiţii întrebări şi interpelări :
Dl consilier Tilea spune că dl consilier Barbu este președintele comisiei de cultură și
îl întreabă ce zi este marți.
Dl primar îi spune că îi va răspunde el la această întrebare.
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Dl consilier Tilea îl întreabă pe dl primar dacă consilierii hotărăsc ceva în
majoritate un lucru, dl primar îl respectă?Spune că în consiliul local s-a hotărât acum 3 luni
de zile, că în cele 2 blocuri G8 și G10, să se dea căldură, acolo locuiesc copii , bătrâni ....
A treia întrebare se referă la faptul că ați mutat gunoiul de la Pregoterm la primărie,
îl întreabă dacă s-a uitat ce este acolo la casierie, le-a spus oamenilor să meargă la primar să
știe că dacă vin oamenii.
Dl primar răspunde dlui consilier Tilea Ion: în data de 24 ianuarie este Unirea
Principatelor Române și prezintă programul acestei acțiuni. Referitor la cele 2 blocuri,
Termocentrala nu dă agentul termic la instituțiile solicitate de noi, am demarat încă din
toamnă, pentru a se introduce gazul pentru a monta centrale pe gaz, se lucrează la acesasta.
Plata deșeurilor menajere se face la primărie pe întreaga zonă conform proiectului de
gestionare a deșeurilor pe județul Hunedoara., în funcție de declarația cu numărul de
persoane pe care cetățeanul o dă, va plăti gunoiul, el nu trebuie să plătească lunar , se poate
plăti și trimestrial, după aceea se pun penalități. Începând cu luna ianuarie, UE a introdus o
taxă de mediu de 80 de lei, care se plătește tot din această taxă.În fiecare an trebuie să
scădem depozitarea cu 10 %, iar acest lucru îl facem prin selectarea la stația de selectare din
Colonie, în caz contrar vom fi penalizați, noi am reusit să scădem cu 10-15%, să sperăm că
lumea va înțelege și să facă selectiv deșeurile pe care le depozitează la containere, sprijinind
în acest sens să scădem cantitatea de deșeuri care va fi dusă la groapa ecologică.
Dl consilier Govor Florin spune că apropo de selectarea colectivă a deșeurilor, s-a
adresat și dlui Danci , dar nu i-a onorat cererea, în zona blocului unde locuiește, nu sunt
containere speciale pentru așa ceva, deși oamenii mai aruncă separat hârtia și sticlele, înainte
erau, în zona de lângă grădiniță Bl.3B3.Vrea să mulțumească în special dlui Barbu pentru că
a observat că a luat în considerare unul din lucrurile pe care le-a spus în interpelarea din luna
august și anume va face un concurs de skate, la sfârșitul lui august. Va ajuta la dezvoltarea
Pasului , dar nu este de ajuns o singură acțiune, vrea să întrebe de ce acum iarna nu putem să
punem măcar acea pârtie micuță în funcțiune.
Dl primar spune că este pusă în funcțiune.
Dl consilier Govor Florin spune că ultima dată când a mers , acum două săptămâni,
nu mergea, i s-a spus că ratracul nu merge.
Dl primar spune că este pusă în funcțiune, a fost reparat și ratracul.
Dl viceprimar spune că pârtia este pusă în funcțiune de două weekend-uri.
Dl consilier Govor Florin spune că mai are un singur lucru la punctul de diverse și a
terminat. A apărut în ziar anumite detalii în legătură cu achiziția unor telefoane de către
spital, cei care se ocupă.. ne puteți lămuri?
Dl primar îl întreabă pe dl Govor ce legătură avem noi cu spitalul, nu înțelege care
este problema dânsului cu telefoanele spitalului.
Dl consilier Govor Florin spune că avem reprezentanți , un consiliul de administrație,
întreabă dacă era o achiziție necesară....
Dl primar spune că de acest lucru răspunde directorul instituției , pentru aceasta îi
recomandă să facă o adresă să –l întrebe dacă are sau nu are nevoie de telefon, în calitate de
primar nu poate să-l întrebe dacă are sau nu are nevoie de telefon, sunt din fondurile
spitalului, nu sunt dați de la primărie în acest sens. Îi spune că acest lucru trebuia să îl știe de
când este consilier....
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Dl consilier Govor Florin spune că sunt niște sume...și noi avem un consiliu de
administrație.
Dl primar spune că dânsul nu l-a întrebat cât îl costă telefonul.
Dl consilier Govor Florin spune că este o chestie privată
Dl primar spune că trebuie să fim raționali, nu trebuie să punem întrebări numai ca
se ne aflăm în treabă, consideră că dl Govor se face mai mult de râs.
Dl primar spune că spune că referitor la Revelionul de anul acesta, cum s-a ajuns ca pe str.
Mihai Eminescu , nr 110 din Zimnicea, o firmă înființată cu 15 zile înainte să organizaze
revelionul la noi.
Dl primar spune că poate întreba achizițiile, au făcut oferte, ei au oferit prețul cel mai
bun, firma este de București, s-a interesat ulterior....au fost 4 oferte, cea mai bună ofertă a
fost a lor în suma pe care o aveam alocată, atât...
Dl consilier Mârza Florin mulțumește.
Dl primar spune că s-a vehiculat tot felul de nume, ba că-i a lui Dragnea, ba a lui
Olteanu....până la urmă ce-l interesează pe el , important este că au venit artistii în Vulcan.
Dl consilier Mârza Florin spune că referitor la Cabana Căprișoara, întreabă dacă are
chiriași.
Dl primar spune că da, a fost licitatie .
Dl consilier Mârza Florin întreabă cine este firma.
Dl primar spune că nu știe cum se numește firma, trebuie întrebați cei de la ....spune
că este afișat și pe site, este afișată licitația , este publică...
Dl consilier Mârza Florin spune că nu a știut ..mai are o singură întrebare.În anul
2016 au fost câteva rectificări bugetare, a fost prinsă într-una dintre acestea și o corecție
financiară de 621 180 lei la care primăria era obligată prin sentinta 3661/ 18.11.2015 de
ICCJ ....
Dl consilier Andraș Emil întreabă ”să ce”!
Dl consilier Mârza Florin spune ...să dea banii înapoi la Ministerul Dezvoltării.
Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că banii către Ministerul Dezvoltării sunt
acordați cu ordin de plată.
Dl consilier Mârza Florin întreabă dacă banii au fost dați din bugetul local.
Dna dir. ex. Leonte Luminița spune că sigur, din veniturile realizate, venituri
proprii, s-au constatat că sunt cheltuieli neeligibile, motiv pentru care au comunicat decizia.
Dl primar spune că din bani care au fost primiți tot de la buget.
Dl consilier Mârza Florin spune că asta vrea să știe dacă s-au dat înapoi banii .
Dna consilier Bărbița Eugenia spune că noi am aprobat în consiliu colectarea
deșeurilor cu 8 lei /persoană.Mai mulți agenți economici au semnalat faptul că li se cere
adeverință REVISAL și să plătească conform Revisalului. Nu știe dacă este adevărat, dar noi
am aprobat în consiliu să se plătească pe tona de gunoi.
Dna secretar spune că este posibil să se ceară, să se vadă numărul de angajați.
Dl consilier Anghel Dănuț spune că în P-V din data de 16 .12, dl primar a spus că
se va cântări gunoiul și până acum nu s-a cântărit.
Dl primar spune că s-a cântărit începând cu 1 ianuarie 2017 , iar pentru societăți o
să se intereseze, pentru că încă nu s-a încheiat luna .
Dl consilier Anghel Dănuț spune că în momentul în care gunoiul este ridicat de la
societăți, nu este cântărit. Ce dorește este ca societățile să nu aibă vreo surpriză pe facturile
lunii ianuarie.
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Dl consilier Lung Cornel spune că se simte dator să facă niște precizări cu privire
la activitatea Spitalului Municipal Vulcan. Acest lucru îl face datorită interpelărilor
colegului Govor și a mențiunilor dlui Olteanu din ziar vizavi de activitatea spitalului.
Îi invită public ca după ședință să meargă la spitalul din Vulcan. Spune că face
această invitație deoarece în data de 11 la sedința CA, apăruse deja acea poveste cu
telefoanele, de mult își propusese să vadă exact ce se întâmplă la spitalul municipal Vulcan,
începând de la Urgență la stația de căldură. Spune că se fac lucruri bune la spitalul din
Vulcan. În luna decembrie s-au făcut achiziții, lăsăm la o parte telefoanele, pentru dotarea
secției de paliative, care va fi dată în folosință în luna aprilie și care va cântări la încheierea
noului contract de cîătre managerul unității cu Casa de asigurări de sănătate. Spune că a
vizitat bucătăria, fără să anunțe , s-au făcut modernizări pentru bucătărie, s-au achiziționat
mese de inox, aparatură electrică gen robot de bucătărie, s-au cumpărat ustensile tot de inox.
De asemenea trebuie menționat și faptul că Spitalul Vulcan la sfârșitul anului a avut un
excedent de 143 590 de lei, excedent existent după au fost plătiți toți furnizorii de servicii și
bunuri, au fost plătite salariile, neexistând restanțe de niciun fel. S-au făcut aprovizionări cu
materialele pentru curățenie, reactori pentru 2 luni de zile, ianuarie și februarie, lucruri care
se pot verifica în momentul de față. Legat de căldură, rețeaua existentă nu face față neajutată
de rețeaua de termoficare de la Paroșeni, la modul că un calorifer era fierbinte, unul nu. Ca să
facă față situației au cumpărat calorifere electrice. Luând toate aceste fapte, poate afirma că
lucrurile merg foarte bine la Spitalul din Vulcan. Vizavi de telefoane, a întrebat de când nu
s-au mai acordat personalului telefoane, răspunsul a fost că din martie 2013, de când au fost
încheiate contractele cu rețeaua de telefonie mobilă. După cum se știe aceste telefoane au un
anumit grad de uzură și necesită după un anumit timp casarea și trebuie înlocuit.Acuma cu ce
gen de telefoane au hotărât să înlocuiască telefoanele este la latitudinea managerului.
Relansează invitația de a vizita spitalul după ședință să vadă despre ce este vorba.
Dna consilier Stoica Angela îl întreabă pe dl primar la consilieri când le cumpără
telefoane.
Dl primar răspunde că au tablete.
Dna consilier Stoica Angela spune că primăria are un aport financiar substanțial la
bugetul spitalului...
Dl primar spune că nu pentru telefoane.
Dna consilier Stoica Angela întreabă pe dna director ec. dacă Primăria și consiliul
local nu dă niciun ban pentru spital.
Dl primar spune să nu dezinformeze, pentru că ei au bugetul lor, numai că trece prin
bugetul consiliului local , și școlile și spitalul au bugete separate. Primăria nu poate face
decât investiții pentru spital și pentru ceea ce aparține primăriei.Să nu facă confuzie.
Dna consilier Stoica Angela o întreabă pe dna director executiv Leonte că ce să
înțeleagă că Primăria și Consiliul local nu dă niciun leu.
Dna director ex. Leonte Luminița spune că la nivelul anului 2016 de la bugetul local
nu a fost transferată nicio sumă către spital..
Dna consilier Stoica Angela spune că nu vorbim despre anul 2016, de ex. pentru anul
2017 nu se dă nici un leu?
Dna director ex. Leonte Luminița spune că bugetul pe anul 2017 nu este elaborat .
Dna consilier Stoica Angela întreabă dacă spitalul se subvenționează prin activitatea
sa.
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Dna director ex. Leonte Luminița spune că da, din venituri proprii și subvenții , este
pe sursă de finanțare E, nu este ca bugetul local A, din venituri proprii și subvenții de la CAS
și DSP.
Dl primar spune că dacă consiliul local consideră că trebuie să facem ceva construcție,
să cumpărăm aparatură în spital, se alocă bani dar numai pentru așa ceva, ce este în domeniul
public, clădirile ne aparțin nouă, proiectul pentru modernizarea policlinicii ne aparține nouă.
Dna consilier Stoica Angela îi spune dlui Govor că în acest caz nu are niciun drept să
meargă să-l întrebe pe dl. director de la spital de ce are telefon.
Dl primar spune că ”mulțumim”.
Nemaifiind discuţii dl consilier Andraș Emil declară închisă şedinţa de consiliu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Consilier local Andraș Emil

Jr. Peter Rodica
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