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Dragi Vulcăneni, 
 
Avem cu toții în acest an indiferent de locul 
în care ne aflăm, marea responsabilitate de 
a reuși să păstrăm în limite cât mai firești, 
nevoia de a ne recunoaște ca români, ca 
cetățeni ai aceleași națiuni, ai aceleiași 
comunități. De a ne respecta reciproc. De a 
fi foarte atenți la toate provocările care ne 
pot face să alunecăm în atitudini care nu ne 
onorează. 
 
Nu spun vorbe mari. Și sunt sigur că cei 
mai mulți dintre concetățenii mei gândesc la 
fel.  
 
Comunitatea noastră este prin excelență un 
loc unde majoritatea oamenilor este 
tolerantă, are atitudine pozitivă față de viață 
în general și în mod particular față de 
munca concetățenilor lor din administrația 
locală. Le mulțumesc și de această dată 
tuturor celor ce reușesc să mențină tonusul 
comunității printr-o astfel de atitudine, care 
desigur, poate îmbrăca și nuanțe critice, 
legate de ceea ce într-o limită rezonabilă, 
ne ajută să analizăm mai atent cum anume 
să ne desfășurăm activitatea. 
 
Doar cei ce nu înțeleg deloc, sau cei ce 
fiind  rău-intenționați nu vor să înțeleagă, 
doar aceștia ( dealtfel puțini la număr) nu 
realizează sau nu vor să realizeze ce 
reprezintă efortul zilnic al Consiliului Local 
și al Primăriei, de a menține comunitatea 
în ,,funcțiune” și de a folosi toate 
oportunitățile de dezvoltare locală, care ne 
vin în atenție. 
 
Este ceea ce facem și în 2018 cu 
posibilitățile bugetare existente, cu dorința 
de a atrage fonduri guvernamentale sau 
europene cât mai consistente și cu 
convingerea că ne respectăm cu toții, atât 
legislativul Vulcanului cât și executivul, 
angajamentul de a fi folositori comunității 
noastre, conform Strategiei de Dezvoltare 
Locală și planului de acțiuni pe care îl 
derulăm anual. 

În paginile acestei ediții Vulcan Info puteți 
afla pe larg care ne sunt obiectivele pe care 
le asumăm în acest an, cele pe care le 
preluăm din 2017 și pe care le ducem mai 
departe precum și cele pe care le avem în 
faza de proiectare și care se vor materializa 
începând cu acest an și în anii următori.  
 
Urmărim în acest fel să ajungem etapizat în 
fiecare loc al comunității noastre. Știu că 
sunt încă zone unde oamenii așteaptă ca 
primăria să vină să le rezolve urgențele și 
înțeleg în totalitate sentimentul de 
nemulțumire al acestor oameni, care cred 
că administrația locală îi ignoră, ceea ce nu 
corespunde deloc viziunii noastre.  
 
Este însă o derulare în timp care își 
urmează cursul ei. Dorim cu toții să putem 
rezolva tot ceea ce este de făcut și sunt 
convins că pe zi ce trece, pe an ce trece, 
vom reuși să intervenim în fiecare zonă, în 
fiecare colț al comunității. 
 
Mai presus de toate îndatoririle noastre 
zilnice, ne găsim în anul în care suntem 
datori să simțim românește cât mai mult. Să 
respectăm patria, înaintașii, făuritorii de 

istorie, eroii neamului și pe toți aceia care 
ne ajută să nu uităm că suntem români. În 
acest context, vă lansez tuturor apelul de a 
fi prezenți la toate momentele de aducere 
aminte a momentelor istoriei noastre, pe 
care vi le vom comunica la timpul potrivit. 
Vulcanul este un loc cu mare rezonanță 
istorică legată de întregirea neamului 
românesc. Avem această mare ocazie de a 
fi uniți în istoria noastră locală și națională. 
 
Cu acest gând și chemare, vă doresc 
tuturor lectură plăcută. 
 

Primarul dumneavoastră, 
Ing. Gheorghe ILE 
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ROMÂNII DIN VULCAN... UNIȚI ȘI DE UNIRE 

Este deja tradiție. Necesară, frumoasă, 
benefică. Sărbătoarea Unirii 
Principatelor Române la Vulcan are 
identitatea ei. Frumusețea ei. 
Importanța și efectele pozitive firești în 
viața comunității. Și anul acesta a fost la 
fel. 
 
Primarul Gheorghe Ile a retrăit bucuria 
de a fi alături de vulcăneni, de românii 
care s-au reunit la Vulcan, la 
aniversarea a 159 de ani a României 
Principatelor Unite. 
 
”Vulcănenii au fost din nou la înălțime. 
Numărul mare al celor ce au participat 
alături de noi la tot ceea ce a  
reprezentat modul nostru de a ne aminti 
de Unirea Principatelor Române,  
exprimă un adevăr simplu: respectul 
față de istorie, față de înaintașii noștri,  
nevoia de a ne exprima iubirea de  
patrie, sunt prezente în noi și ies la 
suprafață în astfel de zile, cum este și 
24 ianuarie. Mulțumesc tuturor celor ce 
au fost prezenți la Cinematograful  
Luceafărul și pe Bulevardul Mihai  

Viteazul. Cu mic cu mare, au venit la 
întâlnirea noastră anuală, dedicată 

Unirii Principatelor Române” spune  
primarul Gheorghe Ile. 

STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE 
LOCALĂ – 
LOCUL 2 PE 
ȚARĂ 

Felicit încă o dată echipa proiectului Acum pentru Viitorul 
Vulcanului, care și-a îndeplinit misiunea.  
 
Obținerea locului al II-lea pe țară în evaluarea Strategiei 
de Dezvoltare Locală reprezintă pentru noi toți un uriaș 
pas înainte în efortul administrației publice locale, aflată în 
parteneriat cu sectorul privat și cu societatea civilă, de a 
aduce în comunitățile cu vulnerabilități sociale deosebite, 
nu doar speranța ci mai ales certitudinea că gradat, 
calitatea vieții oamenilor din aceste comunități, va crește simțitor. 
 
Pentru noi obținerea acestui rezultat este practic doar un început de drum, în ceea ce privește 
realizarea de proiecte punctuale, care să primească finanțarea necesară, chiar din acest an. 
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DEZBATEREA PUBLICĂ A BUGETULUI LOCAL – PROPUNERILE CETĂȚENILOR 
Prezent și de această dată la dezbateri, 
Alexandru Trestian a cerut 
reprezentanților administrației publice 
locale să aloce, în limita fondurilor 
disponibile, sumele necesare pentru 
amănunte importante legate de activitatea 
de la Clubul Pensionarilor. Pe lângă cele 
legate de schimbarea scaunelor și a 
jocurilor folosite de pensionari (table, șah), 
acesta a solicitat și amplasarea unei 
camere de supraveghere video, pentru 
evitarea unor posibile evenimente nedorite. 
Acesta a solicitat și amplasarea unei 
tribune pentru spectatori la Sala de Sport 
din Cocoșvar. 
 
Fazekas Alexandru- un alt cetățean 
prezent la dezbatere a cerut primarului 
municipiului Vulcan, să intervină pe drumul 
de pe strada Morii și să amplaseze și pe 
strada Bazinului pubele de gunoi. 
 
Baleia Cristian a cerut explicații legate de 
posibilitatea extinderii rețelei de gaz metan 
în zona Coliniei Țărănești din Sohodol. 
Primarul Gheorghe Ile a oferit explicațiile 
legate de ceea ce administrația publică 
locală poate face, în acest sens. Conform 
legii, singurul mod în care se poate angaja 
un proiect de acest gen, trebuie să 
pornească din inițiativa cetățenilor adresată 
direct firmei de resort, în acest caz EON, 
care în baza unui studiu de fezabilitate, 
poate decide dacă investiția este 
sustenabilă sau nu. 
 
Leonte Traian a cerut un răspuns legat de 
construirea unui WC public în zona stației 
de taximetre. Răspunsul oferit de primarul 
Vulcanului face referire la cuprinderea 
acestui proiect în programul de lucrări 
publice, împreună cu un WC în zona pieței. 
 
Simion Spiridon a cerut să se facă ceva 
cu malurile surpate ale pârâului Mohora, 
care afectează curțile mai multor locuitori 
din proximitatea albiei acestuia. Primarul 
Gheorghe Ile a precizat că au fost 
demarate discuțiile cu Garda de Mediu și 
că realizarea unui proiect pentru 
soluționarea acestei probleme se găsește 
pe agenda de intervenții cu titlu de 
prioritate. 
 
Gheorghiță Rad a cerut să i se spună 
dacă pe lista de reabilitări de alei, trotuare, 
trepte, se găsesc și cele care fac legătura 
între bulevardul Mihai Viteazul și blocurile 
17 și 18. Răspunsul primit este afirmativ, cu 
aplicare în acest an. 
 
Propunerile consilierului local Florin Govor 

se regăsesc deja pe lista de lucrări 
programate pentru derulare: modernizarea 
parcului Avram Iancu, realizarea unui 
staționar nou în Crividia. El a mai cerut și 
turnarea unui strat protector la intrarea 
elevilor de la școala nr.4. 
 
Președintele Clubului Sportiv Mihai 
Viteazul, Gheorghe Duna a solicitat 
alocarea de fonduri pentru reparații la 
incinta clubului și pentru susținerea cu un 
buget suplimentar a unora dintre activitățile 
sportive, care cer cheltuieli legate de 
deplasarea și masa sportivilor. 

PrimarulVulcanului a precizat că la această 
oră este dificil să se discute alocarea de 
fonduri. 

LUCRĂRILE DE INVESTIȚII ALE CONSILIULUI LOCAL  
cu finanțareparțialăsautotală din bugetul local – 2018 

 
LUCRĂRI ÎN CONTINUARE (lucrări multi-anuale) 
1. Capitolul Autoritățipublice: 
- Refuncţionalizare cămin C1, C2,C3 în 
locuinţe sociale; 
2. Capitolul Sănătate: 
- Modernizare ambulatoriu Spitalul 
Municipal Vulcan(documentatii 
tehnice ,dali, avize, acorduri, PT, 
expertiza, CS, s.a); 
3. Capitolul Servicii și Dezvoltare Publică: 
- Executie lucrari de extindere sediul 
primariei (arhiva); 
4. Capitolul Transporturi: 
- Reabilitarea DJ 664 Tg-Jiu-Turcinesti-
Schela-Pas Vulcan-Vulcan, km 42+500-44+930, sector intravilan (zona Dinca-statia 
telegondola) (inclusiv dirigentie santier); 
- Amenajare alei pietonale - Treptele din zona Sc. Gim. Nr. 6 ; 
- Modernizarea strazilor zona - Liceu -Centruvechi; 
- Modernizare cartier Traian (alei, trotuare, scari); 
- Reabilitare strada Traian; 
- Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani 
Green Line ValeaJiului; 
 
LUCRĂRI NOI 
1. Capitolul Servicii și Dezvoltare Publică: 
- Executie lucrari de extindere sediul primariei (arhiva); 
2. CapitolulTransporturi: 
- Modernizare strazi si alei pietonale str. Romana si accesul strazii Platoului; 
- Modernizare strazi si alei pietonale in zona străzii Aleea Muncii. 
 
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII 
1. Capitolul Servicii și Dezvoltare Publică: 
- Monumente Istorice in Pasul Vulcan la limita judetelor HD si Gj; 
- Actualizare documentatii tehnico - economice pentru proiectul de reabilitare termica 
blocuri; 
- Elaborare documentatie tehnico-economica pentru iluminatul public. 
2. Capitolul Transporturi: 
- Elaborare documentatie tehnica pentru modernizare strazi si alei pietonale in zona Vasile 
Alecsandri, str. Brazilor, Pinului, Bazinului, Valea Morii si accesul la sala de sport; 
- Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitare zona Coroesti, respectiv, strada 
Coroesti, str. Valea Lupseasca, str. Valea Ungurului, str. Seciului, str. Socaneasca; 
- Elaborare documentatie tehnica pentru reabilitare strazi din Colonia taraneasca Sohodol; 
- Elaborare documentatie tehnica pentru modernizare infrastructura asfaltica pentru 
strazile Teodora Lucaciu, Ion Creangă si Crividia. 
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LISTA OBIECTIVELOR DE 
INVESTITII PE ANUL 2018 – 

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN 
Conform hotărârii Consiliului Local privind Bugetul 

Local pe 2018, în cadrul Spitalului Municipal Vulcan, 

sunt programate următoarele cheltuieli: 

 

- Aparatura electroterapie cu frecventa joasa si medie 

- 2 buc. 

- Aparat fizioterapie cu ultrasunete; 

- Aparat fizioterapieTecar; 

- Detector vene - 2 buc; 

- Licente Office si Windows; 

- Lucrare reabilitare pereti exteriori bloc alimentar si 

spalatorie; 

- Lucrare reabilitare instalatie bloc alimentar; 

- Lucrare reabilitare spatii interioare bloc alimentar; 

- Lucrare realizare instalatii electrice si montaj aer 

conditionat etaj 3 spital; 

- Studiu fezabilitate reabilitare spatii interioare bloc 

alimentar; 

- Proiect reabilitare spatii interioare bloc alimentar; 

- Studiu fezabilitate reabilitare pereti exteriori bloc 

alimentar si spalatorie; 

- Proiect reabilitare pereti exteriori bloc alimentar si 

spalatorie. 

LISTA OBIECTIVELOR DE 
INVESTIłII FINANȚATE DIN 

VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 
DOMENIUL LOCUINłELOR, 

SERVICIILOR ŞI DEZVOLTARE 
COMUNALĂ 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII 

 

1. Grup Sanitar Public in zona Pietii Agroalimentare; 

2. Achizitionare si montare camere de supraveghere: 

Piaţa Agroalimentară, Târgul Săptămânal, Parcometre 

- Zona Centrală( doc. tehnice+lucrari); 

3. Sistem sonorizare. Ansamblu de Boxe active 

electro-voice si mixer audio analogic. 

ALOCAREA DE FONDURI EUROPENE 
PENTRU VALEA JIULUI, DE LA BRUXELLES  

Nevoia de fonduri europene rămâne o constantă a preocupărilor 

administrației publice locale. 

 

Cele ce pot fi atrase în comunitate se găsesc pe axe de finanțare 

europeană, care trebuie să se suprapună în mod fericit cu domeniile 

de interes major identificate de administrație. 

 

Reprezentarea României la Bruxelles, prin comisarul Corina Crețu, 

pentru comunitatea Vulcanului este un lucru benefic, subliniat de 

comisarul român încă o dată în ultimele săptămâni.  

 

Momentul declarației doamnei comisar prin care se subliniază 

implicarea euro-parlamentarilor în alocarea de fonduri europene 

pentru zona noastră, l-a îndemnat pe primarul Gheorghe Ile să 

declare public: ”Salut modul de abordare consecvent al doamnei 
comisar european Corina Crețu, care după întâlnirea domniei-
sale cu doamna prim-ministru VioricaDăncilă a precizat în fața 
presei, încă o dată, disponibilitatea Comisiei Europene de 
alocare de fonduri pentru redresarea economică și socială a 
Văii Jiului. Prin această abordare doamna comisar își onorează 
practic promisiunile făcute în aprilie 2017, în timpul 
dialogului purtat cu domnia-sa la Bruxelles, promisiuni care 
conform declarației de presă de astăzi, pot fi materializate în 
cel mai scurt timp, pe baza proiectelor pe care administrațiile 
publice din ValeaJiului le pot angaja în scopul obținerii de 
fonduri europene, conform strategiei zonale de dezvoltare 
economică și socială. Îi mulțumesc doamnei comisar european  
Corina Crețu, în numele cetățenilor municipiului Vulcan și 
doamnei premier Viorica Dăncilă, anticipat, pentru toate 
proiectele pe care Guvernul României și Uniunea Europeană le 
vor finanța pentru o viață mai bună a oamenilor de aici.” 
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AUTOBUZELE ELECTRICE - proiectul ”GREEN LINE” 

UAT Vulcan se află împreună cu celelalte UAT-uri din Valea Jiului, 
în parteneriat cu Consiliul Județean Hunedoara, în scopul realizării 
proiectului de transport public rutier: 
LINIA VERDE DE AUTOBUZE ELECTRICE - GREEN LINE VJ. 
Depunerea proiectului este stabilită pentru data de 20 martie 2018. 
 
În scopul definirii cât mai exacte a tuturor parametrilor tehnici 
necesari pentru exploatarea acestei linii de autobuze, s-au 
efectuat mai multe studii de piață, la nivelul producătorilor de astfel 
de echipamente. Oportunitatea oferită în a doua jumătate a lunii 
februarie de a vedea la fața locului un astfel de producător, a 
permis conducerii Primăriei municipiului Vulcan, să aducă în 
elaborarea proiectului toate informațiile necesare. 
 
Vizita efectuată de primarul Gheorghe Ile împreună cu directorul 
tehnic Cosmin Capriș, la producătorul de autobuze electrice 
KARSAN din Bursa (Turcia) a fost un prilej de cunoaștere a tuturor 
detaliilor tehnice care trebuie manageriate în viitoarea activitate de 
transport public rutier. 
 
Conform proiectului, Vulcanul își asumă o bună parte din 

managementul acestei activități, motiv pentru care este important 
să se poată face cele mai fiabile achiziții de echipamente și cu 
costuri de mentenanță care să poată fi acoperite și în perioada 
când proiectul va deveni auto-sustenabil. 
 
Finanțarea proiectului este asigurată de Uniunea Europeană. 
Implementarea acestuia va începe după aprobarea finanțării. Vom 
reveni cu informații din derularea acestui proiect. 

STUDIU DE PIAȚĂ - pregătirea proiectului 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI VULCAN 
DESFĂȘURATĂ ÎN PERIOADA 01.01.2017 – 31.12.2017 

ACTIVITATEA DE CONSTATARE A 
FAPTELOR CONTRAVENȚIONALE ȘI 
INFRACȚIONALE 
Date referitoare Ia faptele de natura 
contraventionala 
 
În perioada de referință, au fost aplicate 
188 de sancțiuni din care 164 amenzi cu o 
valoare de 46.000 lei și 24 avertismente, 
situația sancțiunilor pe acte normative 
prezentându-se astfel:  
- 77 sancțiuni din care 71 amenzi cu o 
valoare de 31.650 lei și 6 avertismente 
pentru încălcarea Legii nr.61/1991 privind 
sancționarea faptelor de încălcare a unor 
norme de conviețuire socială, a ordinii și 
liniștii publice; 
- 51 sancțiuni din care 48 amenzi cu o 
valoare de 1.575 lei și 3 avertismente 
pentru încălcarea H.C.L.71/2014 privind 
Regulamentul de funcționare a parcărilor cu 
plată din municipiul Vulcan; 
- 17 sancțiuni din care 11 amenzi cu o 
valoare de 1.800 lei și 6 avertismente 
pentru încălcarea H.C.L.109/2010 privind 
stabilirea și sancționarea unor contravenții 
în domeniul gospodăririi municipiului 
Vulcan; 
- 1 sancțiune în valoare de 3000 lei pentru 
încălcarea O.U.G. 195/2005 privind 
protecția mediului; 
- 9 sancțiuni în valoare de 675 lei pentru 

încălcarea H.C.L. 8/2016 privind 
Regulamentul de organizare și 
desfășurarea activităților economice de 
comercializare a produselor și serviciilor de 
piață în municipiul Vulcan; 
- 3 sancțiuni în valoare de 400 lei pentru 
încălcarea H.C.L.76/2012 privind instituirea 
restricției de circulație pe biciclete și role în 
locurile neamenajate de pe bulevardul 
Mihai Viteazu; 
- 1 sancțiune  în valoare de 100 lei pentru 
încălcarea H.C.L.58/2017 privind 
aprobarea unor reglementări privind 
deținerea câinilor de companie și accesul 
persoanelor însoțite de câini în spații 
special amenajate din municipiul Vulcan; 
- 15 sancțiuni în valoare de 6.300 lei pentru 
încălcarea Legii nr.349/2002 actualizată, 
privind prevenirea și combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun; 
- 14 sancțiuni din care 5 amenzi cu o 
valoare de 500 lei și 9 avertismente pentru 
încălcarea Legii 1/2011 privind Legea 
Educației Naționale, actualizată; 

 
Infracționalitatea stradală: 
În ceea ce priveşte documentarea 
activităţilor prevăzute de legea penală, în 
perioada menţionată, au fost depistate 53 
fapte penale, ce întrunesc elementele 
constitutive ale unor infracţiuni, după cum 
urmează: 

- 24 infracțiuni de loviri și alte violențe; 
- 29 furturi cu intrare prin efracţie; 
În situaţiile menţionate autorii au fost 
predaţi în vederea continuării cercetărilor 
lucrătorilor Poliţiei Municipiului Vulcan.  
 
Mențiuni cu privire la timpul și locul de 
comitere a principalelor categorii de 
fapte:  
- majoritatea contravenților şi infracțiunilor 
au fost comise atât pe timpul zilei cât şi pe 
timpul nopţii, pe parcursul zilelor 
saptămânii; 
- dintre societăţile comerciale cu capital de 
stat, s-au înregistrat furturi la E.M.Vulcan, 
E.M.Paroşeni, Termocentrala Paroșeni şi 
E.P.C.V.J. Vulcan, majoritatea fiind furturi 
de materiale feroase și neferoase, cabluri 
electrice și cărbuni; 

 
Starile conflictuale interIintra familiale,  
interetnice, interconfesionale sau de 
alta natura: 
- în evidența Serviciului Poliţiei locale au 
fost înregistrate în cursul anului 2017 un 
numar de 100 stări conflictuale în familie 
care au fost aplanate;  
- nu au fost înregistrate conflicte de natură 
interetnice și interconfesionale. 
 

Şef Serviciu Poliţia Locală 
Jr.Mezabrovschi Mihăiţă 
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ZĂPEZILE BUCURIEI - EPISODUL II -  ACELAȘI SEZON ( HIBERNAL) 

CLASAMENT SKI 
 
CATEGORIA PÂNĂ LA 6 ANI 
FETE: 1.Șefer Ioana Andreea; 2.Oțet 
Maya Felicia; 3. Gere Julia; 
BĂIEȚI: 1. Drăghina Adrian; 2. Todoruț 
Alexandru; 3.Țandrău Matias. 
 
CATEGORIA 7-9 ANI 
FETE: 1.Todoruț Carina 2.Capriș 
Jasmina; 3. Toma Raisa. 
BĂIEȚI: 1. Leonte Bogdan; 2. Bojenoiu 
Alexandru; 3. Căciulă Vlad. 
 
CATEGORIA 10 – 13 ANI 
FETE: 1.Albescu Alexandra; 2. Hîrtop 
Teodora; 3. Botar Andreea. 

BĂIEȚI: 1. Leonte Sebastian; 2. 
ReviteaRareș; 3. Berechet Eduard. 
 
CATGORIA 14 – 17 ANI 
FETE: 1.Szoradi Andreea; 2. Popa 
Roxana; 3. GhicaSorana. 
BĂIEȚI: 1. Lauran Bogdan; 2. Bucea 
Tudor Adrian; 3. Danci Horia. 
 
CATEGORIA 18 – 25 ANI 
FETE: 1.Bucea Alexandra; 2. Bernhardt 
Corina; 3. Ilyes Andreea. 
BĂIEȚI: 1. Mureșan Alexandru. 
 
CATEGORIA 26 – 35 ANI 
FETE: 1.Țandrău Anca2.Bodescu 
Roxana 
BĂIEȚI: 1.Azamfirei Ioan-Alexandru2. 
Pagvejer Bogdan3. Amaximoaie D. 

CATEGORIA 36 – 49 ANI 
FETE: 1.Todoran Aldona; 2. Tomuș 
Lucreția; 3.Hîrtop Marinela. 
BĂIEȚI: 1. Goia Sergiu; 2. Suță 
Augustin; 3.Fîță Daniel. 
 
CATEGORIA 50 – 60 ANI 
FETE: 1. Bogdan Silvia; 2. Bucea 
Monica. 
BĂIEȚI: 1. Czimbalmoș Ernest; 
2.Horincaru Butura Nicu; 3. Mureșan 
Marius. 
 
CATEGORIA PESTE 60 ANI 
FETE: 1.Asandrei Simina; 2. Flaidăr 
Rodica. 
BĂIEȚI: 1. Manea Nicolae; 2. Ferenczi 
Kalman. 

Cupa la Ski Alpin - Pasul Vîlcan, 
organizată în cadrul ediției a V-a 
Zăpezile Bucuriei, s-a desfășurat în 
condiții optime de coborâre, pe pârtia 
de concurs de lângă Telegondolă. 
Mulți sportivi. Mulți suporteri. Mulți 
iubitori de munte bucuroși să fie 
prezenți la evenimentul nostru. 
 
O echipă de organizare bine 
coordonată. În apres-ski, ambianță 
plăcută, încărcată de pozitivitate și 
optimism. Cupele și diplomele și-au 
găsit destinatarii, pe podiumul de 
premiere. Amfitrionul competiției a 
fost și de această dată, primarul 
Vulcanului- Gheorghe Ile, care la final 
a declarat: 
 
”Îi felicit pe toți sportivii concurenți și 
le mulțumesc tuturor celor ce au 
făcut posibil acest eveniment. 
Mulțumesc colegilor din Primărie și 
Consiliul Local care s-au implicat și 
de această dată pentru reușita 
acestei acțiuni.” 
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