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Dragi Vulcăneni, 
 
Am parcurs împreună încă un an din viața 
comunității noastre. Cele câteva zile câte 
ne-au mai rămas până la finele lui 2016, ne 
permit să privim la tot ceea ce am reușit să 
facem, fiecare în locul unde este, fiecare 
după responsabilitatea pe care și-o asumă. 
 
Personal, am început acest an cu  
convingerea că pot conduce în continuare 
activitatea de administrație publică locală. 
Convingerea mea a fost încă o dată 
susținută de majoritatea cetățenilor  
Vulcanului și întărită de noua echipă de 
consilieri locali, care s-a constituit după 
alegerile locale din iunie 2016. 
 
Le mulțumesc încă o dată tuturor celor ce 
au considerat că Primăria este pe mâini 
bune, în actual formulă de conducere. 
 
Organizarea alegerilor locale nu ne-a  

împiedicat să ne facem datoria zilnică de 
administrator ai localității. Am reușit 
aproape în totalitate să menținem ritmul 
agendei noastre de lucru, demarând noi 
proiecte, dar și continuîndu-le pe cele 
începute în 2015.  
 
O trecere în revistă rapidă a acestor 
activități, pune pe primele locuri: 

- demararea proiectului de creare de 
locuințe sociale, prin reabilitarea 
imobilelor de la Dincă; 

- proiectul de reabilitare a infrastructurii 
pietonale de pe Nicolae Titulescu; 

- proiectul de reabilitare a infrastructurii 
rutiere și pietonale din zona Dincă; 

- lucrările de reabilitare termică și  
modernizare de la Spitalul munici-
pal. 

 
Lista lucrărilor publice este însă foarte  
amplă, a fost mediatizată la începutul  
anului și voi reveni în detaliu asupra 

acesteia, în scrisoarea Primarului, la 
începutul anului 2017. 
 
În paralel am fost prezenți în comunitate și 
am susținut toate activitățile tradiționale, 
cele organizate de societatea civilă, un 
reper important între acestea fiind  
realizarea la granița dintre județele Gorj și 
Hunedoara, sus în Pasul Vîlcan, a  
memorialului Centenarului începerii luptelor 
din Primul Război Mondial. 
 
Toate acestea au fost gândite, proiectate și 
materializate pentru dezvoltarea și  
emanciparea localității noastre. Misiunea 
noastră continuă în următorii ani din acest 
mandat, cu aceeași dorință de a realize cât 
mai multe proiecte utile Vulcanului și  
locuitorilor acestuia. 
 

Gheorghe ILE 

Primarul Municipiului Vulcan 
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ULTIMELE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 
Luna noiembrie i-a adus la masa 
dezbaterilor de două ori pe consilierii 
locali, care au aprobat în total 19 
proiecte de hotărâri. 
 
La ședința extraordinară a Consiliului 
Local din 26 noiembrie, a fost propus, 
analizat și aprobat proiectul de hotărâre 
privind tariful de distribuție energie 
termică pentru instituții publice și agenți 
economici, de pe raza municipiului 
Vulcan.  
 
Conform proiectului de hotărâre inițiat 
de primarul municipiului Vulcan  
Gheorghe Ile, având la bază adresa 
societății Pregoterm S.A., consilierii 
locali au aprobat tariful de 74,59 lei, 
care include TVA. 
 
La ședința ordinară din 29 noiembrie, 
au fost dezbătute și aprobate 
următoarele proiecte de hotărâri:  
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
modificarea componenței comisiei de 
validare. 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
validarea mandatului de consilier local 
al d-nei Bărbiță Eugenia. 
 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
validarea mandatului de consilier local 
al d-lui MârzaRadu Florin. 
 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
validarea mandatului de consilier local 
al d-nei Mîțu Elvira. 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
modificarea componenţei comisiei de 
specialitate „Activităţi economico-
financiare şi agricultură” . 
 
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
rectificarea bugetului local peanul 2016. 
 
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea numărului de burse precum 
şi a cuantumului acestora pentru elevii 
din învăţământul preuniversitar de stat 
pentru anul şcolar 2016-2017 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
numirea unei comisii pentru procedura 
de dare în plată. 

 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
propunerea de trecere din proprietatea 
statului în proprietate privată a unui 
teren în suprafaţă de 793 mp, înscris în 
CF 61871 Vulcan ,nr. cad. 61871, teren 
aferent locuinţei situate pe strada 
Crividia, nr. 78. 
 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentaţiei Studiu de 
Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţie: „Construire Punct Termic 
Cămin Social – Municipiul Vulcan”. 
 
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului 
social de zi: " Cantina de ajutor social ". 
 
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului 
social de zi: " Centrul de educație și 
cultură ȘANSA ". 
 
13.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 . 
 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
completarea Planului Local de Acţiune 
pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor 
2017-2019”. 
 
15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru 
completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 90/2015 privind aprobarea Strategiei 
de Dezvoltare a municipiului Vulcan 
2014-2020. 
 
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
darea în administrare a unor bunuri 
mobile și imobile aparținând domeniului 
public și privat al Unității Administrativ 
Teritoriale Vulcan către Colegiul Tehnic 
Mihai Viteazu–Vulcan 
 
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
darea în administrare a unor bunuri 
mobile și imobile aparținând domeniului 
public și privat al Unității Administrativ 
Teritoriale Vulcan către Școala 
Gimnazială nr. 4 Vulcan. 
 
18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
darea în administrare a unor bunuri 
mobile și imobile aparținând domeniului  
public și privat al Unității Administrativ 
Teritoriale Vulcan către Școala 
Gimnazială nr. 6 Vulcan. 
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VULCĂNENII DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
Și în acest an evenimentul 

de  la Vulcan dedicat 

sărbătorii Zilei Naționale a 

României a fost unul la 

înălțimea așteptărilor celor 

ce au participat. 

 

Efortul autorităților locale 

alături de rezerviștii miltari 

din cadrul Asociației 

Cadrelor Militare în 

Rezervă și Retragere din 

Valea Jiului, Asociația 

Cultul Eroilor ”Regina 

Maria”, Colegiul Militar din 

Alba Iulia, Poliția locală și 

Jandarmeria de a oferi 

tuturor celor ce au 

răspuns prezent invitației 

noastre, a fost unul 

răsplătit deplin. Deși am 

respectat obiceiul anilor 

anteriori, prin Te-Deum-ul 

oferit de preoții ortodocși 

și cel romano-catolic, prin 

discursurile cu caracter 

istoric, festivitatea de anul 

acesta a avut o 

particularitate deosebită. 

 

Pentru a puncta momentul 

istoric de la debutul 

luptelor din Pasul Vîlcan, 

din Primul Război 

Mondial, august 1916, 

Primăria a realizat o 

medalie special centenară, 

care a fost acordată unui 

număr însemnat de 

personalități publice 

județene, zonale și locale.  

 

După toate aceste 

ceremonii, vulcănenii au 

fost invitați după datină, la 

un pahar de vin fiert sau 

de ceai cald, și la mult 

așteptata fasole făcută la 

ceaun. – de Ziua Națională 

a României. 
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PROIECTUL DE RELANSARE ECONOMICĂ A VĂII JIULUI – DE LA O GUVERNARE LA ALTA 

La ora când realizăm această ediție, 
România intră într-o nouă etapă de 
guvernare. Pornim într-un nou interval 
de timp cu dorința de a împlini proiecte 
noi și de a le continua pe cele demarate 
de Guvernul tehnocrat, în folosul 
comunității noastre. 
 
Ultima mea întâlnire cu premierul 
Dacian Cioloș și vice-premierul Vasile 
Dîncu din luna noiembrie, derulată la 
Petroșani  a reprezentat practic 
demararea proiectului de relansare 
economică a Văii Jiului, alături de Roșia 
Montană și o regiune din Moldova. 
 
Așa cum mulți analiști locali au pus în 
evidență, startul acestui proiect pilot 
este dat într-unul din cele mai dificile 
momente din viața economică și socială 
nu doar a Văii Jiului, dar și a județului 
Hunedoara, în ansamblul acestuia. 
Dintr-un judeţ puternic industrializat, cu 
peste 200.000 de angajaţi în companiile 
de stat în 1990, Hunedoara suferă în 
prezent de depopulare, de lipsa 
investiţiilor serioase şi a locurilor de 
muncă. 
 
Reducerea galopantă a activității 
miniere, până la închiderea totală a 
majorității exploatărilor miniere, 
îngreunează procesul de absorbție a 
forței de muncă disponibilă, prin 
dificultatea atragerii de investitori într-un 
timp optim, astfel încât starea socială a 
unui număr mare de familii din Vale, să 
nu se degradeze sub nivelul acceptabil 
de existență. 
 
Deși premisele oferite de premier sunt 
pozitive, punerea lor în operă cere timp, 
mult prea lung pentru ca proiectul de 
relansare economic să țină pasul cu 
descreșterea economic și socială. 
La întâlnirea avută la Petroșani, la 
începutul lunii noiembrie, i s-au cerut 
premierului mai multe termene care să 
permită menținerea unui relative 
echilibru social, în zonă, ca urmare a 
închiderii minelor din Lupeni şi Lonea, 
două capacităţi de producţie care 
asigură majoritatea locurilor de muncă 
în cele două localităţi. Conducerea 
Complexului Energetic Hunedoara a 
confirmat că ultima tonă de cărbune din 
mina Lupeni se va extrage spre finalul 

anului 2017, după care vor continua 
activităţile specifice de închidere şi 
conservare care se vor întinde până în 
2024, evident cu un număr restrâns de 
angajaţi. 
 
În deplin acord cu conducerea 
Consiliului Județean Hunedoara, 
administrațiile locale din Valea Jiului și 
administrația județeană nu vor avea 
răgazul necesar să atragă investitori și 
să creeze alternative pentru ocuparea 
forței de muncă, fapt ce ar genera noi 
probleme sociale grave. 
 
În cadrul discuțiilor primarii din Valea 
Jiului am cerut sprijin, pentru anumite 
proiecte care ar asigura deschiderea 
Văii Jiului și dezvoltarea sa economică. 
Unul dintre acestea ar fi construirea de 
parcuri industriale.  
 
Am solicitat de asemenea și 
continuarea lucrărilor la DN 66A, un 
drum care ar asigura o legătura directă 
cu sud-estul țării și oportunități pentru 
dezvoltarea turismului în zonele de 
dincolo și dincoace de Carpații 
Meridionali. Din păcate, DN 66A a 
rămas în afara master planului de 
transport, iar pentru continuarea 
lucrărilor este nevoie de reluarea 
procedurilor de avizare. 
 
Crearea unei Asociații de Dezvoltare 

Intercomunitară prin intermediului 
căreia primarii din Valea Jiului să poată 
colabora, să poate gestiona mai bine 
resursele financiare, să demareze 
proiecte comune destinate dezvoltării 
serviciilor publice. poate contribui la 
dezvoltarea infrastructurii de transport, 
sociale, de sănătate și educație.  
 
Un rol important în dezvoltarea 
educației ar urma să-l joace și 
Universitatea din Petroșani în 
parteneriat cu liceele tehnologice din 
zona Văii Jiului. 
 
Deschiderea Unității Guvernamentale 
de Asistență Tehnică pentru Valea 
Jiului în cadrul Universității din 
Petroșani, de către Guvern, în cadrul 
acestui proiect de relansare economică, 
are avantajul că scurtează timpul de 
obținere a finanțărilor necesare unor 
proiecte intercomunitare și crește 
șansele atragerii de fonduri prin 
consultanța de specialitate oferită de 
echipa guvernamentală creată în acest 
scop. 
 
Noului Guvern al României, îi revine 
sarcina de a continua acest proiect, 
care poate influența în mdo substantial 
viața noastră, a tuturor celor ce locuim 
aici. 

Gheorghe ILE 
Primarul Municipiului Vulcan 
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TERMOFICAREA PE BANII PRIMĂRIILOR  
POSIBILĂ DOAR CU GARANȚII GUVERNAMENTALE 

Problema asigurării căldurii și apei calde în 
sistem centralizat prin rețeaua de 
termoficare existentă la nivelul Văii Jiului, a 
solicitat mai multe runde de discuții purtate 
în luna noiembrie de către reprezentanții 
tuturor Primăriilor din Vale și conducerea 
CEH. 
 
Deși soluțiile tehnice și economice sunt 
clare, ele nu sunt garantate de Guvern, prin 
faptul că toate investițiile care trebuie 
făcute pentru reabilitarea și modernizarea 
sistemului de termoficare, printr-un proiect 
comun al celor 6 comunități din Vale, nu se 
suprapun cu strategia Guvernului legată de 
continuarea activității miniere în Valea Jiului 
și menținerea activității CEH. 
 
După întâlnirea avută în 22 noiembrie, s-a 
ajuns la un set de concluzii comune ale 
majorității primarilor din Vale, care au 
îmbrăcat forma unei solicitări punctuale 
adresată Guvernului României: 
• Accesarea de fonduri europene 

pentru o astfel de investiție 
presupune existența unor garanții 
certe privind menținerea în funcțiune 

a Complexului Energetic Hunedoara 
pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. 

• Un eventual faliment al CEH în 
perioada implementării proiectului 
european de reabilitare a rețelelor 
termice ar fi catastrofal pentru 
administrațiile locale, care ar putea fi 
obligate la rambursarea banilor 
europeni (între 30 și 80 de milioane 
de euro), fapt care ar genera, pe de o 
parte, falimentul Primăriilor și, pe de 

altă parte, ar institui creșteri de taxe și 
impozite impuse cetățenilor, cu valori 
de peste 10 ori față de nivelul actual, 
situație pe care avem obligația de a o 
evita cu orice preț. 

• Potrivit actualei echipe manageriale a 
CEH, nu există garanții certe nici 
măcar pentru anul următor că nu se 
vor mai închide și alte capacități de 
producție din cadrul CEH (după ce 
anul acesta Guvernul Cioloș a lăsat 
Lupeniul și Petrila fără exploatări 
miniere) așa cum nu există 
certitudinea că nu se va ajunge din 
nou în insolvență sau chiar faliment. 

 
În aceste condiții, considerăm că nu ne 
putem asuma riscul de a angrena Primăriile 
din Valea Jiului într-o investiție de 
asemenea anvergură, pentru reabilitarea, 
modernizarea și extinderea rețelelor de 
energie termică în toate localitățile Văii 
Jiului, fără a avea GARANȚII FERME din 
partea proprietarului CEH, Guvernul 
României, că activitatea Complexului va 
continua în următorii cel puțin 10 ani.  
Solicitarea primarilor adresată Primului 
Ministru se referă în mod concret la 
emiterea de urgență a unei Hotărâri de 
Guvern  sau Ordonanțe de Urgențăprin 
care să fie garantată funcționarea 
Complexului Energetic Hunedoara –
inclusiv a celor două exploatări miniere 
considerate viabile, până cel puțin în 
anul 2027, inclusiv prin alocarea 
sumelor necesare pentru modernizarea 
celor două mine și a termocenralei de la 
Paroșeni. 
 
Aceasta este singura modalitate prin care 
putem trece la acțiune în realizarea acestui 
poiect important și necesar pentru toată 
Valea Jiului. 

 

LOCUINȚELE SOCIALE DE LA DINCĂ – GRAFIC DE 
LUCRĂRI PRELUNGIT 

Comisia de locuințe a 
Consiliului Local a început 
încă din luna noiembrie, 
selectarea viitorilor locatari ai 
garsonierelor și 
apartamentelor primului bloc 
de locuințe sociale de la 
Dincă. 
 
În paralel sunt făcute toate 
demersurile pentru 
realizarea centralei termice 
proprii, care în viziunea 

administrației publice locale este singura soluție de asigurare a căldurii și apei 
calde, pentru cei ce vor locui aici. Adoptarea acestei soluții tehnice, prelungește 
termenul de finalizare a acestei lucrări de investiții, fiind lesne de înțeles că este 
imposibilă asigurarea unor condiții normale de viață pe timpul iernii, în absența 
căldurii din locuințe. 
 
Darea în folosință a acestor locuințe va fi făcută odată cu asigurarea căldurii și 
apei calde. 
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Este o tradiție să mă 

reîntâlnesc în fiecare an, în 

preajma sărbătorii noastre 

naționale cu elevii de la 

Colegiul Tehnic Mihai VIteazul, 

care de fiecare dată reușesc să 

ne arate nouă tuturor că 

România lor, a tinerilor, este un 

loc unde oamenii, indiferent de 

zonă, pot conviețui în pace și 

bucurie. 

Gheorghe ILE 

Tinerii liceeni și România 
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LA MULȚI ANI, ”DORULEȚ” ! 
Grupul folcloric Doruleț, inițiat 

și condus de învățătoarea 

Doina Bughe, a împlinit 14 ani 

de activitate, chiar de Moș 

Nicolae. 

 

De-a lungul anilor, activitatea 

artistică a grupului a fost 

susținută de  

 

La spectacolul de colinde din 

5 decembrie, membrii grupului 

și coordonatoarea lor, au 

primit aplauzele și felicitările 

care li se cuvin pentru întregul 

palmares muzical obținut în 

acești ani. 

VIRTUOZITATEA 
COLINDELOR 

Regalul coral oferit în Ajun de 
Moș Nicolae de Corala 
Ortodoxă Bărbătească 
ARMONIA, a Arhiepiscopiei 
Tomisului - Constanța, a umplut 
inimile tuturor celor prezenți. 
 
Încă o dată, sala 
Cinematografului Luceafărul a 
fost neîncăpătoare.  
 
Mulțumesc în numele tuturor 
vulcănenilor pentru acest cadou 
superb de Moș Nicolae și de 
asemenea mulțumesc părintelui 
paroh Ionel Onuț, pentru 
inițiativă. 

COLINDĂTORII 
MICI ȘI CUMINȚI  
ÎN AJUN DE MOȘ 
NICOLAE  
 

 

Strădania copiilor de a aduce 
colindul în sufletele noastre a 
fost și în acest an reușită. 
Colindătorii de la școlile nr.4 și 
6 , grupurile corale Voioșii 
( coordonați de doamna 
învățătoare Angela Stănilă) și 
Glasuri de Argint ( coordonați de 
doamna profesoară Felicia 
Frigea) au adus pe scena 
cinematografului frumoasele 
noastre colinde strămoșești. 



La mulți ani ! 

Dragi Vulcăneni,  
Dragi concetățeni, 
 
În numele adminsitrației publice locale vă transmit ca sărbătorile 
de iarnă să vă gasească sănătoși, alături de familiile și prietenii 
dumneavoastră, cu pace în suflet și cu bucuria de a putea celebra 
Nașterea Mântuitorului conform datinilor noastre străbune. 
 
Vă doresc tuturor să întâmpinați anul care vine cu speranță, cu 
încredere și cu multă sănătate. 
 

Crăciun Fericit Crăciun Fericit Crăciun Fericit Crăciun Fericit și La Muli La Muli La Muli La Mulți Ani!i Ani!i Ani!i Ani!    
 
Ing. Gheorghe ILEIng. Gheorghe ILEIng. Gheorghe ILEIng. Gheorghe ILE    
Primarul Municipiului Vulcan 

 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și pentru 

noul an care așteaptă să ne întâlnească,  

doresc tuturor vulcănenilor multă 

înțelepciune pentru a depăși obstacolele și 

provocările vieții, multe împliniri alături de 

familia si ființele dragi care îi înconjoară și 

nu în ultimul rând, multă sănătate pentru a 

se putea bucura de tot ceea ce le dăruiește 

viața. 

 

Și pentru că viața noastră a devenit o 

continuă alergare, uitând adeseori micile 

împliniri care altădată ne făceau atât de 

fericiti, doresc tuturor concetățenilor mei 

dar și mie și familiei mele să găsim 

mulțumire în lucrurile mărunte… pentru ca 

astfel să ne putem bucura de viață. 

 

La multi ani și numai bine! 
 

Ing. Cristian Merișanu 
Viceprimarul Municipiului Vulcan 
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