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Ultimele săptămâni mi-au oferit ocazii 
deosebite de a mă regăsi în mijlocul 
unor grupuri mari de cetățeni ai 
comunității noastre. 
 
Întâlnirea anuală a noastră - 
reprezentanții administrației publice 
locale, cu seniorii Vulcanului și cu 
corpul profesoral, reprezintă în de 
fiecare dată motive întemeiate de a fi 
recunoscători tuturor acestora, pentru 
tot ceea ce au făcut sau fac în 
continuare pentru viața comunității. 
 
Iar în ceea ce privește sistemul de 
învățământ din Vulcan, am urmărit ca 
această formă de recunoaștere să nu 
rămână doar un mod de a interacționa 
verbal. Toate proiectele realizate în 
ultimii ani prin absorbția de fonduri 
internaționale, pentru modernizarea 
sistemului de învățământ au schimbat 
definitiv în bine modul în care doamnele 
și domnii profesori, învățători și 
educatori se ocupă de copiii noștri, de 
nepoții noștri. 

Dimensiunea și mai ales modul 
de implementare al acestor 
proiecte ne-a adus în ipostaza 
de premianți la Gala Premiilor 
de Excelență în Administrație, 
derulată la sfârșitul lunii 
septembrie. 
 
Despre Memorandumul pentru 
Valea Jiului aprobat de 
Guvernul României, se 
cuvinesă vorbim îndelung, 
pentru că este un proiectul care ne 
poate scoate la liman, din pucnt de 
vedere economic și social. 
 
Categoric luna septembrie a fost 
marcată și de începutul noului an 
școlar, moment în care reprezentanții 
Primăriei, ai Consiliului Local, ne-am 
regăsit alături de părinții, de bunicii, de 
elevii Vulcanului, prin participarea 
noastră la deschiderea festivă a 
cursurilor. 
 
În aceeași perioadă de activitate, am 

promovat și câteva proiecte de hotărâri 
care au fost aprobate de Consiliul 
Local. 
 
Tot în această ediție Poliția locală vă 
pune la curent cu principalele repere din 
activitatea ultimelor săptămâni. 
 
Vă doresc ca de obicei lectură plăcută, 
multă sănătate și împliniri! 
 

Primarul dumneavoastră, 
Gheorghe Ile 
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HOTĂRÂRILE  

CONSILIULUI LOCAL  
DIN LUNA SEPTEMBRIE  

Întruniți în ședința ordinară din 29.09.2016, prin 
dispoziția Primarului municipiului Vulcan, consilierii 
locali au dezbătut și aprobat următoarele proiecte de 
hotărâri: 
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2016. 
 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Vulcan pentru 
anul 2017.                                                                                      
 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea tarifelor 
cu privire la capturarea, transportul şi  cazarea câinilor 
fără stăpân din Municipiul Vulcan. 

 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare  
a aparatului  de specialitate al primarului municipiului 
Vulcan. 
 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru completarea  
Hotărârii Consiliului Local  90/2015 privind aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare a municipiului Vulcan 2014-
2020.                                                                                       
 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a  obiectivului   „Apres  
Schi”  din Pasul Vulcan. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
închirierii prin licitaţie publică a  obiectivului „Centru 
închiriere echipament schi” din Pasul Vulcan.  

                                                                                         
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea 
propunerii de  trecere din proprietatea statului în 
proprietate  privată a unui teren în suprafaţă de 90mp, 
înscris în CF 61786 Vulcan , nr. cad. 61786 , teren 
aferent locuinţei situate pe strada Crinului, nr. 2/2. 
 
SCHIMBĂRI ÎN COMPONENȚA 
CONSILIULUI LOCAL 
 
În cadrul aceleiași ședințe au fost inițiate două proiecte 
de hotărâri pentru schimbarea a doi consilieri locali, 
aleși de cetățenii municipiului Vulcan la scrutinul din 
iunie 2016.  
 
Este vorba de Daniela Boțoroga – Partidul Național 
Liberal  Carmen Sîrbu - Alianța pentru Hunedoara. Cele 
două consiliere au părăsit în data de 29 septembrie 
echipa legislativă a Vulcanului. În locul acestora vor 
veni următorii promovați pe listele de consilieri locali: 
Eugenia Bărbiță pentru PNL și Florin Mîrza pentru 
Alianța pentru Hunedoara.                                                                                         

COMPLETĂRI NECESARE ÎN  
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

În scopul accesării de fonduri cu 
destinații legate de îmbunătățirea 
mediului urban, consilierii locali au 
aprobat cu un număr de 17 voturi 
pentru, completarea Strategiei de 
dezvoltare a municipiului Vulcan 
elaborată pentru perioada 2014 – 
2020. 
  
Ţinând cont de prevederile Ghidului 
solicitantului – Condiţii specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul 
apelului de proiecte POR/AP/2015/ 
5/5.2/1, Domeniul major de 
intervenţie 5.2 ”Realizarea de acţiuni 
destinate îmbunătăţirii mediului 
urban, revitalizării oraşelor, 
regenerării şi decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate 
(inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului şi promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului, 
precum şi  prevederile art. 7 din 
Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; 
 
În conformitate cu prevederile art. 36, 
alin.4), lit. e) şi al art. 45, alin (1) din 
Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. I. Se aprobă completarea 
Hotărârii Consiliului Local  90/2015 
privind aprobarea Strategiei de 
Dezvoltare a municipiului Vulcan 
2014-2020 ,  astfel: 
            - Cap. 3.4. Obiective, măsuri 
şi plan de acţiuni, se completează cu 
punctul: „2.1.6  Refuncţionalizarea  
zonelor urbane: teren de joacă pentru 
copii - strada Traian (lângă blocurile 
nr. 11,13,17), teren stadion (fost 
stadion E.M. Paroşeni),  teren situat 
în zona centrală pe B-dul Mihai 
Viteazu”.  
Art.II. Prezenta hotărâre poate fi 
contestată în conformitate cu 
prevederile legii 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
la instanţa de contencios 
administrativ.  
Art.III. Prezenta hotărâre se 
comunică Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Hunedoara, Primarului 
municipiului Vulcan, Direcţiei 
economice, Direcţiei Tehnice, şi se 
aduce la cunoştinţă publică. 
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APROBAREA TARIFELOR CU 
PRIVIRE LA  CAPTURAREA, 

TRANSPORTUL ŞI CAZAREA 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN 

MUNICIPIUL VULCAN 

 În şedinţa din data de 08.08.2016  Adunarea 
Generală a Acţionarilor  S.C  PREGOTERM a 
adoptat Hotărârea nr. 21, privind aprobarea 
tarifelor de capturare, transport şi cazare ale 
câinilor fără stăpân din municipiul Vulcan, motivată 
de faptul că  prin  H.C.L. nr. 52/2016 s-a aprobat 
”Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân” precum şi ”Planul de acţiune pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul 
Vulcan”. 

 
Potrivit Capitolului XIII, art.65 din Regulamentul 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
din Municipiul Vulcan, ,,Finanţarea cheltuielilor 
curente de funcţionare şi exploatare a Serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
Municipiul Vulcan, reprezentând cheltuieli de 
personal, cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea 
adăpostului public pentru câinii fără stăpân din 
Municipiul Vulcan, cheltuieli privind activitatea de 
capturare şi transport a câinilor, cheltuieli privind 
deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, 
eutanasierea, identificarea şi înregistrarea tuturor 
câinilor fără stăpân din Municipiul Vulcan, se 
asigură de către Consiliul Local al Municipiului 
Vulcan prin alocarea fondurilor financiare către 
operatorul serviciului. 
 
Potrivit calculelor detaliate legate de activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân, valoarea 
acestora este 36,37 lei/zi/câine, în care sunt 
incluse hrana și tratamentele medicale ( inclusiv 
TVA). La aceste cheltuieli se adaugă cele 
materiale și cele salariale directe și indirecte. 
Serviciul de ecarisaj din Vulcan operează zilnic, 
numărul câinilor gestionați fiind de 6 / zi. 

APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAłIE 
PUBLICĂ A  OBIECTIVULUI „APRES SCHI”  
DIN PASUL VULCAN  

Prin Legea nr.526/2003 pentru 
aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare a Turismului „Schi în 
România” se nominalizează în lista 
zonelor identificate pentru dezvoltarea 
domeniului schiabil şi practicarea altor 
sporturi de iarnă şi zona Straja - Pasul 
Vulcan. 
 
Având in vedere potenţialul turistic 
ridicat al acestei zone, se doreşte 
dezvoltarea infrastructurii de agrement 
din Pasul Vîlcan, în scopul practicării 
sporturilor de iarnă. De asemenea 
pentru a continua investiţiile demarate 
în anii anteriori a fost necesară 
construirea unui centru de închiriere a 
echipamentului sportiv de iarnă, dar şi a 
unui „Apres schi” pentru a oferi turiştilor 
condiţii minime de servire  şi relaxare 
după o zi de schi. 
 
Activitatea specifică administrației 

publice locale nu permite desfășurarea 
unor activități  comerciale, motiv pentru 
care una dintre soluții este închirierea 
obiectivului respectiv, în condițiile legii. 
În acest sens propun   închirierea prin 
licitaţie publică a obiectivului „Apres 
Schi” din Pasul Vulcan în vederea 
desfăşurării unor activităţi comerciale cu 
produse alimentare și alimentație 
publică.  
 
Potrivit prevederilor art. 14 şi art.15, din 
Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, 
privind bunurile proprietate publică, 
bunurile aflate în domeniul public sau 
privat al localităţii se pot închiria sau 
concesiona prin hotărâre a Consiliului 
local.  

  PRIMAR, 
GHEORGHE ILE 

O altă hotărâre importantă aprobată 
de consilieri, are ca finalitate 
creșterea cotei de atractivitate a 
turiștilor către zona de agrement 
montan Pasul Vîlcan. 

APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAłIE 
PUBLICĂ A OBIECTIVULUI „CENTRU ÎNCHIRIERE 
ECHIPAMENT SCHI” DIN PASUL VULCAN  
Pentru desfășurarea în bune 
condiții a activităților sportive 
specifice sporturilor montane 
și în special a sporturilor de 
iarnă este necesar să existe 
posibilitatea de închiriere a 
echipamentului sportiv. 
Activitatea specifică 
administrației publice locale 
nu permite desfășurarea 
unor activități  comerciale, 
motiv pentru care una dintre soluții este 
închirierea obiectivului respectiv, în 
condițiile legii. 
 
În acest sens propun   închirierea prin 
licitaţie publică a obiectivului „Centru 
închiriere echipament schi” din Pasul 
Vulcan în vederea desfăşurării unor 
activităţi comerciale, respectiv închiriere 
echipament sportiv. 

Potrivit prevederilor art. 14 şi art.15, din 
Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, 
privind bunurile proprietate publică, 
bunurile aflate în domeniul public sau 
privat al localităţii se pot închiria sau 
concesiona prin hotărâre a Consiliului 
local.  
 

PRIMAR, 
GHEORGHE ILE 
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GALA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
Viceprimarul Cristian Merișanu a 
reprezentat anul acesta Primăria 
municipiului Vulcan la Gala de Premiere a 
Excelenței în Administrație. Premiul 
reconfirmă efortul administrației publice 
locale în ceea ce privește modernizarea 
sistemului de învățământ. 
 
Cea de-a XII-a ediție a Galei Premiilor de 
Excelenţă Administratie.ro, eveniment  
organizat de Portalul naţional de  
Administraţie publică www.Administratie.ro 
împreună cu Oameni şi Companii, având 
ca partener Agenţia Naţională a  
Funcţionarilor Publici, a însemnat  
participarea a 100 de persoane, lideri din 
administrația publică centrală și locală,  
precum și reprezentanți ai mediului de 
afaceri.   

Municipalitatea de la Vulcan a primit 
“Premiul de excelență pentru cele mai  
importante proiecte de investiții în educație” 
cu proiectul de modernizare a unităților de 
învățământ din municipiu. 
 
“An de an participăm la această gală și 
spre bucuria noastră de fiecare dată ne în-
toarcem cu premii de acolo. De data 
aceasta am primit premiul I pentru  
continuarea lucrărilor din învățământ și 
anume terminarea proiectului de renovare a 
ColegiuluiTehnic Mihai Viteazu pe  
fonduri europene, care vine în  
completarea proiectelor prin care au fost 
rehabilitate toate școlile de pe raza  
municicipiului Vulcan. E un premiu care ne 
onorează și care ne ambiționează să  
continuăm cu  astfel de proiecte”,  a  

declarat  
Cristian 
Merișanu, 
viceprimarul 
municipiului 
Vulcan. 

SE REIAU LUCRĂRILE DE  
MODERNIZARE A INFRASTRUCTURII 
PIETONALE PE UN NOU TRONSON DE 
PE STR. NICOLAE TITULESCU 

În scurt timp, la Vulcan, va demara cea de-a doua etapă a 
proiectului privind modernizarea străzilor, trotuarelor și aleilor 
rutiere din zona Centru vechi. De data aceasta, este vizat 
tronsonul cuprins între Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” și 
Parcul Școlii generale ”Teodra Lucaciu”, pe cele două  
sensuri ale străzii NicolaeTitulescu. 
 
Ținând cont de valoarea apreciabilă a lucrării, estimată 
la 2.542.405,40 fara TVA, Primăria a depus o fișă de 
proiect și pe fonduri guvernamentale, de unde vom 
încerca să obținem bani pentru această lucrare prin  
Programul National de Dezvoltare Locala-PNDL- exact 
ca în cazul proiectului de Modernizare a infrastructurii 
din zona Cocosvar. Obținerea acestor fonduri  
guvernamentale ar ușura foarte mult efortul financiar al 
comunității în cazul acestei lucrări de anvergură.  
 

Gheorghe Ile, primarulmunicipiului Vulcan 

POLIłIA LOCALĂ - sinteza activității în 
trimestrul al III-lea 2016 
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit competenţelor, 
în  această perioadă poliţiştii locali au fost angrenaţi în mai multe acţiuni 
privind asigurarea ordinii şi liniştii publice, prevenirea şi combaterea încălcării 
normelor legale privind curăţenia municipiului, actelor de comerţ ilicit stradal, de 
combatere a cerşetoriei, protecţia mediului, fluidizarea traficului rutier, asistentă 
socială sau alte solicitări ale cetăţenilor care au fost soluţionate la momentul 
sesizărilor sau în termenul legal. În această perioadă, la serviciul de 
permanenţă al Poliţiei Locale  au  fost înregistrate peste 120 sesizări telefonice 
care au mobilizat în funcție de situație echipele de polițiști în următoarele 
intervenții: 
- acţiuni de scandal - 9 intervenţii 
-  ceartă între vecini şi violenţă în familie – 5 intervenţii 
- asigurare ordine competiţii sportive şi alte activităţi organizate de primăria şi 
consiliul local - 7 acţiuni 
- identificare şi sancţionare persoane care apelează la mila publicului
(cerşetorie) – 2 intervenţii; 
- identificare şi sancţionare persoane care lasă animale nesupravegheate pe 
domeniul public - 3 acţiuni 
- intervenţii la întreprinderi privind pătrunderea unor persoane necunoscute in 
incinta acestora  - 6 intervenţii 
- consum de băuturi alcoolice în spaţiul public – 3 intervenţii 
- deranjarea ordinii şi liniştii publice prin ascultarea de muzică la nivel maxim 
sau prin alte moduri  -  22 intervenţii 
- furt din magazine – 3 intervenţii 
- accidente rutiere şi fluidizarea traficului - 6 intervenţii 
- prevenirea şi limitarea efectelor incendiilor - 3 intervenţii 
-  intervenţii comune cu modulul Smurd Vulcan - 8 intervenţii 
- verificări de mediu şi domeniul gospodăririi oraşului – 3 intervenţii 
- acte de suicid sesizate telefonic - 1 intervenţii 
- însoţire asistenţi sociali şi anchete sociale – 12 acţiuni 
- solicitări de sprijin la intervenţii – prin numărul de urgenţă 112 solicitate de 
Poliţia Vulcan în afara cazurilor când se execută  serviciul cu echipaje mixte  – 
33 intervenţii 
- alte sesizări privind depozitarea de deşeuri în locuri nepermise, copaci căzuţi, 
scurgeri de apă din reţeaua de canalizare sau alimentare cu apă potabilă, 
iluminat public, etc. - 15 intervenţii 
- sesizări scrise - 19 petiţii 
 
La toate sesizările poliţiştii locali au acţionat cu responsabilitate şi în timp util iar 
unde s-a impus, persoanele implicate au fost sancţionate contravenţional. 
 

ŞEF SERVICIU POLITIE LOCALA 
JR. MIHĂIȚĂ MEZABROVSCHI 
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MEMORANDUMUL PENTRU VALEA JIULUI 
Vicepremierul Vasile Dîncu s-a ținut de 
cuvânt. La toate întâlnirile avute în ultimele 
săptămâni, a promis că până la sfârșitul 
lunii septembrie, Guvernul va aproba 
Memorandumul pentru Valea Jiului, în 
același document fiind incluse încă două 
zone cu situație economică și socială 
specială din România: Roșia Montană și 
Moldova( Vaslui și Iași). 
 
Esențial în acest demers este faptul că prin 
intermediul noului mecanism de operare 
teritorială, procedurile de atragere de 
fonduri europene va fi mult simplificat, ceea 
ce va conduce pe de-o parte la o mai mare 
rată de absorbție de fonduri, dar și la 
scurtarea duratei de finanțare. 
 
În acestsens, la nivelul Cancelariei  
Premierului va fi înființată o Unitate  
Guvernamentală de Asistență Tehnică al 
cărei rol este acela de a sprijini  
beneficiarii din zonele pilot să realizeze 
proiecte de dezvoltare integrată din  
fonduri europene și naționale. 
 
Unitatea guvernamentală va avea trei 
birouri teritoriale în zonele de intervenție 
stabilite: Petroșani, Roșia Montană și  
Vaslui. Birourile teritoriale și unitatea  
guvernamentală de asistență tehnică vor 
avea funcția de coordonare între ministere 
și autoritățile locale, de secretariat ethnic 
pentru aceste cereri de finanțare de la 
depunere până la finalizarea proiectelor. 
 
Prezent la ultima întâlnire de la Petroșani 
alături de Vasile Dîncu, consilierul  
premierului Dacian Cioloș a explicat cum 

anume vor funcționa birourile teritoriale: 
 
”Aceste birouri teritoriale vor asigura funcția 
de punct unic de contact pentru beneficiarii 
din zonele respective astfel încât cererile 
de  finanțare vor fi integrate într-o strategie 
coerentă de dezvoltare a zonelor respective 
și cu sprijinul și coordonarea unității  
guvernamentale de asistență tehnică de la 
nivelul Cancelariei Primului Ministru vor 
beneficia de sprijin atât din partea direcțiilor 
de specialitate de la Ministerul Fondurilor 
Europene – pentru programele care sunt în 

gestiunea cestui minister-, cât și de la 
direcțiile Ministerului Dezvoltării Regionale 
pentru programele care sunt în gestiunea 
acestui minister, dar și de la celelalte  
ministere. Avem în vedere introducerea 
unor punctaje superioare la nivelul criteriilor 
de evaluare în cadrul apelurilor competitive 
pentru cererile beneficiarilor din acest zone, 
organizarea de sesiuni de cereri de 
finanțare cu buget distinct în cadrul  
programelor de finanțare de la bugetul 
național sau fonduri europene, modificarea 
cadrului de reglementare în sensul majo-
rării pragului intensității maxime a ajutorului 
de stat pentru aceste zone și alte  
instrumente care pot fi folositeîn sprijinul 
acestor cereri, precum parteneriatele  
public-private.” 
 
”Personal cred că această nouă etapă în 
care este absolut necesar să intrăm cât 
de repede, va avea ca efect într-un timp 
relativ scurt, atenuarea climatului  
economic și social din zona noastră. 
Faptul că vom conlucra la nivel de 
administrații publice locale, în proiectele 
integrate pentru zona noastră, este un 
aspect de asemenea necesar, în scopul 
obținerii cât mai sigure a fondurilor de 
care avem nevoie pentru revigorarea 
zonei noastre. Sunt sigur că lucrurile 
intră pe un făgaș pozitiv și că 2017 va fi 
un an mult mai benefic pentru noi toți.” 
 
– Gheorghe ILE, primarul municipiului 
Vulcan. 



 

Comunitate 

ZIUA MONDIALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
Ne-am ținut și în acest an de cuvânt și am organizat  
împreună cu colegii mei din Primărie și Comisia de  
Cultură a Consiliului Local, momentul tradițional cu 
ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor, celebrată la 1 
Octombrie. 
 
Îi felicit pe toți cei ce au răspuns invitației noastre, le 
doresc multă sănătate și să se bucure de fiecare clipă de 
viață. 
 
Le mulțumesc tuturor pentru contribuția pe care au avut-o 
în dezvoltarea comunitățiinoastre. 
 
Mulțumesc tuturor celor ce au contribuit la buna 
desfășurare a evenimentului. 
 

Primar, Gheorghe ILE 

DEMNITATEA DE A FI STUDENT 
Mesajul meu adresat în aula 
Universității din Petroșani 
studenților, cu ocazia deschiderii 
noului an universitar, sună simplu: 
 
Nu ajunge să participi la cursuri. 
Dacă ai ales să faci o facultate, 
atunci trebuie să te ridici la 
înălțimea cerințelor acestui nivel 
de pregătire. 
 
Nu ajunge să ai o diplomă de  
absolvent de studii superioare.  
Trebuie să cauți permanent ca 
ceea ce ai ales să devii să fie de-
monstrat și prin elemente de 
cunoaștere mai ales practice. 
 

Este o chestiune de demnitate 
umană și de permanent dorință de 
auto-depășire. 
 
Piața muncii va avea întotdeauna 
loc pentru profesioniști, ba poate 
că acum mai mult decât oricând. 
Așa încât, dragi studenți, mergeți 
la cursuri pentru a participa efectiv 
și pentru a deveni specialiști în 
domeniile pe care le-ați ales. 
 
Eu vă doresc tuturor să învățați, 
să vă asumați viața de student și 
să vă și distrați pe măsura 
performanțelor voastre. 
 

BAFTĂ TUTUROR! 
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DIN NOU LA ȘCOALĂ 

Emoțiile începutului de an școlar au un parfum al 
lor, unic... pe care îl pot simți cu adevărat doar cei 
ce iubesc școala, învățătura și bineînțeles pe  
profesori, învățători, educatori. 
 
Am putut vedea și la acest început de an școlar 
aceste emoții, pe chipurile elevilor, dar și ale 
părinților și bunicilor care au fost și ei cândva 
elevi. Așa cum am fost și eu și sunt recunoscător 
tuturor dascălilor mei pentru tot ceea ce m-au 
învățat. 
 
Dorescîncă o dată tuturor celor ce sunt angrenați 
în această muncă nobilă și totodată extrem de 
dificilă, educatori, învățători, profesori: putere de 
muncă, răbdare, tact și cât mai mulți elevi cu note 
mari și cuminți. 
 
Elevilor le doresc să prețuiască școala, pe  
profesori, pe toți cei ce îi susțin în educația lor, în 
instruirea lor. 
 
Părinților le cer să vegheze cei dintâi la întregul 
proces de creștere, de evoluție a copiilor lor,  
pentru a putea intervene în colaborare cu  
școala, ori de câte ori este nevoie, înspre binele 
copiilor. 
 

SPOR LA ȘCOALĂ TUTUROR! 

Personal doresc ca sutele de  
voluntari participanți la ultima ediție 
a acțiunii naționale Let’s do it,  
Romania, să fie integrați într-un 
viitor apropiat în acțiuni cu 
adevărat constructive, în sensul în 
care să nu mai fie nevoie să ieșim 
cu toții ca să curățăm gunoaiele 
lăsate în Natură de diverși indivizi. 
 
În mod sigur în anii următori astfel 
de acțiuni vor fi inutile, pentru că 
nimeni nu va mai arunca deșeuri în 
mediul înconjurător. 
 
Cred că orice individ care dorește 
să-și petreacă timpul în aer liber, 
vrea să găsească locul ales pentru 
acest timp, cât mai curat. Asta  
înseamnă că așa cum îl găsești, 
așa trebuie să-l lași pentru cei ce 
vor veni în același loc, după tine. 
 
Le mulțumesc tuturor celor ce au 
această atitudine în viața de zi cu 
zi. Este însă necesar ca în  
continuare să ne mobilizăm cât 
mai mulți pentru a face curățenie 
în urma celor ce n-au avut timpul 
sau dorința de a învăța această 
lecție de bază a simțului civic: SĂ 
PĂSTRĂM MEDIUL  
ÎNCONJURĂTOR CURAT. 
 
La acțiunea din 24 septembrie au 
participat aproape 300 de voluntari 
de la școli și diferite ONG-uri. 

Munca lor s-a concretizat într-un 
volum mare de deșeuri aruncate la 
voia întâmplării. În total au fost 
strânși 125 de saci din zonele 
Brazi, drumul de la cimitir către 
stația de plecare telegondolă, 
Pasul Vâlcan. 
 
Mulțumesc încă o dată tuturor  
celor ce au ales să fie prezenți la 
acțiunea de ecologizare a mai  
multor suprafețe din municipiul 
nostru. Mulțumesc profesorilor 
care au însoțit elevii la această 
acțiune integrată în programul 
național anual de curățenie. 
Mulțumesc voluntarilor de la 
Crucea Roșie, pensionarilor, tu-
turor colegilor și colaboratorilor 
noștri pentru implicare, pentru 
prezență și atitudine civică. 
 
Le mulțumesc tuturor 
participanților și le doresc ca la 
ediția de la anul să se întoarcă cu 
sacii goi înapoi la primărie, 
spunându-ne 
că nu au avut 
ce să strângă. 

Voluntariat pentru un mediu curat – 
LET’S DO IT ROMANIA 
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COPIII  ȘI CLUBUL LOR 
Apetitul copiilor pentru secțiile Clubului dedicat lor, 
rămâne constant înfiecare an. 
 
La deschiderea cursurilor acestui Club, în data de 1 
octombrie, am putut din nou să văd că părinții își în-
drumă în număr destul de mare copiii să își petreacă 
o bună parte din timpul de dupășcoală, într-un mod 
educativ, instructiv. 
 
Le doresc tuturor să  

găsească în profesorii de 

la club, îndrumătorii și 

prietenii buni împreună cu 

care să-și poată dezvolta 

noi și frumoase abilități 

personale. 

GÂNDUL BUN PENTRU EDUCATORII VULCANULUI  
Familia de educatori, învățători, profesori din  

Vulcan reușește să poarte fiecare generație de 

copii, de elevi, de tineri, pe drumul cunoașterii, cu 

rezultate remarcabile. 

 

Pentru acest motiv și pentru tot ceea ce  

doamnele și domnii educatori din comunitatea 

noastră reușesc să dăruiască vieții Vulcanului, 

transmit și pe această cale respectul meu, 

mulțumirea și recunoștința, urările de sănătate, 

de putere de muncă și împliniri în cariera  

profesională, care sunt reflectate mai ales prin 

rezultatele obținute de elevii pregătiți cu multă  

răbdare, dăruire și profesionalism de toți cei ce  

alcătuiesc corpul profesoral din Vulcan. 

 

Le mulțumesc tuturor pentru că au onorat  

evenimentul la care i-am invitat să participle și 

anul acesta, cu ocazia ZileiMondiale a  

Educatorului, pentru a-I cinsti așa cum se cuvine 

și pentru a le ura, alătrui de colegii din Primărie și 

Consiliul local, ”La mulți ani !” 
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