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se distribuie gratuit

Dragi Vulcăneni,
Am parcurs împreună zilele acestei toamne care la
nivelul relației dintre reprezentanții administrației
publice locale și grupurile mari ale comunității au
însemnat revenirea noastră în unele dintre cele mai
frumoase momente ale vieții din Vulcan: Ziua
Internațioanlă a Persoanelor Vârstnice și Ziua
Internațională a Educatorului.
Tot în contextul legăturii noastre cu comunitatea am
încheiat câteva dintre etapele proiectului Acum
pentru Viitorul Vulcanului, proiect dedicat
vulcănenilor cărtre care este absolut necesar să ne
îndreptăm toată atenția în perioada imediat
următoare, și mă refer aici la cei din cartierele
Colonia de Jos, Crividia, centrul Vechi, Morișoara și
Micro 3 B.Constituirea Grupului de Acțiune Locală –
GAL dedicat acestui proiect, reprezintă de asemenea
unu reper important din munca noastră dedicată
cetățenilor din zonele menționate mai sus.
Ne-am îndreptat atenția în această perioadă și către
sectorul privat- producătorii mici și mijlocii din zona
noastră, oferindu-le toate contițiile promovării
produselor lor la Târgul de Produse Tradiționale.
La fel de important pentru noi toți este premiul pe
care administrația publică locală l-a obținut la Gala
Premiilor din Administrație, pentru proiectul de
infrastructură Strada Traian.
Vă invit să aflați din această ediție Vulcan Info și
aspecte din activitatea Poliției Locale din ultimele
săptămâni.
Nu în ultimul rând, vă invit să aflați că pentru copiii
talentați muzical ai Vulcanului, pregătim pentru luna
decembrie prima ediție a festivalului Brăduțul de
Argint.
Toate acestea și multe alte informații, în paginile
publicației noastre, Vulcan Info.
Vă doresc multă sănătate tuturor și ca de obicei,
lectură plăcută.
Primarul dumneavoastră,
Ing. Gheorghe ILE
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CONSILIUL LOCAL – ACTIVITATEA LUNII SEPTEMBRIE
Proiectele inițiate de primar
au fost votate cu
unanimitatea celor prezenți,
după cum urmează:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului
local peanul 2017.
Iniţiator: Primarul
municipiului Vulcan

Consilierii locali s-au întrunit
la finele lunii septembrie, la
invitația primarului
municipiului Vulcan

- Gheorghe Ile, în ședința
ordinară prezidată de
consiliera Eugenia Bărbiță.

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de
specialitate al primarului
municipiului Vulcan
pentruanul 2018.
Iniţiator: Primarul
municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 64 /2010
privind constituirea comisiei
de avizare a cererilor de
organizare a adunărilor
publice în municipiul Vulcan.
Iniţiator: Primarul
municipiului Vulcan
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local. nr. 92/2016
privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului
Local Vulcan în Consiliul de
administraţie la unităţile
municipiului Vulcan.
Iniţiator: Primarul
municipiului Vulcan

CONSILIUL LOCAL – ACTIVITATEA LUNII OCTOMBRIE
Un nou episod din viața
Consiliului Local al
municipiului Vulcan, s-a
derulat în cadrul ședinței
ordinare din 26 octombrie. Pe
ordinea de zi consilierii au
analizat și adoptat
următoarele proiecte de
hotărâri:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului
local pe anul 2017.
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei
bugetare aferentă trim. III al
exerciţiului bugetar 2017.
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii
unor contracte de
concesiune
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică a unui
teren aparținând domeniului
public al municipiului Vulcan,
în suprafață de 14 mp, situat

pe str. Pinului, zona bl. 53,
în vederea amplasării unei
rulote.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii
prin licitaţie publică a unui
grup de obiective din Pasul
Vulcan în vederea
desfăşurării unor activităţi
comerciale cu produse
alimentare și alimentație
publică și activităţi
comerciale specific
sporturilor montane
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind înființarea Serviciului
de Iluminat Public din
Municipiul Vulcan.
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului de
distribuție energie termică
pentru instituții publice şi
agenţi economici de pe raza
municipiului Vulcan pentru
anul de termoficare 2017 2018
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ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI parteneriat local pentru incluziune socială - episodul I
În cursul zilei de vineri 13 octombrie s-a
derulat prima întâlnire cu cetățenii din
zonele integrate în proiectul Acum pentru
Viitorul Vulcanului, în cadrul Grupului de
Acțiune Locală, GAL, constituit în
susținerea acestui proiect.
Realizat cu finanțare europeană, proiectul
se derulează în mai multe etape și are ca
principal obiectiv, stabilirea unui nou tip de
dialog dintre administrația publică locală și
grupurile de cetățeni care trăiesc în
cartierele: Colonia de Jos, Crividia, Centrul
Vechi, Morișoara și Micro 3 B.
Acest tip de dialog urmărește ca prin liderii
de grupuri desemnați la nivelul fiecărui
cartier, să se poată ține legătura cu
reprezentanții administrației, în scopul
îmbunătățirii calității vieții din zonele vizate
dar și în scopul creșterii civismului la un
număr cât mai mare de cetățeni.
În această etapă se lucrează la elaborarea
Strategiei dedicată zonelor vizate în proiect,
la baza căreia stau toate propunerile
cetățenilor coroborate cu viziunea
administrației publice locale, inclusă în
Strategia de Dezvoltare a Vulcanului.
La întâlnire au participat primarul
Vulcanului - Gheorghe Ile, managerul de
proiect - Monica Munteanu și echipa de
proiect: Capriș Cosmin, Popa Cristian,

Hlușcu Aurica, Mihu Rodica, Drăgoi Ovidiu,
Postolache Nicoleta, Velea Petrica, Scoruș
Mihaela, Tătărcan Elena și din partea
INTERCULTURAL: Gorăcel Ion şi Pungă
Irina.
Au fost de asemenea prezenți ofițerii de
proiect OIR POSDRU – Regiunea VestSergiu Dan și Iulius Bedea, care au subliniat importanța obținerii finanțării pentru
acest proiect și nevoia organizării acestor
întâlniri, cât mai aproape de cetățenii vizați.
Cetățenii din cartierele Colonia de Jos și
Crividia prezenți la această întâlnire, au
solicitat prin opiniile lor includerea în
Strategia proiectului:
- lucrări de infrastructură rutieră,
- îngrijirea aspectului străzilor,
- crearea de locuri de joacă pentru copii
- crearea de locuri de muncă.

strânse de cei implicați, vor fi cuantificate și
incluse în Strategia proiectului, urmând ca
pe baza acesteia să se treacă la etapa de
realizare de proiecte noi dedicate cerințelor
cetățenilor, în acord cu posibilitățile
administrației publice locale.

Vocea unora dintre cetățenii care au
dobândit experiența muncii în străinătate,
exprimă în mod evident un alt nivel de
înțelegere a conviețuirii, a respectului
reciproc, a păstrării curățeniei și ordinii în
spațiul locative dar și în cartierele vizate în
general, prin creșterea responsabilității
individuale, a corectării atitudinilor civice
greșit educate.
Aceste întâlniri vor continua până la finalul
lunii octombrie, când toate propunerile

ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI parteneriat local pentru incluziune socială- episodul II

În cadrul proiectului Acum pentru viitorul
Vulcanului, s-a derulat în 26 octombrie, în
Sala Consiliului Local un seminar de
inovare socială, intitulat:”NU TE TEME,
EFORTUL TĂU NU RĂMÂNE NERECOMPENSAT!”
Evenimentul reprezintă încă o etapă din
agenda de acțiuni ale proiectului care până
la începutul lunii decembrie, este menit să
livreze comunității Vulcanului prin partenerii
de proiect, toate informațiile legate de ne-

voile cetățenilor din zonele Colonia de Jos,
Crividia, Morișoara, Centrul Vechi și Micro 3
B, într-o strategie de dezvoltare
comunitară, realizată prin colaborarea
dintre partenerii proiectului, societatea civilă
din Vulcan și membrii comunităților
enumerate anterior.
La seminar au participat partenerii de
proiect: Primăria Municipiului Vulcan, S.C.
Interlog Com srl - Brad, Asociația Institutul
Intercultural Timișoara, membri ai

Consiliului Local, ONG-uri din Vulcan,
directori de unități de învățământ,
reprezentanții spitalului, ai bisericilor,
psihologi, sociologi, reprezentanți ai presei.
Conform invitației transmisă de organizatori
pentru acest eveniment, autoritățile locale
au tot interesul să-și fidelizeze partenerii
din comunitate, parteneri maturi din punct
de vedere social, parteneri care să
înțeleagă importanța implicării individuale în
realizarea de obiective colective.
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DIN NOU PREMIANȚI
Primăria Municipiului Vulcan prin
viceprimarul Cristian Merișanu a fost din
nou pe podiumul de premiere, la Gala
Premiilor acordate la nivel național
administrațiilor publice locale, pentru
proiectele derulate în comunitate.
De această dată, la ediția cu numărul
13, premiul acordat administrației
Vulcanului a avut ca țintă Proiectul de
Infrastructură Rutieră Cartierul Traian.
Așa cum se cunoaște, acest proiect
îndelung așteptat de cetățenii din
cartierul Traian și nu numai, reprezintă
pentru activitatea Primăriei un reper
principal în lucrările derulate în acest

an.
Șeful executivului vulcănean, primarul
Gheorghe Ile, a subliniat cu ocazia
acestui moment: ”La fel ca și mine și ca
și toți ceilalți colegi ai noștri de
echipă, Cristian Merisanu crede în
necesitatea proiectului premiat. Am fost
împreună de nenumărate ori la lucrările
de infrastructură din cartierulTraian,
urmărind să iasă totul așa cum trebuie.
Mulțumesc tuturor colegilor din
Primărie, consilierilor locali, pentru
implicare și asumare în acest proiect și
în toate celelalte dăruite cetățenilor
municipiului Vulcan.”

TÂRGUL DE PRODUSE TRADIȚIONALE – ediția 2017
Implicarea Primăriei și a
Consiliului Local în
organizarea Târgului de
Produse Tradiționale s-a
ridicat anul acesta la o nouă
cotă de apreciere, atât din
partea cetățenilor cât și din
partea producătorilor și
comercianților.
Desfășurat în perioada
19 - 22 octombrie pe
bulevardul Mihai
Viteazul, Târgul Produselor
Tradiționale le-a permis
tuturor celor prezenți să-și
răsfețe gusturile, preferințele,
pentru produsele cu care producătorii și comercianții de
produse tradiționale au venit
la Vulcan.

și zonali, prin acordarea celor
Interesul administrației
mai bune condiții de
publice locale de a susține în promovare a produselor
primul rând producătorii locali acestora, exprimă încă o

dată abordarea constructivă
în relația cu sectorul privat,
cu antreprenoriatul mic și
mijlociu.
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ZIUA EDUCATORULUI
Administrația publică locală și sistemul
de învățământ
Organizarea în fiecare an de Ziua Educatorului a întâlnirii tuturor
cadrelor didactice într-un cadru festiv, alături de reprezentanții
administrației publice locale, reușește printre altele, prin larga
participare a celor ce își dedică o mare parte din timpul vieții lor
educării și instruirii copiilor, tinerilor, să mențină relațiile inter-umane
în zona comunicării constructive.
Revenirea în fiecare an în mijlocul corpului profesoral al comunității
noastre școlare a reprezentanților administrației publice locale,
reprezintă în fond o reiterare a relației bi-univoce menținută de-a
lungul timpului, ca o firească necesitate, pentru asigurarea cadrului
și condițiilor optime de pregătire școlară a elevilor.
La momentul festiv din acest an au fost reluate mesajele de
mulțumire pentru întreaga activitate desfășurată în grădinițe, școli și
colegiu, mesaje transmise din partea Primăriei și a Consiliului Local
de către viceprimarul Cristian Merișanu, tuturor cadrelor didactice
pentru ceea ce fac și pentru ceea ce reprezintă pentru viața
comunității.

ZIUA SENIORILOR – SUB ÎNSEMNUL RECUNOȘTINȚEI
Mesajul primarului Gheorghe ILE
transmis celor prezenți cu această
ocazie, a avut din nou forța să-i
urnească pe seniorii- încă tineri – în a
declanșa spiritul minunat al acestui
moment festiv.

Reprezentanții generațiilor de peste 60
de ani au fost prezenți și anul acesta la
acțiunea organizată cu ocazia Zilei
Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Oamenii aceștia sunt croiți astfel:
Munca este muncă, distracția-distracție!
Chiar dacă îi mai dor oasele, chiar dacă
uneori picioarele se simt grele, hora îi
face pe toți să uite ce vârstă au și să-și
amintească un lucru simplu: Viața este
scurtă. Merită trăită!

Administrația publică locală are
obligația prin reprezentanții acesteia, să
le recunoască acestor oameni minunați,
că Vulcanul de astăzi li se datorează în
foarte mare măsură. Că Vulcanul de
astăzi, al copiilor, nepoților și
strănepoților acestora a fost construit cu
efortul lor, cu sacrificial lor.
Tuturor seniorilor adminsitrația publică
locală le urează să fie în fiecare zi
sănătoși, plini de viață, bucuroși alături
de familiile lor, de prietenii lor.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN - SERVICIUL POLIłIA LOCALĂ

INFORMARE
cu privire la
activitatea PoliŃiei
Locale Vulcan
în perioada
ianuarie octombrie - 2017
1. Acţiuni

municipiul Vulcan;

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
înconjurător, a parcării ilegale în
zonele şi locurile stabilite prin Planul
pentru ordine şi siguranţă publică a
municipiului, după cum urmează:

- s-a acţionat pentru depistarea şi
sancţionarea conducătorilor auto care
nu respectă Hotărârea Consiliului
Local nr.71/2014 privind
Regulamentul de funcţionare a
parcărilor cu plată din municipiul
Vulcan;

- s-a acordat sprijin reprezentanţilor
Primăriei în activităţile de asfaltare a
străzii, a unor trotuare din municipiul
Vulcan, precum şi la trasarea
marcajelor pe stradă, fiind eliberate
locaţiile de maşinile parcate;

- s-au desfăşurat acţiuni de depistare
a persoanelor care apelează la mila
publică pe raza municipiului Vulcan;

- au fost însoțiți funcționarii din cadrul
primăriei la acțiuni de control și
verificari în teren;

- s-au verificat la domiciliu un număr
de 164 persoane care nu au solicitat
eliberarea actelor de identitate în
termenul prevăzut de lege;

- s-a asigurat ordinea şi liniştea
publică cu ocazia adunărilor publice,
manifestărilor cultural – artistice,
sportive şi religioase organizate la
nivel local;

- s-a efectuat serviciul de patrulare
24/24 ore pe raza municipiului Vulcan
pentru asigurarea liniştii şi ordinii
publice;
- au fost supravegheate instituţiile de
învăţământ în special în zona
trecerilor de pietoni la sosirea şi
plecarea de la şcoală a elevilor,
terenurile de joacă amenajate în

- au fost înmânate un număr de 120
de mandate de executare a sancțiunii
contravenționale cu obligarea la
prestarea unei activități în folosul
comunității, emise de instanțele
judecătorești;
- au fost întreprinse activităţi pentru

combaterea comerţului stradal
neautorizat din zona Pieţei Centrale;

- s-a asigurat ordinea și liniștea
publică la Stadionul Central Vulcan
cu ocazia desfășurării meciurilor de
fotbal susţinute de echipa locală,
fără a fi înregistrate evenimente
nedorite.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VULCAN - SERVICIUL POLIłIA LOCALĂ
Informare cu privire la activitatea PoliŃiei Locale Vulcan în perioada
ianuarie - octombrie - 2017
Continuare din pagina a 6-a
2. SANCŢIUNI
CONTRAVENŢIONALE:
În perioada menționată, s-au
aplicat 131 sancţiuni
contravenţionale, cu preponderență
la următoarele Legi și Hotărâri ale
Consiliului Local:
la HCL 71/2014 - privind
Regulamentul de funcţionare a
parcărilor cu plată din municipiul
Vulcan, în general pentru:
- staţionarea fără achitarea taxei de
parcare;
•

la Legea 61/ 1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a
normelor de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, în principal
pentru:
- săvârşirea în public de fapte, acte
sau gesturi obscene, proferarea de
injurii, expresii jignitoare sau vulgare,
ameninţări cu acte de violenţă
împotriva persoanelor sau bunurilor
acestora, de natură să tulbure ordinea
şi liniştea publică sau să provoace
indignarea cetăţenilor ori să lezeze
demnitatea şi onoarea acestora sau a
instituţiilor publice;

•

- apelarea în mod repetat, la mila
publicului, precum şi determinarea
unei persoane la săvârşirea unor
astfel de fapte;
- consumul de băuturi alcoolice în
următoarele locuri publice: drumuri
publice, parcuri, stadioane şi terenuri
sportive, instituţii culturale, săli de
spectacole, instituţii sau unităţi
economice, toate mijloacele de
transport în comun, autogări, gări şi

aeroporturi, de stat şi private, sau alte
locuri prevăzute de lege;
- desfacerea, comercializarea şi
consumul băuturilor alcoolice în
locurile publice, la intrarea în curţile şi
în interioarele lor, cum sunt: spitale şi
alte unităţi sanitare, centre de
plasament al minorilor, unităţi şi
instituţii de învăţământ şi educaţie,
lăcaşuri de cult, şi instituţii religioase
aferente cultelor care interzic
consumul băuturilor alcoolice în
practicarea religiei respective, pe
trotuare sau pe aleile de acces ale
acestora ;
- tulburarea liniştii locatarilor între
orele 22,00 – 8,00 şi 13,00 – 14,00 de
către orice persoană prin producerea
de zgomote, larmă sau prin folosirea
oricărui aparat, obiect ori instrument
muzical la intensitate mare în
localurile sau în sediile persoanelor
juridice, în locuinţele persoanelor
fizice sau în oricare alt loc din imobile
cu destinaţie de locuinţe ori situat în
imediata vecinătate a acestora;

de a se prezenta la sediul poliţiei, la
cererea ori la invitaţia justificată a
organelor de urmărire penală sau de
menţinere a ordinii publice, aflate în
exercitarea atribuţiilor de serviciu;
la HCL nr. 8/2016 – Regulamentul
privind organizarea și desfășurarea
activităților economoice de
comercializare a produselor și
serviciilor de piață în municipiul
Vulcan;
•

la HCL nr. 109/2010 privind
stabilirea şi sancţionarea unor
contravenţii în domeniul gospodăririi
municipiului Vulcan;

•

la HCL nr.58/2017 privind
aprobarea unor reglementări privind
deținerea câinilor de companie și
accesul persoanelor însoțite de câini
în spații special amenajate din
municipiul Vulcan;

•

la Legea 349/2002 pentru
prevenirea și combaterea efectelor
consumului produselor din tutun, în
general pentru:
Fumatul în incinta
instutuțiilor de
învățământ;

- alungarea din locuinţa comună a
soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi
a oricărei persoane aflate în
întreţinere;

3. RECLAMAŢII, SESIZĂRI

- neluarea de către părinţi sau de
către persoanele cărora li s-a
încredinţat spre creştere şi educare un
minor în vârstă de până la 16 ani sau
care au în îngrijire un alienat ori debil
mintal a măsurilor necesare pentru a-l
împiedica de la fapte de vagabondaj,
cerşetorie sau prostituţie;

Pe lângă acţiunile stabilite pentru
această perioadă, poliţiştii locali au
răspuns la solicitările cetăţenilor
adresate direct instituţiei, atât
telefonic, cât şi în scris. Numărul
sesizărilor primite se ridică la 603 din
care 517 au fost telefonice şi
86 reclamaţii scrise.

- refuzul unei persoane de a da relaţii
pentru stabilirea identităţii sale, de a
se legitima cu actul de identitate sau

Întocmit,
Şef Serviciu,
Jr.Mihăiţă Mezabrovschi
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