
Ediţia 
AUGUST 2015 

se distribuie gratuit 

publicaţie periodică a administraţiei locale din Municipiul Vulcan 

Deși această perioadă a anului este 
în general marcată de ceva mai multă 
relaxare, la nivelul administrației 
locale ritmul de activitate a rămas 
același.  
 
Lunile iulie și august au însemnat pe 
de-o parte continuarea lucrărilor 
demarate, organizarea evenimentelor 
tradiționale ale acestei perioade iar 
pe de altă parte am urmărit să 
valorificăm cât mai bine potențialul 
de resurse naturale, de infrastructură 
și umane în elaborarea proiectelor 
care fac parte din obiectivele 
Strategiei de Dezvoltare și 
Modernizare a Vulcanului pentru 
perioada 2014 – 2020. 
 
Întâlnirea cu directorul Agenției de 
Dezvoltare Regională Vest – Mihai 
Maxim, de la începutul lunii august, 
mi-a prilejuit discutarea principalelor 
direcții de dezvoltare prin axele de 
finanțare de la Uniunea Europeană în 
etapa 2014 – 2020 și stabilirea 
domeniilor de dezvoltare locală care 
pot beneficia de finanțare europeană. 

Urmărind același fir de identificare a 
cât mai multe oportunități de 
deschidere, de dezvoltare a 
comunității noastre, am participat în 
prima jumătate a lunii august la un 
târg de afaceri unde am purtat 
discuții la obiect cu reprezentanții 
corpurilor diplomatice și ai lumii de 
afaceri din mai multe țări. Găsiți în 
paginile acestei ediții amănunte 
despre această participare. 
 
Activitatea Consiliului Local din 
ultimele săptămâni s-a înscris în nota 
eficienței de decizie, printr-un număr 

însemnat de hotărâri care permit 
executivului demararea mai multor 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere din Vulcan, una 
dintre acestea fiind destinată 
îmbunătățirii accesului spre groapa 
de gunoi, care devine pentru 
următorii 2 ani, principalul deponeu 
de deșeuri din județ. 
 
Vă doresc tuturor multă sănătate și 
ca de obicei, lectură plăcută. 
 

Primarul dumneavoastră, 
Gheorghe ILE 

Raport privind activittea asitenţilor 
comunitari şi personali în semestrul I 

Post-scriptum la Gala Fondurilor 
Structurale 

Poliţia Locală la raport ! 
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ACTIVITATEA ASISTENŢILOR COMUNITARI ŞI PERSONALI  ÎN SEMESTRUL I – 2015 

La ședința ordinară a 
Consiliului Local din luna 
iulie, Elena Cușniriuc – Șef 
Serviciu Asistență Socială din 
cadrul Primăriei Municipiului 
Vulcan, a prezentat conform 
atribuțiilor de serviciu, 
raportul privind activitatea 
asistenților comunitari, la 
nivelul primului semestru pe 
2015. 
Principalele informații 
pezentate consilierilor sunt 
grupate astfel: 
 
În Semestrul I prin serviciul 
de asistenţă medicală 
comunitară care îşi 
desfăşoară activitatea în 
cadrul Serviciului Public de 
Asistenţă  Socială au fost  
asistate 487 persoane,  
grupate pe următoarele 
categorii: 
- 48  copii cu vârsta 0 - 1 
an, s-a verificat şi urmărit 
înscrierea acestora  la 
medicul de familie, precum şi  
monitorizarea programului de 
vaccinare, copii proveniţi din 
familii cu probleme sociale . 
- 48 femei, mame  ale 
copiilor cu vârsta 0 -1 an, s-a 
procedat la educaţie şi 
acţiuni direcţionale pentru 
asigurarea unui mediu 
sănătos, promovarea unor 
atitudini şi comportamente 
favorabile unui stil de viaţă 

sănătos  pentru copii şi 
părinţi, promovarea 
alăptatului la sân, precum şi 
a reproducerii şi planificării 
familiale,   atât pentru femei 
cât şi  partenerii de viaţă  ai 
acestora, un număr de  33 
bărbaţi. 
- 137  copii cu vârsta de 1-
14 ani, s-a procedat la 
consiliere şi educaţie medico 
- sanitară  necesară 
prevenirii îmbolnăvirilor
( profilaxie primară, 
secundară şi terţiară a 
virozelor respiratorii), 
- 75 persoane cu vârsta 15- 
64 ani s-a procedat la 
consiliere şi educaţie medico 
- sanitară  necesară 
prevenirii îmbolnăvirilor
( profilaxie primară, 
secundară şi terţiară a 
virozelor respiratorii),  s-a 
făcut educaţie  pentru 
sănătate, promovarea unor 
atitudini şi comportamente 
favorabile unui stil de viaţă 
sănătos, s-au metode de 
prevenire a sarcinilor 
nedorite. 
- 94 persoane vârstnice au 
fost vizitate la domiciliu şi în 
limita competenţelor 
profesionale le- au fost 
testate funcţiile vitale
( tensiunea arteriala , 
pulsul ). 
- împreună cu reprezentanţii 

DGASPC Hunedoara au fost 
consiliate 52 de femei , 
privind  continuarea 
programului de planificare  
familială, care în urma 
consilierii efectuate in anul 
2012 utilizează metode 
contraceptive. 
 
Menţionăm faptul că  
identificarea persoanelor 
vulnerabile  a  fost făcută prin 
efectuarea de  vizite la 
domiciliu, mai ales   în zonele 
limitrofe ale oraşului  unde 
locuiesc preponderent 
familiile beneficiare de venitul 
minim garantat predispuse 
marginalizării sociale şi  în 
urma  unor sesizări primite 
de la diferite instituţii  sau  
persoane fizice. 
Tot la această ședință a fost 
prezentat și raportul legat de 
activitatea asistenților 
personali ai persoanelor cu 
handicap, la nivelul aceleiași 
perioade a lui 2015. 
 
Conform informațiilor 
centralizate de Serviciul de 
Asistență Socială , 
dinamica angajării 
asistenţilor personali arată 
astfel: 
- în prezent  în evidenţele 
Primăriei Municipiului Vulcan 
este înregistrat un număr de 
315  persoane cu handicap 
grav, care pot beneficia de 
asistent personal.  În 
conformitate cu art. 42 alin 
(4) din Legea nr. 448/ 2006 
republicată,  părinţii sau 
reprezentanţii legali ai 
copilului cu handicap grav, 
adultul cu handicap grav, cu 
excepţia celor cu handicap 
vizual grav, pot opta între 
asistent personal şi primirea 
unei indemnizaţii lunare: 
- în funcție de aceste opțiuni 
situația la sfârșitul 
semestrului I indică : 98 
asistenţi personali şi 217 

indemnizaţii. 
 

În ceea ce priveşte 
obligaţiile asistentului 
personal, acesta are ca 
principale  atribuţii: 
 să trateze cu respect, bună 
credinţă şi înţelegere 
persoana cu handicap grav şi 
să nu abuzeze  fizic sau 
moral de starea de 
incapacitate în care se află 
aceasta; 
 să presteze pentru 
persoana cu handicap toate 
activităţile şi serviciile 
necesare pentru realizarea 
integrală a programului 
individual de recuperare şi 
reintegrarea  socială a 
persoanei cu handicap grav;  
 să supravegheze şi să 
acorde asistenţă şi îngrijire 
permanentă persoanei cu 
handicap grav;  
 să sesizeze primăria şi 
inspectoratul de stat pentru 
persoanele cu handicap 
despre orice modificare 
survenită în starea fizică , 
psihică sau socială a 
persoanei cu handicap grav, 
de natură să modifice 
acordarea drepturilor 
prevăzute de lege;  
 să însoţească persoana cu 
handicap grav în toate 
deplasările sale, pentru 
realizarea recuperării 
medicale, acces la viaţa 
socială şi culturală. 
 
Cheltuielile  efectuate cu 
plata asistenţilor personali şi 
cu plata indemnizaţiilor,  
până la 31.06.2015 s-au 
ridicat la suma de  1.639.253 
lei, din care pentru plata 
asistenţilor personali 714705 
lei, iar pentru plata 
indemnizaţiilor  924548 lei. 
Toate drepturile salariale au 
fost plătite la timp şi nu sunt 
sume  restante. 
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AVIZE PENTRU LUCRĂRI DE MODERNIZARE 
Consiliul Local al Municipiului  
Vulcan a adoptat în Ședința  
Extraordinară din 17 august 2015 
- 4 proiecte de hotărâri inițiate de 
primarul Gheorghe ILE, hotărâri 
care dau undă verde realizării 
unor lucrări de amploare pentru 
infrastructura din mai multe zone 
ale localității. 
Lucrările vor fi demarate în  
perioada imediat următoare. 
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico
-economici pentru obiectivul de 
investiţie: „Modernizare trotuare 
şi alei rutiere în zona Liceu - 
Centru Vechi ”. 
Iniţiator: Primarul municipiului  
Vulcan 
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico

-economici pentru obiectivul de 
investiţie: „Modernizare trotuare 
şi alei rutiere în zona Mercur - 
Liceu” 
Iniţiator: Primarul municipiului  
Vulcan 
 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico
-economici pentru obiectivul de 
investiţie: „Amenajare alei  
pietonale – trepte din zona 
Şcolii Gimnaziale nr.6”  
Iniţiator: Primarul municipiului  
Vulcan 
 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei 
de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţii şi a indicatorilor tehnico
-economici pentru obiectivul de 
investiţie: „Alee, trotuar , scări - 
Proiect cartier Traian„ 
Iniţiator: Primarul municipiului  
Vulcan 

PLANUL DE ORDINE SI SIGURANŢĂ 
PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI VULCAN  
Ca urmare a hotărârii adoptată de Consiliul Local la sfârșitul lunii iulie, 
Poliția Locală Vulcan își desfășoară activitatea în baza noului Plan de 
Ordine și Siguranță Publică, elaborat de Comisia Locală de Ordine 
Publică a Municipiului Vulcan  în conformitate cu prevederile Legii 
nr.155/2010 – Legea Poliţiei Locale, şi Ordinul Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011. 
 
Potrivit Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 92/2011, art. 
3, alin.(1),  elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru 
unităţile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de  
poliţie locală se realizează în cadrul comisiei locale de ordine publică 
şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice 
locale respective. 
 
Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se or-
ganizează anual activitatea Serviciului Poliţiei Locale pentru menţine-
rea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul Municipiului Vulcan, având 
ca scop principal eficientizarea acestei structuri, precum şi realizarea 
unei bune colaborări cu celelalte instituţii din cadrul Ministerului Admin-
istraţiei şi Internelor pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drep-
turilor şi siguranţei cetăţenilor. 
 
În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia 
locală, printre alte  atribuţii, menţine ordinea şi liniştea publică în 
zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii. 
 
La data adoptării prezentei hotărâri,  Hotărârea Consiliului Local nr. 
38/2012 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
Poliţiei Locale a Municipiului Vulcan, îşi încetează efectele.  

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A  
CONSILIULUI LOCAL 

În ultima zi a lunii iulie 
consilierii locali au adoptat 4 
hotărâri, toate inițiate de 
primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile. Cele 4 hotărâri 
au impact major asupra unui 
număr mare de cetățeni ai  
Vulcanului. 
 
Prima hotărâre aprobă cele 
47.000 lei acordate de 
Națiunile Unite în cadrul  
programului UNDP, în care 
sunt sprijinite 6 localități:  
Vulcan, Petrila, Petroșani,  
Călan, Craiova și Calafat. 
Cele 47.000 lei vor fi utilizate 
pentru izolarea termică a 7 
obiective din Vulcan,  
respective Cantina Socială, 
cele 4 grădinițe, Centrul 
Șansa și Sala de Sport. 
 
A doua hotărâre are ca scop 
reabilitarea sistemului de  
alimentare cu energie termică 
în zona Sălii de Sport. În 
paralel cu aceasta lucrare se 
va efectua și înlocuirea  
conductei de alimentare cu 
energie termică pe o lungime 

de 600 m în proximitatea Sălii 
de Sport. 
 
Cea de-a treia hotărâre  
permite urgentarea  
procedurilor în vederea 
finanțării cu 1.000.000 lei de 
la Consiliul Județean  
Hunedoara, pentru obiectivul 
de investiție: „Reabilitare 
strada Căprioara – municipiul 
Vulcan”.  Este vorba despre 
strada care asigură accesul la 
groapa de gunoi al cărei grad 
de utilizare va crește în  
perioada imediat următoare, 
prin creșterea numărului de 
mașini care vor aduce 
deșeurile în această groapă, 
care așa cum s-a precizat și 
anterior, rămâne deocamdată 
singura groapă de gunoi 
zonală. 
 
A patra hotărâre modifică 
cuantumul normei de hrană 
pentru polițiștii locali conform 
Ordonanței de Guvern. Astfel 
norma de hrană zilnică a 
polițiștilor locali crește de la 
24 la 27 lei. 
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ALOCAŢIE DE HRANĂ PENTRU  
COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE 

SPECIALE INTEGRAŢI ÎN 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 

La Primăria Municipiului Vulcan au fost 
înregistrate cereri din partea reprezentanţilor 
legali ai copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe 
educative speciale integraţi în învăţământul de 
masă, prin care se solicită drepturile 
prevăzute de art. 26 din Ordinul Ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5574/ 2011 pentru aprobarea metodologiei 
privind organizarea serviciilor de sprijin 
educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, conform căruia „copiii, 
elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă, beneficiază 
de asistenţă socială constând în asigurarea 
alocaţiei zilnice de hrană”, iar acest drept este 
asigurat din „ bugetele locale  ale unităţilor 
administrativ – teritoriale  de care aparţin 
unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi 
copiii /elevii”; 

În vederea implementării acestor drepturi 
legale s-au solicitat informaţii  Centrului 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Hunedoara, pentru a ne trimite  
baza de date cu copiii, elevii şi tinerii cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă.A rezultat un număr de 
29 de elevi pentru care a fost emis Certificat 
de orientare şcolară şi profesională pentru 
anul şcolar 2014 - 2015. 

Conform Legii privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, „Copiii şi tinerii pentru 
care s-a stabilit o măsură de protecţie 
specială, precum şi mamele protejate în 
centre maternale au dreptul la hrană, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale 
igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucării, 
transport, materiale cultural-sportive, precum 
şi sume de bani pentru nevoi personale”; 

Prin Hotărâre de Guvern este stabilit 
cuantumul limitelor minime de cheltuieli 
aferente drepturilor copilului, pentru copiii şi 
tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de 
protecţie specială într-un serviciu public de tip 
rezidenţial şi pentru mamele protejate în 
centre maternale, precum şi cuantumul 
alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile 
de zi publice. 

Cuantumul alocaţiei de hrană este de 16,6 lei 
/ zi. Plata alocaţiei zilnice de hrană se va 
suporta din bugetul local şi va fi asigurată 
lunar  pentru instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza municipiului 
Vulcan ale căror cursuri le frecventează copiii/ 
elevii/ tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 
pe perioada programului şcolar. 

PROPUNERILE PRIMĂRIEI PENTRU MINISTRUL  
FONDURILOR EUROPENE 
La întâlnirea de la începutul lunii iulie cu 
Marius Nica - Ministrul Fondurilor  
Europene și Roxana Mânzatu, secretar de 
stat la același minister, primarul  
municipiului Vulcan - Gheorghe Ile, a 
lansat o propunere care a reținut atenția 
celor doi oficiali, în contextul programului 
care vizează plata integrală a salariilor și 
taxelor aferente acestora, pentru tinerii 
sub 25 de ani, absolvenți de licee sau 
facultăți, care sunt angajați pentru o pe-
rioadă de 2 ani. 
 
Până acum conform deciziei Guvernului 
aceste fonduri europene pot fi atrase doar 
de societățile comerciale. ”Până când vor 
sosi în Valea Jiului primele fonduri  
destinate dezvoltării locale şi generării de 
noi locuri de muncă, banii europeni sunt 
deja disponibili pentru firmele care  
angajează tineri. Programul este gestionat 
direct de către Ministerul Fondurilor  
Europene şi pune la dispoziţia  
angajatorilor fonduri pentru salarii şi taxele 
aferente acestora, acordate tinerilor între 
16 şi 25 de ani care au absolvit şcoala, 

dar care nu au încă un loc de muncă. 
“Oferim, în cadrul acestui program,  
resurse financiare angajatorilor care 
doresc să încadreze în muncă persoane 
tinere, stagiari şi ucenici. Cei interesaţi 
deja pot depune în acest sens proiecte 
pentru accesarea banilor europeni  
disponibili”, arată Roxana Mânzatu,  
secretar de stat în MFE. 
 
Gheorghe Ile a propus ca și administrațiile 
locale- în speță Primăriile și Consiliile  
Locale sau firmele aflate în subordinea 
acestora, să poată accesa astfel de  
fonduri care pot contribui în mod 
substanțial la reducerea șomajului în  
rândurile tinerilor și atragerea acestora în 
activități care pot contribui la dezvoltarea 
comunității noastre. 

NOI OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE EUROPEANĂ 
Primarul Municipiului  
Vulcan – Gheorghe Ile  
secondat de șeful biroului 
pentru finanțări 
internaționale al Primăriei - 
Monica Munteanu a  
participat miercuri 5 august 
la o întâlnire cu Directorul 
Agenției de Dezvoltare  
Regională – Vest – Sorin 
Maxim, care a avut ca scop 
discutarea principalelor 
direcții de dezvoltare locală 
care pot fi susținute în  
perioada de finanțare 2014 
– 2020 cu fonduri  
europene. 
 
Cele mai importante direcții 
de dezvoltare care se pot 
înscrie în zona de  

proiectare și finanțare,  
conform rigorilor impuse 
prin axele de finanțare, 
sunt: 
- Investiții în sănătate -  
Reabilitarea Ambulatoriului 
de la spital și dotarea  
acestuia cu echipamente 
medicale moderne;  
Reabilitarea termică a 
clădirii spitalului; 
- Investiții în 
învățământul preșcolar: 
Reabilitarea grădinițelor 
existente, construirea 
grădiniței lângă școala  
generală nr.5. Învățământul 
preșcolar nu a fost eligibil 
pentru perioada de 
finanțare 2007-2013, ceea 
ce a impus demararea  

tuturor demersurilor  
necesare pentru  
cuprinderea acestora în 
noua perioada de finanțare; 
- Investiții în reabilitări de 
blocuri: condiție esențială: 
trebuie consituite Asociații 
de proprietari pentru blocuri 
cu minim 4 etaje și 
cofinanțare de 20% din 
partea proprietarilor. 
- Revitalizare -Terenuri  
industriale sau neutilizate 
redate comunității 
- Linia de troleibuze 
ecologice - Green Line 
- Iluminat public ecologic 
- Construirea unui Centru 
social 
- Constituire de GAL-uri – 
Grupuri de Acțiune Locală. 

La ședința ordinară a Consiliului Local de joi 23 iulie, a fost adoptată  
hotărârea care permite demararea lucrării de reabilitare a drumului de 
acces către groapa de gunoi. Această lucrare este finanțată în regim de 
prioritate de Consiliul Județean Hunedoara în perioada imediat următoare, 
în condițiile în care groapa de gunoi din Vulcan rămâne singura utilizabilă 
la nivel zonal, până la finalizarea gropii ecologice de la Simeria. 
Pentru bugetul local această perioadă este benefică prin faptul că mai 
multe localități care utilizează groapa de gunoi a Vulcanului, vor plăti  
serviciile aferente către comunitatea noastră. 

REABILITAREA ACCESULUI CĂTRE GROAPA DE GUNOI 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE ŞI MODERNIZARE A MUNCIPIULUI VULCAN 2014 – 2020 

Actualizarea acestui document de bază al 
administrației publice locale din Vulcan se 
află  pe masa de lucru a echipei primăriei 
angrenată în adaptarea Strategiei în 
consonanță cu etapa de dezvoltare 2014 – 
2020, armonizată și cu axele de finanțare 
europene. Strategia actualizată va intra în 
dezbatere publică timp de o lună de la 
publicarea acesteia și va deveni document 
oficial, aprobat de Consiliul Local după 
încheierea acestei etape obligatorii de 
consultare a cetățenilor. În actualizarea 
acesteia s-a ținut cont de toate obiectivele 
de dezvoltare și modernizare a localității în 
ansamblu așa cum reiese și din Cuvântul 
introductiv al primarului Gheorghe ILE: 
 
În calitate de Primar al Municipiului Vulcan 
și în colaborare cu membrii Consiliului  
Local vin în fața cetățenilor comunității  
noastre pentru prezentarea Strategiei de 
Dezvoltare a Municipiului Vulcan aferentă 
intervalului 2014 – 2020. Este documentul 
de bază al administrației locale, supus unor 
completări și îmbunătățiri periodice care 
adaptează agenda noastră de activități, în 
funcție de evoluțiile economice și sociale 
ale fiecărui an și de posibilitățile de 
finanțare create de aceste evoluții. 

 
Fiecare obiectiv cuprins în această  
Strategie poate fi îndeplinit prin dezvoltarea 
şi modernizarea administraţiei locale, 
identificarea și valorificarea tuturor  
resurselor locale pentru atragerea de  
finanţări şi construirea de parteneriate  
solide cu: 
- autorităţile publice judeţene, regionale, 
naţionale şi europene;  
- mediul de afaceri – întreprinzătorii locali 
și investitorii interni sau externi;  
- societatea civilă;  
- grupurile de cetățeni ai comunității  
noastre. 
 
Succesul implementării proiectelor noastre 
de dezvoltare se bazează pe toate aceste 

elemente și în acest sens facem permanent 
toate demersurile menținerii și întăririi  
acestor legături absolut necesare evoluției 
comunității Vulcanului. 

  
Mulţumesc colectivului din Primăria  
municipiului Vulcan, cetăţenilor, tuturor 
partenerilor din mediul public şi privat  
pentru implicarea activă în derularea  
procesului de planificare strategică şi  
pentru sprijinul pe care s-au angajat să îl 
ofere în vederea implementării măsurilor 
care vor asigura o dezvoltare durabilă a 
municipiului Vulcan. Mulțumesc tuturor 

cetățenilor ale căror propuneri, opinii, idei 
legate de dezvoltarea și modernizarea  
Vulcanului se regăsesc în acest document. 

 
Am convingerea că obiectivele și planul de 
acțiuni cuprinse în acest document au 
susținerea necesară la toate nivelele pentru 
a putea fi îndeplinite până la încheierea  
perioadei de programare 2020. Tot ceea ce 
urmărim să realizăm în municipiul Vulcan 
reprezintă fundamentul vieții  generaţiilor 
viitoare. „Generaţiile se înlocuiesc şi, 
asemenea alergătorilor , îşi trec din 
mână în mână torţa vieţii.” – sunt  
cuvintele pline de înțelepciune ale  
filosofului și poetului latin Titus Lucretius. 
Toate proiectele pe care le propunem 
cetățenilor noștri sunt în fapt expresia 
dorințelor lor îngemănate cu viziunea 
echipei legislative și a celei executive din 
Primărie în ceea ce reprezintă evoluția  
urbană, civică a Vulcanului.  
 
Rostul acestui document este să ne  
amintească periodic un lucru esențial: că 
ne-am asumat să dăm împreună oamenilor 
acestei comunități ceea ce merită. Un mu-
nicipiu în care viața să se poată desfășura 
într-o atmosferă care să ne permită tuturor 
să ne mândrim că suntem vulcăneni. 

OBIECTIVE GENERALE ALE SRATEGIEI DE 
DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI VULCAN  

2014-2020 
 
Infrastructură, utilități 
urbane și transport -  
Creșterea confortului urban 
și a mobilității in Municipiul 
Vulcan. 
            Obiectiv Specific 1 
Dezvoltarea infrastructurii 
municipale  
            Obiectiv Specific 2  
Asigurarea unei calități ridicate 
a serviciilor publice  
 
Protecția mediului și 
eficiență energetică-  
Asigurarea unei protecții 
sporite a mediului în zona 
Municipiului Vulcan 
            Obiectiv Specific 1 
Dezvoltarea infrastructurilor și 
serviciilor de protecția mediului   
           Obiectiv Specific 2 
Diminuarea poluării cauzate de 
consumul de energie, prin 
creșterea eficienței energetice 
și producerea de energie 
verde în municipiu. 
              
Economie și mediu de 
afaceri - Creștere economică 
sustenabilă 
            Obiectiv Specific 1  
Dezvoltarea infrastructurilor 
necesare economiei, în special 

a celor turistice; 
            Obiectiv Specific 2 
Sprijin permanent alocat   
investitorilor în economia 
locală, în vederea creșterii 
competitivității acestora;  
            Obiectiv Specific 3  
Valorificarea integrală a 
potentialului turistic al zonei, 
prin asigurarea unei varietăți 
de optiuni turistice, prin 
furnizarea unei game complete 
de servicii turistice de calitate 
si prin creșterea vizibilității 
zonei ca și destinație turistică. 
            
Educație, cultură, tineret și 
sport - Dezvoltarea mediului 
educational, cultural și 
sportiv al localitatii 
            Obiectiv Specific 1 
Creșterea calității 
învățământului vulcănean și 
corelarea acestuia cu cerințele 
prezente și viitoare ale pieței 
muncii  
           Obiectiv Specific 2  
Asigurarea unui cadru adecvat 
pentru buna desfășurare a 
activităților educaționale, 
culturale și sportive la nivelul 
municipiului  
           
Sănătate și siguranță -  
Asigurarea unui nivel ridicat 
de sănătate și siguranță în 
comunitatea vulcăneană 

 

Obiectiv Specific 1  
Asigurarea necesarului de 
infrastructuri medicale, de 
siguranță și de ordine publică  

Obiectiv Specific 2  
Creșterea calității serviciilor de 
sănătate și siguranță oferite 
comunității 
          
Asistență socială și 
incluziune socială - 
Asigurarea necesarului de 
servicii de asistență și 
incluziune socială pentru 
grupurile vulnerabile ale 
comunității 
            Obiectiv Specific 1 
Dezvoltarea   infrastructurilor și 
serviciilor sociale  
            Obiectiv Specific 2 
Crearea cadrului necesar și 
implementarea unor măsuri 
active pentru ocuparea forței 
de muncă  
          
Capacitate administrativă -  
Dezvoltarea unui cadru 
eficient de implementare a 
obiectivelor strategice 
            Obiectiv Specific 1 
Consolidarea capacității 
administrației publice locale 
            Obiectiv Specific 2 
Crearea unui climat 
participativ, cu implicarea 
tuturor factorilor interesați în 
implementarea obiectivelor 
locale    



 

Comunitate 

POLIȚIA LOCALĂ VĂ INFORMEAZĂ  
În perioada iunie-august, activitatea Poliţiei Locale Vulcan s-a 
concretizat în acțiuni specifice atribuțiilor care îi revin și în acțiuni 
comune cu cele ale Poliției Municipale.  
 
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  
(ofiţerul de serviciu de la Poliţia Locală) au  fost înregistrate un 
număr de 86 sesizări telefonice care au constat în principal în 
solicitări privind; 
- acţiuni de scandal -12 intervenţii 
- violenţă în familie – 6 intervenţii 
- asigurare ordine competiţii sportive - 3 acţiuni 
- identificare şi sancţionare persoane care lasă animale 
nesupravegheate pe domeniul public - 2 acţiuni 
- intervenţii la întreprinderi în special la UPC  COROEŞTI şi E..M. 
VULCAN privind patrunderea unor persoane necunoscute in 
incinta acestora pentru a sustrage fier vechi; - 11 intervenţii 
- deranjarea ordinii şi liniştii publice prin ascultarea de muzică la 
nivel maxim sau prin alte moduri ; -  8 intervenţii 
- pătrunderi fară acces pe proprietate – 1 interventii 
- însoţiri evacuarii spaţii cu reprezentanţi ai S.C. Pregoterm – 7 
acţiuni 
- acidente rutiere şi fluidizarea traficului - 5 intervenţii 

-  intervenţii comune cu modulul Smurd , Poliţia Vulcan  –  
persoane decedate - 2 intervenţii 
 - verificări de mediu şi domeniul gospodăriirii oraşului – 3 
intervenţii 
- acte de suicid sesizate telefonic - 2 intervenţii - fară eveniment 
- însoţire asistenţi sociali şi anchete sociale – 9 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  – 11 intervenţii 
- sesizări scrise  - 17 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. 
 
 Serviciul Poliției Locale a Municipiului Vulcan 

Primarul Vulcanului a participat în cursul 
lunii august  la o suită de întâlniri cu 
delegații economice reprezentând mai 
multe țări în cadrul Târgului de Afaceri - 
organizat cu suportul Ambasadelor 
străine în România, precum și al  
Ambasadei României în Republica 
Populară Chineză. 
 
ROMANIAN INVESTMENT ZOOM – a 
avut ca scop stabilirea de contacte la 
nivel de contracte de colaborare, 
oportunități investiționale și de creare de 
locuri de muncă, cu mediul de afaceri 
din 12 țări. 
 
În cadrul acestui eveniment  Gheorghe 
ILE a avut ocazia să poarte discuții  
constructive cu reprezentanții diplomatici 
și ai sferei de afaceri din China, Cehia, 
Palestina, Congo și Mali. 
 
Discuțiile avute aduc vești bune pentru 
cei ce pot răspunde ofertelor comerciale 
și de investiție propuse de partenerii de 

dialog. 
 
Concret este vorba despre următoarele 
tipuri de afaceri care pot fi valorificate în 
perioada imediat următoare de agenții 
economici sau de asociații de profil care 
pot realiza exporturi, sau care 

desfășoară activitățile productive  
respective. 
 
1. În relația cu Palestina – pot fi 
încheiate contracte avantajoase pentru 
creșterea de bovine – care au asigurată 
piața de desfacere prin contract cu part-
enerul palestinian, aceasta generând la 
nivel local venituri pe termen mediu și 
lung și implicit crearea de locuri de 
muncă. 
 
2. În relația cu China – sunt solicitate 
pentru desfacere pe piața chineză: 
miere, fructe de pădure și sâmburi de 
nucă, pe bază de contract comercial. 
 
3. În relația cu Cehia – există interes 
pentru investiții de construcții în 
domeniul turismului, ceea ce se  
armonizează cu programele noastre de 
dezvoltare locală; 
 
4. În relație cu Congo și Mali – sunt 
solicitate fructele de pădure și mierea. 

OFERTE DE AFACERI ȘI LOCURI DE MUNCĂ 
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POST SCRIPTUM – GALA FONDURILOR STRUCTURALE 
Pentru Premiul 1 obținut la 
categoria Infrastructură la Gala 
Fondurilor Structurale de anul 
acesta, organizat pentru 
proiectele realizate din fonduri 
europene - perioada de 
finanțare 2007-2013, Municipiul 
Vulcan a fost invitat să participe 
la o întâlnire cu reprezentanții 
finanțatorilor, la Comisia 
Europeană.  
 
Invitația a fost făcută pentru 2 
dintre membrii echipei de 
implementare a proiectului iar 
deplasarea s-a efectuat în urmă 
cu câteva săptămâni. Directorul 
economic Luminița Leonte și 
Șeful Serviciului pentru 
Finanțări Internaționale  ec. 
Monica Munteanu s-au alăturat 
membrilor delegației române 
care a participat la Bruxelles la 
o suită de întâlniri cu funcționarii 
și responsabilii europeni care 
evaluează oportunitatea 
acordării fondurilor pentru 
proiecte de dezvoltare locală. 
La întoarcerea acasă am 
adresat câteva întrebări 
colegelor noastre pentru a pune 
în evidență complexitatea 
colaborării cu instituțiile 
europene și a muncii de 
proiectare și raportare a 
implementării proiectelor. 
 
“In 2001 cand am inceput 
primele proiecte pe PHARE 
MARR să le implementăm în 
orașul Vulcan (era oraș în acea 
vreme), am zis că e o noutate, o 
provocare. Acum, după 14 ani, 
la fiecare proiect am același 
sentiment, de noutate, de  
provocare. Nu  e ușor, dar și 
localitatea noastră merită să 
beneficieze de aceste fonduri, 
raportarea lunară care a rămas 
în mintea mea, este din anul 
2012, pentru proiectul cu 
unitățile de învățământ, atunci 
am dus la ADR Vest TM 44 de 
bibliorafturi. Dar munca nu a 
fost în zadar. Infrastructura 
educațională reabilitată la noi în 
municipiu, a adus și un premiu 
frumos și recunoașterea  
Vulcanului la nivelul Comisiei 
Europene. Premiul luat de  

municipiul Vulcan – Premiul 1 la 
categoria Infrastructură obținut 
la GALA FONDURILOR 
STRUCTURALE, organizat la 
Bucuresți în decembrie 2014, 
pentru proiectele implementate 
în perioada 2007-2013 este  
încununarea succesului obținut 
de noi pentru toți anii de muncă 
în acest domeniu”, ne-a declarat  
Monica Munteanu. 

 
Vizita de la Bruxelles este  
pentru noi un reper profesional 
important. A fost o vizită utilă 
care ne-a permis să cunoaștem 
mai de aproape acest organism 
European care coordonează 
finanțările pentru proiecte cum 

este și cel despre care vorbim 
acum. 
 
Coordonată de Monica Loloiu 
(Adviser to the Political Reporter 
- Political Section  
European Commission 
Representation in Romania) 
vizita efectuată la sediul 
Comisiei Europene a avut în 
agendă întâlniri cu: Petr Mooz- 
șeful Directoratului general 
pentru buget, Corinne Hermant 
de Callatay – ofițer senior 
Politici de Dezvoltare 
Urbană,Darina Botsova și Andra 
Moldovan – reprezentanții 
agenției pentru întreprinderi mici 
și mijlocii (EASME), Dragoș 

Bucurenci- membru în cabinetul 
d-nei comisar Corina Crețu, 
Ștefan Radu și Luca Mihaela 
(originară din Valea Jiului și 
bucuroasă să vadă Vulcanul pe 
lista de premii), ambii 
reprezentanți ai Comisiei de 
Politici agricole (Programul 
PNDR),  Andra Dusu- 
reprezentant program resurse 
umane (fostul POSDRU, actual 
POCU), Iulia Serban – 
reprezentant program POR, 
Angela Filote- Sefa 
Reprezentanței Comisiei 
Europene. 
 
La finalul seminarului de lucru, 
după schimbul de păreri despre 
perioada anterioară de 
finanțare, despre cum a fost 
văzută această perioadă de la 
Bruxelles, ce probleme au 
întâmpinat beneficiarii în 
implementare, modificări pentru 
noua perioadă de finanțare 
2014-2020, participanții au făcut 
schimb de cărți de vizită, au 
stabilit relații profesionale și 
promisiunea că fiecare parte va 
ține cont de părerile invocate: 
reprezentanții Comisiei 
Europene pe de-o parte și 
beneficiarii pe de altă pare. 
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ZIUA MINERULUI LA VULCAN 
Ceremonia depunerii de coroane de la Statuia Minerului 
a adus pe lângă încărcătura emoțională specifică acestui 
eveniment și mesajele mobilizatoare ale reprezentanților 
legislativului și executivului de la nivel național și 
județean. Evenimentul a fost organizat ca în fiecare an 
de administrația publică locală și orchestrat de primarul  
municipiului Vulcan, Gheorghe Ile. 
 
Alocuțiunile rostite de senatorul Haralambie Vochițoiu, 
deputatul Laurențiu Nistor, prefectul Sorin Vasilescu și 
președintele Consiliului Județean - Adrian David au 
transmis celor prezenți dar mai ales minerilor din toată 
valea Jiului mesaje de încredere, de susținere, de  
solidaritate.La ceremonia depunerii de coroane au fost 
prezenți reprezentanții administrației locale, cei ai 
administrației județene, ai Parlamentului României, 
reprezentanții instituțiilor publice din Vulcan, ai  
sindicatelor, ai societății civile locale și cei ai partidelor 
politice. 

ZIUA IMNULUI NAȚIONAL 
29 Iulie – Am început această zi cu toții 

( cei din Primărie)  sentimentul de  

respect față de Imnul de Stat al 

României. 

 

“Deșteaptă-te Române” ne-a strâns 

laolaltă pe toți într-un moment plin de 

frumusețe pe care am urmărit să-l  

dăruim și concitadinilor noștri, care pe 

toată durata acestei zile au putut audia 

în zona Primăriei melodii folclorice și 

patriotice românești. 

 

Alături ce celalte zile frumoase din  

calendarul românilor, Ziua Imnului 

Național are puterea să ne  

reamintească tuturor că simbolurile  

noastre naționale trebuie respectate, 

cinstite și date mai departe generațiilor 

care vin după noi. 


