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Dragi Vulcăneni, 
 
Încă un an din viața comunității noastre 
se apropie cu pași repezi de final. Cele 
câteva zile câte ne-au mai rămas din 
2017, ne permit nouă tuturor să privim 
la tot ceea ce am reușit să facem, 
fiecare în locul unde este, fiecare după 
responsabilitatea pe care și-o asumă. 
Timpul rămas din acest an ne permite 
să ne evaluăm munca depusă, să ne 
auto-analizăm modul în care am 
acționat, privind cu satisfacție către 
rezultatele bune, și totodată, cu spirit 
auto-critic acolo unde n-am reușit să 
împlinim ceea ce ne-am propus, 
urmărind să facem diferența între 
factorii subiectivi și cei obiectivi, care ne
-au condus către ceeace  am reușit, sau 
n-am reușit, deocamdată.  
 
Este totodată perioada din an când ne 
reînnoim obiectivele nefinalizate sau le 
planificăm pe cele noi, care să dea 
continuitate, substanță și utilitate muncii 
noastre și în 2018 și anii următori. 
 
Pentru administrația publică locală a 
fost un an cu multe repere pe agenda 
de lucrări și activități, iar faptul că și 
anul acesta am fost premiați la nivel  
național pentru una dintre cele mai 
complexe lucrări de infrastructură:  
Modernizarea străzilor și aleilor  
pietonale din Cartierul Traian și  
Reabilitarea Străzii Traian - certifică 
încă o dată că am acționat în scopul 
creșterii calității vieții urbane pentru un 
număr foarte mare de cetățeni ai  
Vulcanului. Fondurile guvernamentale 
pentru aceste proiecte au fost allocate 
pentru 2017 și pentru prima parte din 
2018. 
 
Tot în zona infrastructurii am reușit să 

finalizăm Modernizarea străzilor și 
aleilor pietonale de la Colegiul 
Tehnic Mihai Viteazul până în Centrul 
Vechi, cu certitudinea că cei ce  
locuiesc în această zonă a municipiului 
nostru fac diferența între modul de  
deplasare pietonală dinainte și de după 
finalizarea acestui proiect, care de  
asemenea s-a bucurat tot de fonduri 
guvernamentale, prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală. 
 
În paginile acestei ediții Vulcan Info 
vom reveni pe larg cu informații despre 
aceste proiecte. Lista lucrărilor publice 
și a proiectelor este amplă și voi reveni 
în detaliu asupra acesteia, în scrisoarea  
Primarului pentru 2017.  
 
În paralel cu lucrările de modernizare, 
reabilitare, înfrumusețare și întreținerea 
urbei noastre, am fost prezenți în  
comunitate și am susținut toate 
activitățile tradiționale, cele organizate 

de societatea civilă. 
 
Am acordat o atenție deosebită 
activităților dedicate simbolurilor noastre 
istorice, naționale, știut fiind faptul că 
am intrat la 1 Decembrie în anul 100 de 
la Marea Unire. Toate manifestările  
organizate de administrația publică  
locală sub aceste auspicii, sunt intitulate 
generic DE LA RĂZBOI LA MAREA 
UNIRE și au puterea să ne amintească 
un lucru esential: că doar uniți putem 
merge mai departe. 
 
Cu acest gând, vă mulțumesc vouă  
tuturor celor ce ne apreciați munca,  
tuturor celor ce o criticați în mod  
constructiv, tuturor celor ce vă asumați 
dezvoltarea vieții municipiului Vulcan, 
alături de administrația publică locală. 
Multă Sănătate tuturor și lectură  
plăcută. 

Gheorghe ILE  
Primarul Municipiului Vulcan 
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HOTĂRÂRILE  
CONSILIULUI LOCAL 

ADOPTATE ÎN 
08.12.2017 

FONDURI 
GUVERNAMENTALE 
 
• "Modernizare străzi și 

alei pietonale în zona 
Cartier Traian, 
municipiul Vulcan, 
județul Hunedoara" – 
2.022.452,79 lei -
contractul de 
finanţare cu valoare 
nerambursabilă; 

• “Modernizare străzi și 
alei pietonale în zona 
Liceu - Centru Vechi, 
municipiul Vulcan, 
județul Hunedoara” 
1.412.124,02 lei - 
contractul de 
finanţare cu valoare 
nerambursabilă;  

• "Reabilitare strada 
Traian, municipiul 
Vulcan, județul 
Hunedoara" 
1.110.561,97 lei 
Contractul de 
finanţare cu valoare 
nerambursabilă 
1.110.561,97 lei - 

contractul de 
finanţare cu valoare 
nerambursabilă.  

 
FINANȚĂRI PRIN LEGEA 
LOCUINȚEI 114 
(FONDURI 
GUVERNAMENTALE) 
 
Refuncționalizare cămine 
C1, C2, C3.  
 
Fiecare din căminele 
reabilitate prin aceste 
proiecte va avea un 
apartament de 3 camere, 

9 de 2 camere și 39 
garsoniere. Ele vor fi 
transformate din clădiri a 
unei unități militare 
desființate în locuințe 
sociale ceea ce impun 
transformări radicale.  
 
Lucrările și achiziționarea 
de echipamente pentru 
Construire punct termic 
cămine sociale este o  
lucrare lotizată în cadrul 
acestei investiții 
importante pentru 
comunitatea noastră. 

Ședința extraordinară a  
Consiliului Local reprezintă un 
moment de start pentru noi 
proiecte de lucrări pentru  
infrastructură, care vizează 
reabilitarea mai multor străzi și 
drumuri.  
 
Adoptarea proiectelor de  
hotărâri dedicate acestor noi 
obiective ale administrației 
publice locale, permite  
executivului să parcurgă toate 
etapele procedural astfel încât 
demararea efectivă a lucrărilor 
să poată fi planificată 
începând cu 2018. 
 
1. Aprobarea Notei conceptual 
și a Temei de proiectare  
pentru investiția “Modernizare 
străzi și alei pietonale, str. 
Teodora Lucaciu, str. Crividia, 
str. Ion Creangă” 
2. Aprobarea Notei conceptual 
și a Temei de proiectare  
pentru investiția “Modernizare 
străzi și alei pietonale, str.  
Vasile Alecsandri, str. Brazilor, 
str. Pinului, str. Bazinului, 
str.Valea Morii’’ 
 
Tot la această ședință a fost 
aprobat și proiectul dedicate 
realizării liniei de transport în 
comun Green Line: 
Aprobarea Notei conceptual şi 
a Temei de proiectare pentru 
investiţia ”Linia verde de  
autobuze electrice între Petrila
-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-
Lupeni-Uricani Greenline 
ValeaJiului’’. 

PROIECTE IMPORTANTE  IMPLEMENTATE,  
IN CURS DE IMPLEMENTARE SAU DEPUSE SPRE FINANȚARE 
ÎN CURSUL  ANULUI 2017 
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PROIECTE IMPORTANTE  IMPLEMENTATE, IN CURS DE IMPLEMENTARE 
SAU DEPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CURSUL  ANULUI 2017 

FONDURI EUROPENE 
 
ACUM PENTRU VIITORUL VUL-
CANULUI – parteneriat local pentru 
incluziunea sociala – cod proiect 
106386 -  
 
Reducerea numărului de comunități 
marginalizate (roma și non-roma) aflate 
în risc de sărăcie și excluziune socială 
din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu 
accent pe cele cu populație aparținând 
minorității roma, prin implementarea de 
măsuri/ operațiuni integrate în contextul 
mecanismului de DLRC. 
 
UAT municipiul Vulcan, în parteneriat 
cu Interlog Com SRL Brad și Asociația 
Institutul Intercultural Timișoara, au 
finalizat SDL –ul – Strategia de 
Dezvoltare Locală- aferentă ZUM-urilor- 
Zonelor Urbane Marginalizate.    
 1Cartier Micro 3B- Dallas,  
2 Cartierul Vechi,  
3 Cartier Colonia de Jos,  
4 Cartier Crividia,  

5 Cartier Zona Morisoara 
 
”HAI LA ȘCOALĂ! O ȘANSĂ 
PENTRU VIITOR” 
 
Beneficiar: Inspectoratul Școlar 
Județean Hunedoara 
Parteneri: Primăria Vulcan, Casa 
Corpului Didactic Hunedoara, Asociația 
Aladin Deva 
Parteneri asociați:Liceul Tehnologic 
”Crișan” Crișcior, Liceul Tehnologic 
”Ovid Densusianu” Călan, Colegiul 
Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petroșani, 
Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan 
 
Obiectivul general al proiectului:  
 
Dezvoltarea unui program integrat de 
educație pt diminuarea fenomenului de 
părăsire timpurie a scolii/ abandon 
școlar in județul Hunedoara, prin:  
* măsuri preventive adresate unui 
număr de 800 de copii/elevi aflați în 
situație de risc de părăsire timpurie a 
școlii; 

* metode și instrumente de educație 
corectivă de tip a doua șansă pt. 200 de 
persoane (care au părăsit timpuriu 
școala),  
* îmbunătățirea competențelor a 260 
resurse umane /persoane  care 
desfășoară activități educative adresate 
grupurilor cu risc educațional și prin 
creșterea nivelului de informare/
conștientizare/implicare a comunității 
locale în ceea ce privește reducerea 
fenomenului de părăsire timpurie a 
școlii. 
 
La final de an 2017 a fost transmisă și 
scrisoarea de acceptare și solicitarea 
pentru contractare pentru proiectul  
Management performant în 
administrația publică din municipiul 
Vulcan 
 
Obiectivul proiectului Consolidarea 
capacității administrative a Unității 
administrativ teritoriale (UAT) Municipiul 
Vulcan, județul Hunedoara pentru 
susținerea unui management 
performant prin introducerea  și 
utilizarea sistemelor ISO și 
intrumentului CAF aplicabile 
administrației locale, în concordanță cu 
”Planul de acțiuni pentru implementarea 
etapizată a managementului calității în 
autorități și instituții publice 2016-2020”. 
 
PROIECTE PE FONDURI EUROPENE, 
AFLATE ÎN STADII DE 
DOCUMENTAȚII TEHNICE ȘI CARE 
VOR FI DEPUSE LA FINANȚARE ÎN 
CURSUL ANULUI 2018: 
 
• Reabilitare termică blocuri 

municipiul Vulcan- un plus de 
căldură pentru cetățeni;  

• Modernizare ambulatoriu 
municipiul Vulcan;  

• ”Linie verde de autobuze electrice 
între Petrila-Petrosani-Aninoasa-
Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line 
Valea Jiului”  asocierea mai multor 
unități administrativ teritoriale în 
vederea dezvoltării în comun a 
unui sistem de transport public de 
cãlãtori, curat si eficient din punct 
de vedere energetic. 



 

Info - Comunitate 

ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI 
Întâlnirea GAL - cetățeni 
 
În agenda de acțiuni cuprinse în acest 
proiect, una dintre cele mai importante 
și cu cel mai mare impact, prin numărul 
mare de participanți din partea 
cetățenilor, a fost întâlnirea de lucru a 
GAL-ului (Grup de Acțiune Locală) cu 
cetățenii, întâlnire derulată în 23 
noiembrie la Centrul Șansa. 
 
Strategia de Dezvoltare Locală aflată la 
această data în ultima etapă de  
elaborare, trebuiesă se bazeze pe toate 
datele culese, în urma cercetării făcută 
de membrii echipei de proiect, în  
ultimele săptămâni. 
 
Primarul Vulcanului - Gheorghe Ile, 
acompaniat de viceprimarul Cristian 
Merișanu, de managerul proiectului - 
Monica Munteanu și expertul proiectului 
Ioan Gorăcel, a urmărit să explice celor 
prezenți fondul dar și detaliile  
proiectului.  
 
Cei 200 de cetățeni înscriși pe lista de 
participanți au venit să afle și să 
înțeleagă mai bine ce anume urmărește 
acest proiect, care reprezintă doar 
punctul de pornire într-o serie lungă de 
proiecte locale, ce vor fi depuse pentru 
finanțare la Uniunea Europeană, 
proiecte cu profund caracter social. 
 
Aceste discuții au totodată menirea să 
genereze o nouă atitudine civică, de  
implicare, de comunicare, de 
interacțiune a beneficiarilor proiectului 
prin dialog direct cu reprezentanții 
administrației publice locale. 
 
Domeniile de interes abordate în studiul 
făcut de echipa de proiect, pun în 
evidență principalele nevoi ale 
oamenilor din zonele vizate și o anume 
prioritizare a solicitării de fonduri  
europene, pentru atenuarea acestor  
nevoi.  
 
Efectul direct al obținerii acestor fonduri, 
din 2018 încolo, este creșterea calității 
vieții în zonele denumite ca fiind 
(deocamdată), comunități marginalizate 
ale Vulcanului. 

Final de proiect - start în  
pregătirea  următoarelor 
proiecte 
 
Proiectul dedicate elaborării Strategiei de 
Dezvoltare Locală pentru susținerea 
comunităților marginalizate din municipiul 
Vulcan, a ajuns la final. 
 
După 3 luni și 25 de zile, într-un adevărat 
maraton al colectării de informații din cele 5 
cartiere vizate de proiect: Micro 3B.  
Cartierul vechi, Crividia, Colonia de Jos, 
maratonderulat de echipa de proiect,  
membrii acesteia au raportat încheierea 
Strategiei și trimiterea acesteia la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației  
Publice. 
 
Evaluarea Strategiei de către reprezentanții 
MDRAP se va încheia pe parcursul acestei 
luni. În luna ianuarie vor fi communicate 
rezultatele evaluărilor tuturor strategiilor 
depuse din toate regiunile din țară. 
  
Pornind de la modul în care cetățenii din 
zonele vizate s-au implicat în colectarea 
informațiilor cuprinse în Strategie și de la 
felul în care aceștia au înțeles prin liderii 
lor, că fără un dialog permanent cu 
reprezentanții administrației publice locale 
nu se poate depăși zona de așteptare a 
unor schimbări absolut necesare în  
calitatea vieții membrilor comunităților  
incluse în proiect, se poate emite premise 
unor rezultate positive în evaluarea  
Strategiei. 
 
Acesterezultate se vor concretiza începând 
cu 2018 într-o suită de proiecte concrete de 
creștere a calității vieții, de împlinire a unor 
nevoi concrete de natură socială, civică, 

educațională a membrilor celor 5 
comunități. 
 
La conferința de presă din 4 decembrie, 
data de închidere a proiectului, primarul 
Gheorghe Ile a exprimat aceste puncte de 
vedere. Pentru edilul-șef al Vulcanului, 
derularea acestei etape pilot cu efecte pe 
termen lung, reprezintă un salt important în 
modul de abordare a temelor principale din 
viața cetățenilor vizați de proiect. ”Consider 
că munca tuturor membrilor echipei de 
proiect redusă la jumătate ca termen de 
finalizare, este deosebit de valoroasă, în 
primul rând pentru că volumul de informații 
necesare pentru a fi obținute din teren, a 
fost foarte mare. În al doilea rând pentru că 
această muncă de teren a putut avea  
rezultatele scontate doar cu susținerea 
cetățenilor. În al treilea rând pentru că, prin 
această abordare a colaborării directe  
dintre cetățeni și membrii echipei de 
proiect, s-a realizat acea formă de  
apropiere care se va materialize prin 
proiectele ce vor fi implementateîncepând 
cu 2018. Mulțumesc tuturor celor ce au 
contribuit la elaborarea Strategiei și sunt 
convins că în ianuarie vom primi undă 
verde de la MDRAP pentru a putea aplica 
proiectele punctuale, conform celor înscrise 
în Strategia de Dezvoltare Locală.” a  
declarat Gheorghe Ile - primarul  
municipiului Vulcan. 
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ACUM PENTRU VIITORUL 
VULCANULUI: 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ 2017 – 2020 
Parteneriatul creat și consolidat sub  
denumirea generică de GAL (Grup de 
Acțiune Locală) în scopul elaborării  
Strategiei de Dezvoltare Locală - document 
cu informații de ansamblu despre  
comunitatea Vulcanului, și-a atins  
obiectivul. Realizată în contextual  
proiectului Acum pentru Viitorul Vulcanului, 
strategia reprezintă în esență cadrul în care 
se pot dezvolta numeroase proiecte  
destinate creșterii calității vieții cetățenilor 
Vulcanului, ce locuiesc în zonele cele mai 
vulnerabile sub aspect social. 
 
Membrii GAL - Vulcan: 
1. Unitatea Administrativ Teritorială  
Municipiul Vulcan - reprezentant al  
sectorului public - cu reprezentant legal: 
primar ing. Gheorghe ILE; 
2. Institutul Intercultural Timișoara - 
reprezentant al societății civile, cu 
reprezentant legal: director Călin RUS; 
3. S.C. InterLog Com SRL - reprezentant al 
sectorului privat, cu reprezentant legal -  
administrator Simona Cojocărescu; 
4. S.C. RamisaȘatra SRL, reprezentant al 
sectoruluiprivat, cu reprezentant legal:  
administrator Biriș Radu-Nelu; 
5. MoroșanuDoru, persoană fizică, 
reprezentant al societății civile. 
 
Studierea Strategiei reprezintă o opțiune cu 
autentice valențe de cunoaștere în 
amănunt a comunității Vulcanului. 
 
Volumul de informații cuprinse în această 
Strategie furnizează elemente care atestă 
varietatea de acțiuni, de proiecte, de  
analize, studii și evaluări făcute în scopul 
stabilirii unui cadru de lucru cât mai corect, 
circumscris determinării adminsitrației  
publice locale de a atenua efectele  
marginalizării sociale în zonele aflate în 
atenție. 
 
Pentru studierea în amănunt a strategiei vă 
invităm pe site-ul Primăriei Municipiului  
Vulcan: http://e-vulcan.ro/ 

HAI LA ȘCOALĂ! O ȘANSĂ PENTRU VIITOR! 

În data de 8 noiembrie 
2017 a fost lansat 
proiectul de educație  
realizat în parteneriat cu 
Inspectoratul Județean 
Școlar. La momentul 
lansării, primarul  
Vulcanului, Gheorghe 
ILE, preciza: 
 
Pot spune fără să  
exagerez deloc că  
fiecare moment în care 
lansăm un nou proiect 
pentru comunitate, este 
un moment de  
sărbătoare pentru  
Vulcan. Iar astăzi cu atât 
mai mult, cu cât  
proiectul despre care 
vom vorbi multă vreme, 
este dedicate celor mai 
vulnerabili membrii ai 
comunității noastre: 
copiii, tinerii și Educației 
acestora. 
 
Conferința de presă de 
astăzi susținută alături 
de Inspectorul General 
ȘcolarJudețean, 
doamna Maria Ștefanie, 
a avut ca scop esențial 
diseminarea informațiilor 
legate de unul dintre 
cele mai frumoase și  
necesare proiecte pe 
care reușim să le  
implementăm într-un 
parteneriat cu ISJ  
Hunedoara alături de 
alte 3 primării din județ 
și tot atâtea unități 
școlare. 
 

Cunoaștem cu toții  
problemele legate de 
menținerea în sistemul 
de educație a copiilor 
care au nenorocul de a fi 
membrii ai unor familii cu 
probleme sociale, 
economice. Cunoaștem 
cu toții că fenomenul 
abandonului școlar este 
într-o zonă de creștere, 
care să ne îngrijoreze.  
 
Că numărul copiilor care 
cresc fără părinți este 
destul de mare. Că  
numărul adulților care au 
abandonat școala  
timpuriu este mare... Și 
că dificultățile pe care 
aceștia le întâmpină la 
căutarea unui loc de 
muncă sunt de  
asemenea mari, în 
absența unui nivel minim 
de educație și pregătire 
profesională. 
 
Că destinul tinerilor care 
abandonează școala și 
integrarea lor în  
comunitate peste câțiva 
ani ridică multe semne 
de întrebare. 

 
Proiectul lansat astăzi, 
care va deveni viabil în 
cel mai scurt timp, 
urmărește să atenueze 
din toate aceste efecte 
ale momentului în care 
ne găsim ca societate. 
 
Proiectul este deosebit 
de complex ca activități, 
însă are ca obiectiv  
general: Dezvoltarea 
unui program integrat de 
educație pentru  
diminuarea fenomenului 
de părăsire timpurie a 
scolii/abandon școlar în 
județul Hunedoara, prin: 
măsuri preventive  
adresateunui număr de 
800 de copii/elevi aflați 
în situație de risc de 
părăsiretimpurie a școlii, 
metode și instrumente 
de educație corectivă de 
tip a douașansă pentru 
200 de persoane (care 
au părăsit timpuriu 
școala), îmbunătățirea 
competențelor a 260  
resurse umane /
persoane care 
desfășoară activități 
educative adresate  
grupurilor cu risc 
educațional și prin 
creșterea nivelului de 
informare/conștientizare/
implicare a comunității 
locale în ceea ce 
privește reducerea 
fenomenului de părăsire 
timpurie a școlii. 



 

Info-Comunitate 

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI LA VULCAN 

Ne-am făcut datoria de români și anul 
acesta. Împreună am pășit în anul 100 
al Marii Uniri a Românilor. La momentul 
festiv de la Monumentul Soldatului 
Necunoscut, emoția retrăită de 
participanți a fost și de această dată 
mare. 
 

În discursul domniei-sale ținut cu acest 
prilej, primarul Vulcanului a spus: 
 
”A fost nevoie de un teribil război pentru 

ca sus în Pasul Vîlcan, românii de 

dincoace și dincolo de Carpați să se 

unească și să trăiască împreună în 

pace și suntem astăzi împliniți 

sufletește pentru că am reușit să 

cinstim memoria luptelor din Pasul 

Vîlcan, prin monumentul ridicat la cota 

1603 m în memoria Armatei Române. 

A fost nevoie de foarte multe sacrificii 

umane pentru ca astăzi noi să putem fi 

aici, prezenți în inima comunității 

noastre, la Statuia Soldatului 

Necunoscut, personaj eroic ce reunește 

în el toate sufletele ostașilor care au 

pierit aici, în acele vremuri grele. 

Suntem din nou aici, pentru a spune un 

ferm și din inimă PREZENT! La  

întâlnirea  ceremonială cu istoria 

noastră, cu cei ce au făurit-o,  

Este cea mai înaltă formă de respect și 

recunoștință pe care o putem arăta 

trecutului nostru, prin participarea 

noastră cu inima și cugetul la 

aniversarea Marii Uniri. La Ziua 

Națională a României. La sărbătoarea 

noastră a tuturor românilor.” 

La festivitate au fost prezenți și cetățenii care au răspuns inițiativei lansată de 
primarul Vulcanului, pentru a-și exprima public dragostea de patrie, sub titlul  

ROMÂN.PATRIOT.VULCĂNEAN 
Din cele 15 mesajeprimite, membriiComisieipentruCultură au stabiliturmătoareaor-
dinepentrucelemairemarcabilemesaje: 
 
1. CLASA PREGĂTITOARE A  - ȘC. GIMNAZIALĂ NR.4 
2. NOTARU SORINA GEORGIANA  
3. CLASELE A VII-A A ȘI B SC. NR. 6 

REPARTIZAREA 
LOCUINȚELOR  
SOCIALE DE LA DINCĂ 
 
 
Până la finalul acestui an comisia de 
evaluare a cererilor pentru atribuirea de 
locuințe sociale din fondul locativ de 
stat, desemnată de legislativul  
vulcănean, va stabili cine sunt benefici-
arii primelor locuințe sociale de la 
căminele fostei unități militare de la 
Dincă. 
 
La finalul evaluării, realizată conform 
criteriilor adoptate prin hotărâre a  
Consiliului Local al municipiului Vulcan, 
cei selectați vor fi invitați de  
conducerea Primăriei, pentru a primi 
repartiția, urmând ca mutarea lor în 
noile locuințe să se facă înacord cu 
toate cerințele stabilite prin proiectul de 
reabilitare a căminelor de la Dincă. 



 

Info-Comunitate 

ARTELE ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
Indiferent că suntem organizatori direcți sau parteneri ai 
manifestărilor culturale, artistice, sportive, urmărim să 
punctăm de-a lungul fiecărui an importanța fieărui eveniment 
de gen. 
 
De la ultima ediție Vulcan Info, în comunitatea Vulcanului s-
au derulat 3 evenimente cultural-artistice, unele deja 
tradiționale, altele în premieră. 
 
• Concursul de creație literară și interpretare poetică 

TOAMNA NU FU NICICÂND MAI FRUMOASĂ, 
organizat de Școala Gimnazială Nr.4 în parteneriat cu 
administrația publică locală a avut din nou un ecou 
puternic și un succes bine-meritat.  

• Festivalul de muzică folk TE SALUT GENERAȚIE-N 
BLUGI – organizat de Colegiul Tehnic Mihai Viteazul în 
parteneriat cu administrația publică locală a adus din 
nou pe scena de la Cinematograful  Luceafărul, iubitorii 
muzicii folk și vedete consacrate ale acestui stil 
muzical.  

• BRĂDUȚUL DE ARGINT – ediția I, o inițiativă lăudabilă 
a doamnei prof. Ileana Berki, a reunit copii și tineri 
pasionați de arta muzicală interpretativă pe mai multe 
secțiuni: Rock, Jazz, Folk, Muzică Populară. 

 
Pentru toate aceste reușite care au ca țintă antrenarea 
tinerilor în activități creative, mulțumim tuturor celor ce s-au 
implicat în organizarea și derularea evenimentelor. 

 
COLINDELE, MOȘ CRĂCIUN ȘI ORĂȘELUL COPIILOR 
 
La finalul acestei ediții, consemnăm unul dintre cele mai 
așteptate momente ale sărbătorilor de iarnă: deschiderea 
Orășelului Copiilor și întâlnirea acestora cu Moș Crăciun. 
 
Duminică 17 decembrie, la orele după-amiezii, scena din fața 
Primăriei a fost și anul acesta locul de întâlnire al copiilor, 
părinților, bunicilor cu colindele noastre strămoșești, cu 
grupurile de colindători și bineînțeles, cu Moș Crăciun, care 
și de această dată a venit cu dulciuri și gânduri bune pentru 
toți copiii Vulcanului. 



LA MULȚI ANI ! 

Dragi Vulcăneni,Dragi Vulcăneni,Dragi Vulcăneni,Dragi Vulcăneni,    
    
În numele echipei din Primăria Municipiului Vulcan, vă transmit În numele echipei din Primăria Municipiului Vulcan, vă transmit În numele echipei din Primăria Municipiului Vulcan, vă transmit În numele echipei din Primăria Municipiului Vulcan, vă transmit 
cele mai frumoase gânduri cu care să petrececele mai frumoase gânduri cu care să petrececele mai frumoase gânduri cu care să petrececele mai frumoase gânduri cu care să petreceți aceste sărbători de i aceste sărbători de i aceste sărbători de i aceste sărbători de 
iarnă.iarnă.iarnă.iarnă.    
    
Vă mulVă mulVă mulVă mulțumesc pentru toată susumesc pentru toată susumesc pentru toată susumesc pentru toată susținerea pe care ainerea pe care ainerea pe care ainerea pe care ați manifestati manifestati manifestati manifestat----o o o o 
fafafafață de întreaga noastră activitate, pentru încrederea pe care o ă de întreaga noastră activitate, pentru încrederea pe care o ă de întreaga noastră activitate, pentru încrederea pe care o ă de întreaga noastră activitate, pentru încrederea pe care o 
aveaveaveaveți constant fai constant fai constant fai constant față de ceea ce dorim să facem bun pentru Vulcan. ă de ceea ce dorim să facem bun pentru Vulcan. ă de ceea ce dorim să facem bun pentru Vulcan. ă de ceea ce dorim să facem bun pentru Vulcan. 
Toate acestea ne motivează să mergem mai departe, în dezvoltarea Toate acestea ne motivează să mergem mai departe, în dezvoltarea Toate acestea ne motivează să mergem mai departe, în dezvoltarea Toate acestea ne motivează să mergem mai departe, în dezvoltarea 
comunităcomunităcomunităcomunității noastre.ii noastre.ii noastre.ii noastre.    
    
Vă doresc  ca în toate zilele ce vor urma să aveVă doresc  ca în toate zilele ce vor urma să aveVă doresc  ca în toate zilele ce vor urma să aveVă doresc  ca în toate zilele ce vor urma să aveți parte de clipe i parte de clipe i parte de clipe i parte de clipe 
minunate alături de familiile dumneavoastră, alături de prieteni, minunate alături de familiile dumneavoastră, alături de prieteni, minunate alături de familiile dumneavoastră, alături de prieteni, minunate alături de familiile dumneavoastră, alături de prieteni, 
de tode tode tode toți cei ce vă sunt dragi.i cei ce vă sunt dragi.i cei ce vă sunt dragi.i cei ce vă sunt dragi.    
    
Să fiSă fiSă fiSă fiți sănătoi sănătoi sănătoi sănătoși i i i și să întâmpinai să întâmpinai să întâmpinai să întâmpinați anul care vine cu credini anul care vine cu credini anul care vine cu credini anul care vine cu credință, cu ă, cu ă, cu ă, cu 
speransperansperansperanță ă ă ă și cu bucurie.i cu bucurie.i cu bucurie.i cu bucurie.    
    
Crăciun fericit Crăciun fericit Crăciun fericit Crăciun fericit și La Muli La Muli La Muli La Mulți Ani tuturor Vulcănenilor, de aici sau i Ani tuturor Vulcănenilor, de aici sau i Ani tuturor Vulcănenilor, de aici sau i Ani tuturor Vulcănenilor, de aici sau 
de departe!de departe!de departe!de departe!    

    
    
    

Ing. Gheorghe ILEIng. Gheorghe ILEIng. Gheorghe ILEIng. Gheorghe ILE    
Primarul Municipiului Primarul Municipiului Primarul Municipiului Primarul Municipiului 

VulcanVulcanVulcanVulcan    

Doresc tuturor Vulcănenilor să trăiască în pace, 
veselie, optimism și credință, în sânul familiei, 
împreună cu prietenii, toate clipele pe care le 
așteptăm să vină în curând.  
 
Moș Crăciun să vă aducă tuturor împlinirea tuturor 
dorințelor și mai presus de toate, Bucuria de a trăi.  
 
Sărbători Luminoase alături de cei dragi! 
 

Viceprimar 
CRISTIAN MERIȘANU 
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