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Luna cireşelor a însemnat pentru
administraţia locală o agendă de
activităţi cu mult mai amplă decât în
celelalte luni ale anului. Toată lumea
cunoaşte că iunie pentru Vulcan este
luna Nedeii noastre, un eveniment care
presupune o organizare minuţioasă,
pregătit cu mult înainte ca cetăţenii
noştri să se poată bucura de seria de
acţiuni în care se pot angrena. Despre
ceea ce a însemnat această ediţie vă
vorbim pe larg în paginile acestei ediţii
Vulcan Info.
Se cuvine să mulţumesc încă o dată
tuturor celor ce au contribuit la
organizarea şi desfăşurarea tuturor
activităţilor. Fără o muncă de echipă
bine organizată şi orchestrată, succesul
acestui eveniment aşteptat de toată
lumea ar putea fi pus sub semnul
întrebării.
În paralel cu aceste pregătiri, am reuşit
să iniţiez câteva proiecte de hotărâri
care au un impact major asupra vieţii
comunităţii noastre în anii care
urmează, începând cu 2016. Este
meritul consilierilor locali pentru că și-au
dat acordul în sensul adoptării acestora
şi le mulţumesc şi cu acest prilej pentru
tot ceea ce fac pentru municipiul nostru.
Lucrările de reabilitare şi modernizare
de drumuri au continuat şi în această
lună în cartierul Cocoşvar, unde ne
apropiem în săptămânile următoare de
finalizarea proiectului de anvergură care
a schimbat nu doar calitatea
infrastructurii dar şi viaţa oamenilor din
acest cartier. Au fost de asemenea
efectuate lucrări de reparaţii pe drumul
de pe Valea Arsului. Realizarea staţiei
de transport în comun din zona străzii
Muntelui a rezolvat în această perioadă

o problemă importantă pentru locuitorii
din această zonă.
Nu în ultimul rând am reuşit să
schimbăm soarta gropii de gunoi din
Vulcan, care nu numai că nu se va
închide aşa cum ştiam cu toţii, dar va
deveni pentru câtiva ani singura groapă
de gunoi regională, ceea ce pentru noi

toţi înseamnă venituri suplimentare la
bugetul local şi posibilitatea
administraţiei de a deschide noi lucrări
de investiţii pentru modernizarea
comunităţii noastre.
Vă doresc şi de această dată lectură
plăcută.
Ing. Gheorghe ILE

Info –Administraţie

PROIECTE PENTRU VIITORUL APROPIAT

OLIMPICII ŞI SPORTIVII VULCANULUI
Numărul elevilor cu rezultate excepţionale la
concursurile olimpice şi la competiţiile
sportive creşte de la an la an. Creşte de
asemenea numărul de premii olimpice
obţinute de un singur elev.

naţionale şi internaţionale organizată de
Primărie în cadrul Nedeii Vulcănene, a fost
şi de această dată un prilej deosebit pentru
a li se mulţumi acestor elevi pentru munca
lor, a profesorilor lor, a părinţilor lor, pentru
modul în care reuşesc să reprezinte
Festivitatea de premiere a tuturor celor ce s- comunitatea Vulcanului prin rezultatele lor
au clasat pe podium la toate disciplinele
merituoase.
şcolare la nivelul etapelor judeţene,

În paralel cu pregătirea Nedeii Vulcănene, atât
legislativul cât şi executivul administraţiei publice
vulcănene au pus pe făgaşul investiţiilor în
serviciile publice două teme discutate în ultima
vreme:
- Proiectul de transport în comun Green-Line –
linia de troleibuze electrice pe ruta Uricani – Lonea
în parteneriatul dintre Consiliul Judeţean şi
Primăriile din Valea Jiului, cu menţiunea că depoul
de troleibuze va fi la Vulcan, ceea ce înseamnă
crearea de locuri de muncă.
- Prelungirea serviciilor de depozitare a deşeurilor
în groapa de gunoi din Vulcan, până în 2017,
aceasta rămânând în această etapă singura
groapă de gunoi din judeţ.
Prezentarea detaliilor despre ambele proiecte va fi
reluată în ediţia viitoare a publicaţiei Vulcan-Info.

DIPLOMELE DE EXCELENŢĂ
Anul acesta Primăria şi Consiliul Local au acordat
17 diplome de excelentă pentru merite deosebite în
activitatea profesională şi contribuţii importante la
susţinerea şi dezvoltarea comunităţii Vulcanului,
următorilor:
Doamnele:
Petronela Mogoş, Elisabeta Boia, Cornelia Voicu,
Elisabeta Timar, Istratie Aurora.
Domnii:
Eugen Nălboc, Mănăsuc Zgârcea, Dumitru Durnea,
Simion Spiridon, Nicolae Nicolae, Elvis Stan,
Nicuşor Poroabă, Marton Ferenczi, Răzvan Alstani,
Maricel Ciurescu, Maftei Vulpoiu, Ioan Luca Bud.
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PESTE 300 DE PARTICIPANŢI LA CROSS, ROLE, CICLISM
De la 4 la peste 40 de ani,
sportivii mici şi mari ai
Vulcanului au participat la
concursurile sportive
anuale, organizate în
cadrul Nedeii Vulcanănene.
La ediția de anul acesta sau înscris peste 300 de
concurenţi la cele trei
probe: ciclism, role, cross.
Toată lumea a trecut cu
bine linia de sosire, iar cei
mai buni au fost premiaţi,
fotografiaţi şi felicitaţi.
Organizatorii au premiat
locurile I,II,III şi menţiune
cu diplome şi bani,
conform bugetului hotărât
de conslierii locali.
Clasamentele pe categorii
la cele trei competiţii:
CROS:
Fete, categ. sub 9 ani:
1. Stoica Daniela; 2. Chiş
Diana; 3. Chiş Denisa; 4.
Albescu Monica;
Fete, categ. 10-14 ani:
1. Ciobanu Denisa; 2. Chiş
Anca; 3. Secrieru Georgiana; 4.
Grigore Anamaria;
Fete, categ. 15-24 ani:
1. Kurlender Andreea; 2. Chira
Oana Nadia; 3. Pascariu
Rodica; 4. Pânzaru Andreea;
Fete, categ. 25-40 ani:
1. Călin Bianca; 2. Drăgoi
Adelina; Hrimiuc Andreea;
Fete, categ. peste 40 ani:
1. Munteanu Violeta.
Băieţi, categ. sub 9 ani:
1. Căliman Eduard; 2. Stângă
Darius; 3. Olaru Darius; 4.
Popescu Ştefan;
Băieţi, categ. 10-14 ani:
1. Bădărău Silviu; 2. Noroc
Cosmin; 3.Chirilă Denis; 4.
Nanu Andrei;
Băieţi, categ. 15-24 ani:
1. Raita Bogdan; 2. Gălăţanu

Paul Alin; 3. Pavel Ionuţ; 4.
Mihai Vasile Marius;
Băieţi, categ. 24-40 ani:
1. Diaconu Nicu; 2. Labă
Lucian; 3.Râmniceanu Florin; 4.
Nistor Mihai;
Băieţi, categ. peste 40 ani:
1. Cazacu Ioan; 2. Tivodar
Alexandru; 3.Bârnea Ion; 4.
Vasz Denes.

Bianca Claudia; 3. Chira Oana
Nadia;

Băieţi, categ. sub 6 ani:
1. Codruţ Nicolae; 2. Durnea
Răzvan; 3. Toncea Tudor; 4.
Grigoraş Marius Andrei;
Băieţi, categ. 7-10 ani:
1. Saierly Eduard; 2. Toma Iosif
Adrian; 3.Cizmaşiu Luca Adrian;
4. Moraru Constantin Andrei.
Băieţi, categ. 11-14 ani:
CICLISM:
1. Tivodar Andrei; 2. Hiriczko
Fete, categ. sub 6 ani:
Darius; 3. Veress Darius; 4.
1. Ştefan Daria; 2. Zagoni
Flavia; 3. Petculescu Adriana; 4. Bădărău Silviu;
Băieţi, categ. 15-20 ani:
Onisie Amalia;
1. Mititelu Andrei; 2. Babanaş
Fete, categ. 7-10 ani:
Mihai; 3. Alexa Fănică; 4. Michi
1. Albescu Alexandra; 2.
Marian Florin;
Săcărea Bianca; 3. Mandache
Băieţi, categ. peste 20 ani:
Iasmina; 4. Borota Larisa şi
1. Iancu Avram; 2. Veress
Hoca Diana;
Stefan; 3. Barnea Ion; 4. Tecar
Fete, categ. 11-14 ani:
Tănase.
1. Prian Carina; 2. Hirsch
Alexandra; 3. Grigore Anamaria;
4. Oprea Oana Diana;
ROLE:
Fete, categ. 15-20 ani:
Fete, categ. sub 7 ani:
1. Izvoran Andreea; 2. Panaite
1. Popescu Carla; 2. Onisie
Nicoleta; 3. Pitea Ana Maria;
Amalia; 3. Blîndu Luiza Mihaela;
Fete, categ. peste 20 ani:
4. Iliescu Roxana Maria;
1. Munteanu Cornelia; 2. Călin
Fete, categ. 8-10 ani:

1. Albescu Alexandra; 2.
Pricope Iasmina; 3. Borota
Larisa; 4. Chiş Debisa Ştefania;
Fete, categ. 11-14 ani:
1. Prian Carina; 2. Grigore
Anamaria; 3. Burcea Susana; 4.
Lorincz Alina Anemona;
Fete, categ. peste 14 ani:
1. Chira Oana Nadia; 2.
Kurleneder Andreea; 3. Onisie
Oana;
Băieţi, categ. sub 7 ani:
1. Irimie Denis; 2. Aldea Patrik;
3. Leonte Bogdan;
Băieţi, categ. 8-10 ani:
1. Toma Iosif Adrian; 2. Paul
Luca Alexandru; 3. Ivan Nicolas
Adonis; 4. Leonte Sebastian;
Băieţi, categ. 11-14 ani:
1. Rotaru Darius; 2. Iliescu
Antoniu; 3. Grigore Ion
Alexandru; 4. Harja Alexandru
Băieţi, categ. peste 14 ani:
1. Pîrvulescu Călin Ionuţ; 2.
Mititelu Andrei Nicolae.

Felicitări tuturor !
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FOTBALUL VULCĂNEAN - DE IERI ŞI DE ASTĂZI
Anul acesta Cupa Nedeii Vulcănene
la fotbal a avut o dimensiune aparte.
S-au împlinit 95 de ani de la
înfiinţarea Clubului Sportiv Vulcan,
prilej care a fost marcat prin
întâlnirea pe Stadionul Central atât a
fotbaliştilor de astăzi cât şi a celor de
ieri.
Festivitatea de premiere a
câştigătorilor cupei de anul acesta a
fost dublată de cea prin care
administraţia locală a felicitat toţi
veteranii sportului cu balonul rotund.
Echipa JUNIORII - Ţugu a reconfirmat
şi anul acesta că merită locul I.
Evenimentul a fost punctat şi prin
realizarea de către Primărie a unei
broşuri dedicată în totalitate
fotbalului vulcănean din toate
timpurile.
Mulţumim tuturor celor ce au
contribuit la frumuseţea acestui
moment şi felicităm toate echipele de
fotbal care au intrat în această
competiţie anuală... şi bineînţeles, pe
câştigătorii acestei ediţii.
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DESPRE SPECTACOLELE NEDEII VULCĂNENE – EDIŢIA A 43-A
Aplauzele dumneavoastră, sentimentul de
bucurie, de entuziasm, dorința de a petrece
câteva ore într-un cadru de distracţie și nu în
ultimul rând prestaţia tuturor celor ce au urcat în
cele trei zile de spectacol pe scena Nedeii, sunt
elementele care au definit practic apogeul de
participare al sărbătorii noastre anuale.
Mulţumim tuturor celor ce au contribuit la buna
organizare şi desfăşurare a Nedeii. Iar
dumneavoastră vă mulţumim pentru că aţi reușit
să rămâneţi alături de noi, indiferent de vremea
de afară.
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PARADA NEDEII VULCĂNENE
Folclorul, sportul și societatea civilă au inundat
în ultima zi a Nedeii Vulcănene ediția a 43-a
Bulevardul Mihai Viteazul.
Numărul cetăţenilor dornici să participe la
această tradiţională defilare de muzică, dans,
demonstraţii de prim-ajutor şi imbolduri pentru
viaţă sportivă, a fost şi în acest an
considerabil. Ansamblurile folclorice : Doruleţ,
Junii Petrileni, Jienii Petroşaniului, Clubul
Sportiv Vulcan cu toate secțiile sale, Crucea
Roşie, au fost aplaudaţi de cei prezenţi, care
astfel le-au mulţumit pentru prezenţa în
comunitate şi pentru rezultatele obţinute de cei
ce reprezintă Vulcanul fie pe plan sportiv fie
cultural, la toate nivelele de participare.
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TINERII POEŢI VULCĂNENI
Concursul de creație poetică organizat în
cadrul Nedeii Vulcănene pentru elevii din
ciclul primar a trecut cu bine de premierea
celor mai frumoase poezii.
Concursul a fost organizat în parteneriat cu
Asociația Eu și Tu pentru Vulcan și
urmărește promovarea creației poetice la
nivelul tinerelor generații.
La ediția de anul acesta, tinerii poeți au fost
prezenți în număr de aproape 40 - de la
școlile 4,5 și 6, cu creații proprii realizate pe
tema: “PRIMĂVARA - MUZA TINERILOR
POEȚI.”
Talentul, sensibilitatea, creativitatea,
profunzimea și forța metaforei la vârsta
școlară într-un număr semnificativ de elevi
exprimă o realitate: pepiniera de creatori de
frumos în materie de cuvânt are substanță
și ca atare trebuie susținută.
Dintre cele aproape 40 de poezii s-au
detașat cu greu primele trei, premiate de
reprezentanții Primăriei și ai Consiliului

Local.
LOCUL I - Darius Popescu - scoala
gimnaizală nr.4
LOCUL II - Andreea Bălăușu - școala
gimnazială nr.6

LOCUL III - Alesia Moldovan - scoala
gimnaziala nr.4
Felicitări elevilor și domnilor profesori și
învățători coordonatori.

ZECI DE ŞAHIŞTI
Dorel Șchiopu- coordonatorul
secției de șah de la Clubul
Sportiv Vulcan, a reușit și la
această ediție a Nedeii
Vulcănene să polarizeze zeci de
copii atrași de sportul minții.
Este de apreciat faptul că acest
sport are un impact puternic în
rândurile tinerilor din Vulcan și
acest lucru se datorează în
bună măsură și părinților
acestora.
Administrația locală și
conducerea CS Vulcan susține
în totalitate activitățile secției de
șah, ai cărei sportivi participă
cu succes la multe competiții
zonale, județene.
Zicala lor prețioasă: FII
DEȘTEPT! JOACĂ ȘAH! conține
un adevăr incontestabil.

