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ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  
ÎNTRE INIȚIERE DE HOTĂRÂRI ȘI  

APLICAREA ACESTORA 
Ultimele săptămâni ale muncii din 

administrație au fost marcate de 

pregătirea, elaborarea și aprobarea 

bugetului local, care s-a realizat și cu 

sprijinul cetățenilor municipiului Vulcan, 

prezenți la dezbaterea publică a 

acestuia.  

 

Aprobat la jumătatea lunii martie, 

bugetul pe 2017 permite continuarea 

lucrărilor publice demarate în 2016 și 

începerea celor programate pentru 

perioada 2017 – 2018. Detalii despre 

toate aceste lucrări găsiți pe larg în 

paginile acestei ediții VULCAN INFO. 

 

Veți găsi de asemenea informații 

despre bilanțul activității pe 2016 

raportat în Consiliul Local, de serviciul 

de Poliție Locală și de Biroul de 

Finanțare Internațională, în cadrul 

Raportului Primarului pentru anul trecut.  

 

Tot în această perioadă au fost 

adoptate mai multe hotărâri ale 

Consiliului Local, cu impact asupra 

tuturor locuitorilor municipiului Vulcan. 

 

Am fost prezent la începutul lunii martie 

la întâlnirea membrilor Asociației 

Primarilor de Municipii unde au fost 

discutate aspecte importante legate de 

reformarea Legii Administrației Publice. 

 

Continuăm și anul acesta să conlucrăm 

la nivel de comunitate în problema 

scoaterii din marginalizare a membrilor 

comunității de romi din Vulcan. 

 

De asemenea continuăm să angrenăm 

elevii din ciclul primar în educația civică 

legată de gestionarea deșeurilor, în 

contextul amplificării interesului față de 

acest subiect la nivel zonal și național. 

 

La toate acestea evident se adaugă 

activitatea firească din această 

perioadă de curățenie de primăvară și 

redeschiderea lucrărilor importante 

demarate anul trecut, sistate pe 

perioada iernii. 

 

Mulțumesc tuturor celor ce au fost 

alături de administrația publică locală în 

acest interval de timp. Le mulțumesc 

cetățenilor care au contribuit până la 31 

martie la bugetul local, prin plata taxelor 

și impozitelor locale, ceea ce ne permite 

să susținem activitățile asumate de 

administrație, în mod constant. 

 

Vă doresc tuturor lectură plăcută! 

 

Primarul dumneavoastră, 

Ing. Gheorghe Ile 
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CUANTUMULUI COTIZAłIEI DE 
MEMBRU A  MUNICIPIULUI 
VULCAN  ÎN A.D.I „SISTEM 
INTEGRAT DE GESTIONARE A 
DEŞEURILOR - JUDEłUL 
HUNEDOARA”  PENTRU ANUL 2017 

NOILE TARIFE PENTRU SERVICIILE DE 
COLECTARE, SORTARE, TRASPORT ȘI 

DEPOZITARE A DEȘEURILOR 

Municipiul Vulcan face parte din Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară dedicată gestionării 
deșeurilor la nivelul județului Hunedoara. 

Prezența în cadrul acestui ADI presupune și plata 
cotizației, care ține cont de numărul de locuitori ai 
fiecărei localități membre. 

Consilierii locali au aprobat pentru 2017 o cotizație 
de 1leu/locuitor urmând ca numărul locuitorilor 
comunicat către ADI să fie furnizat de Direcția 
Județeană de Statistică Hunedoara. 

NUMIREA REPREZENTANłILOR 
CONSILIULUI LOCAL VULCAN  ÎN 
ADUNAREA GENERALĂ  ȘI CONSILIUL 
DIRECTOR AL  ASOCIAłIEI  DE  
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
“SISTEMUL INTEGRAT DE  
GESTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC 
DE SALUBRIZARE ŞI A SERVICIULUI 
PUBLIC DE TERMOFICARE  
VULCAN-ANINOASA” 

La aceeași ședință de consliu din luna martie au 
fost stabiliți și reprezentanții administrației publice 
locale din Vulcan în Asociaţia  de dezvoltare  
intercomunitară  “sistemul integrat de  
gestionare a serviciului public de salubrizare şi 
a serviciului public de termoficare Vulcan-
Aninoasa”, care vor face parte din Adunarea 
Generală a Asociaților și din Consiliul Director 
al acesteia. 

 
Membrii AGA: 

 - Ile Gheorghe  - Primarul municipiului Vulcan 
- Feszner Ștefan-Florin - Consilier local  

Membrii Consiliu Director: 
Popa Cristian  
Tănăsescu Daniela 

La ultima ședință de consiliu, 
primarul Vulcanului a promovat 
un proiect de hotărâre care 
modifică tarifele practicate de 
societatea Pregoterm SA Vulcan, 
începând cu luna aprilie 2017. 

 

Ținând seama de fișele de 
fundamentare întocmite de 
operatorul Pregoterm SA Vulcan 
pentru calculul tarifelor pentru 
serviciul colectarea-sortarea, 
transportul  și depozitarea 
deșeurilor menajere, întocmite 
conform Anexei Nr. 2 din Ordinul 
ANRSC Nr. 109/2007 privind 
aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor, noile tarife aprobate 
de Consiliul Local sunt: 

 

- la CMID Bârcea - 253,17 lei/t 
(respectiv : colectare-sortare-
132,84 lei/t, încărcare, transport și 
depozitare în vederea eliminării 
finale la CMID Bârcea-120,33 
lei/t). 

-  la Depozit SC Sacomet S.A 
Horezu- 256,34 lei/t (respectiv : 
colectare-sortare-132,84 lei/t, 
încărcare transport și depozitare 
în vederea eliminării finale la 
Sacomet  Horezu /123,53 lei/t). 

Conform reglementărilor 
Legii Bugetului, aprobarea 
acestuia este precedată în 
mod obligatoriu de 
consultarea cetățenilor, ale 
căror propuneri pentru 
completarea listei de 
lucrări publice, au calitatea 
de a îmbunătăți munca 
administrației publice 
locale. 
 
Întâlnirea organizată și înacest an de reprezentanții Consiliului Local 
și ai Primăriei, în 15 martie, a avut dimensiunea unei întâlniri de lucru, 
în care doleanțele cetățenilor transmise prin reprezentanții 
consecvenți la această întâlnire, au fost nu doar consemnate, ci au 
devenit temă de lucru pentru echipa Primarului, care va elabora 
proiectele de hotărâri necesare transpunerii acestora în realitate. 
 
Propunerile cele mai importante ale cetățenilor pentru activitatea 
Primăriei din acest an, se referă la: 
1. Modificarea hotărârii Consiliului Local pentru cei ce își plimbă câinii 
prin oraș, în sensul obligării acestora să curețe reziduurile animalelor. 
2. Aplicarea unor sancțiuni administrative mult mai severe pentru 
șoferii care parchează mașinile pe spații interzise sau pe zonele verzi. 
3. Aplicarea unor sancțiuni severe pentru cei ce distrug mobilierul 
stradal. 
 
Urmează ca pentru fiecare dintre aceste propuneri să se inițieze în cel 
mai scurt timp de către primarul municipiului Vulcan, proiectele de 
hotărâre specifice. 

DEZBATEREA PUBLICĂ A BUGETULUI LOCAL 
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BUGETUL LOCAL – ASUMARE EGALĂ A LEGISLATIVULUI ȘI EXECUTIVULUI 
Votat în unanimitate de consilierii locali 
prezenți la ședința convocată în 21 martie 
de primarul municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile, bugetul local pe 2017 are 
următoarele repere de investiție: 
 
DOMENIUL LOCUINȚELOR, 
SERVICIILOR ȘI DEZVOLTĂRII 
Alte cheltuieli de investiții: 
- Modernizarea Pieței Agroalimentare - 
documentații tehnice; 
- Grup sanitar public în zona Pieței 
Agroalimentare - documentații tehnice; 
- Achiziționare camere supraveghere video 
zona Pieței Agroalimentare, Târg 
Săptămânal, Parcometre - Zona Centrală; 
- Sistem de sonorizare 2000W pentru 
activitățile culturale. 
 
Lista de investiții cu finanțare parțială 
sau totală de la bugetul local 
 
AUTORITĂȚI PUBLICE: 
Lucrări în continuare: 
- Refuncţionalizare cămin C1, C2, C3 în 
locuinţe sociale; 
Lucrări noi: 
- Construire punct termic cămin social 
municipiul Vulcan; 
Alte cheltuieli de investiții: 
- Achizitie calculatoare/dotari IT, softuri 
informatice. 
- Achizitionarea și amplasarea unor 
centrale termice pentru căminele G8, G10 
(documentații tehnice și lucrări); 
- Elaborare strategie de integrare pentru 
zonele de sărăcie și comunitățile 
defavorizate - POCU 2014 - 2020, suma 
max. admisă 70.000 euro 
 
SĂNĂTATE: 
Lucrări în continuare: 
- Modernizare ambulatoriu Spitalul 
Municipal Vulcan   (documentații tehnice, 
DALI, avize, acorduri, PT, expertiza, CS) 
 
ÎNVĂȚĂMÂNT: 
Alte cheltuilei de investiții: 
-Documentații tehnice pentru amplasare 
centrale termice la unitățile de învățământ 
de pe raza municipiului Vulcan (Șc. Gen. 
Nr. 1, 3, 4, 5, 6 și atelierul din incinta 
liceului, grădinița nr. 4 și sala de sport 
aferentă școlii nr. 5.); 
- Documentații tehnice, lucrări branșare 
utilități, construire grădinița cu program 
normal Nr.4 prin Programul RET); 
- Expertiza tehnică și lucrări de reabilitare și 
consolidare a sălii de sport aferente școlii 
nr.5; 
 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 
Alte cheltuieli de investiții: 
-Documentații tehnice și amplasare 
centrala termică pentru Centrul Șansa; 

SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICĂ: 
Lucrări în continuare: 
- Reparaţii apartamente din fondul locativ; 
- Lucrări de amplasare semafoare în zona 
şcolilor; 
Alte cheltuieli de investiții: 
- Elaborare documentații tehnice pt. 
întabulare și punere în posesie a 
terenurilor; 
- Tunuri de zăpadă; 
- Documentații tehnice Actualizare SF Pas 
Vulcan + lucrari (alimentare apă + 
canalizare); 
- Documentații tehnice pt. construire parcuri 
zona centrală; 
- Elaborare documentație tehnică pentru 
amenajarea zonei verzi și a locurilor de 
joacă din fața MINIMAX (DALI, audit 
energetic, expertiză tehnică, 
PT+DTAC+CS, avize, alte cheltuieli); 
- Documentații tehnico-economice pt. 
achiziție teren groapa de gunoi; 
- Proiectare și execuție lucrări de extindere 
sediul primăriei (arhiva). 
 
PROTECȚIA MEDIULUI: 
Alte cheltuieli de investiții: 
- Registrul zonelor verzi; 
- Elaborare documentație tehnică și 
execuție lucrări privind procedura de 
închidere a depozitului de deșeuri Vulcan;  
- Documentații tehnice pentru proiect AFM 
Energie verde în instituțiile publice. 
 
TRANSPORTURI: 
Lucrări în continuare: 
- Reabilitarea DJ 664 Tg-Jiu-Turcinești-
Schela-Pas Vulcan-Vulcan, km 42+500-
44+930,sector intravilan (zona Dinca-stația 
telegondolă) - inclusiv dirigenție de șantier); 
- Amenajare alei pietonale - Treptele din 
zona Sc. Gim. Nr. 6 ; 
- Modernizarea străzilor zona - Liceu -
Centru vechi 
Lucrări noi: 
- Elaborare documentație tehnică Str. 
Abatorului, DJ 666 Vulcan - Dealu Babii - 

Merișor (sector intravilan); 
- Elaborare documentații tehnice pt 
reabilitare drum și parcări bl.45 - bl.41 - 
bl.46 - str. Romană, str. Dorobanților, str. 
Traian, parcare față-spate la bl.23 - drum 
acces str. Traian și drum acces str. 
Platoului; 
- Elaborare documentație tehnică pentru 
reabilitare zona Coroești, respectiv, strada 
Coroești, str. Valea Lupșească, str. Valea 
Ungurului, str. Seciului, str. Șocanească 
- Elaborare documentație tehnică pentru 
reabilitare străzi din Colonia de Jos  
- Elaborare documentație tehnică pentru 
reabilitare străzi Vasile Alecsandri, str. 
Brazilor, Pinului, Bazinului, Valea Morii și 
accesul la sala de sport; 
- Elaborare documentație tehnică pentru 
modernizare infrastructură asfaltică pt. 
străzile Teodora Lucaciu, Ion Creangă și 
Crividia; 
- Elaborare documentație tehnică pentru 
reabilitare străzi din Colonia Țărănească, 
str. Muntelui, Mesteacănului , str. Obreja- 
Sohodol; 
- Elaborare documentații tehnice pt 
reabilitare cartier Micro 2 (cartierTraian) - 
Aleea Municipala la str. Traian (la centrul 
Șansa) - Aleea Municipală la B-dul. M. 
Viteazu (zona bl. B1, B2, B3, bl.e1, e2) - 
parcare din spatele chioșcurilor paralel cu 
bl. F9 si alee acces din b-dul M. Viteazu la 
bl. C25. 
 
Primarul Gheorghe Ile a declarat pe contul 
său de Facebook, pe marginea acestui vot: 
”Le mulțumesc tuturor consilierilor locali 
care au fost prezenți la aprobarea bugetului 
pentru 2017. Votul lor unanim pentru 
administrarea Vulcanului, conform structurii 
bugetare propuse de executivul Primăriei, 
ilustrează asumarea comună a administrării 
urbei noastre. Mulțumesc tuturor colegilor 
mei pentru munca depusă în elaborarea 
bugetului și cetățenilor care au contribuit și 
în acest an la completarea acestuia cu 
propriile lor inițiative.” 
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DIVIDENDELE DIN APĂ – BANI PENTRU PASUL VÎLCAN 
Conform bilanțului anual al Apa Serv S.A., 
Primăria Municipiului Vulcan beneficiază de 
cota de dividende din profitul acestei 
societăți, în care administrația publică 
locală este acționară.  
 
Conform deciziei executivului Primăriei, 
dividendele care sunt încasate vor fi 
direcționate pentru continuarea investițiilor 
în Pasul Vîlcan. 
 
“Am rămas restanțieri cu investițiile în 
Pasul Vâlcan, dar pentru că vom primi de la 
Apa Serv dividendele care au fost 
repartizate pe municipiu, le vom utiliza în 
Pasul Vâlcan. Banii respectivi vor fi folosiți 
pentru ca să introducem apa, canalizarea, 
iar nouă, primăriei ne rămâne să facem 
iluminatul public în zona respectivă. Vom 
face și a doua pârtie de schi pentru adulți, 
împreună cu domnul Emil Părău.  
Una din variante este și accesarea de 

fonduri de la bugetul de stat prin programul 
“Schi în România”, dar în paralel am primit 
o scrisoare de intenție din Germania. O 
firmă vrea să colaboreze cu noi, să facem 
un parteneriat pentru a doua telegondolă 
absolut necesară pentru coerența 
proiectului de dezvoltare turistică Pasul 
Vîlcan - Straja”, a declarat Gheorghe Ile, 
primarul municipiului Vulcan. 

REUNIUNEA PRIMARILOR DE MUNICIPII 

Cele mai importante decizii luate de 

primarii municipiilor la întâlnirea acestora 

sub auspiciile Asociației Primarilor de 

Municipii din România, vizează revizuirea 

Legii Funcționarului public și a instituției 

primarului precum și a relației dintre 

primărie și instituțiile de forță și control.  

S-a vorbit cu această ocazie, despre 

necesitatea de a aduce toate institutiile de 

control a activității administrației publiceîn 

zona în care să facă mai întâi îndrumarea 

necesară și doar apoi, după caz, să aplice 

sancțiuni.  

Nevoia de continuare a reformei în 

administrație cuprinde și latura asumării 

deciziilor, a semnăturilor și avizelor pe 

fiecare nivel de responsabilitate și 

competență. Primarul are doar rolul de a 

confirma legalitatea și oportunitatea emiterii 

unui document care conține toate avizele 

prealabile ale serviciilor de specialitate din 

primărie. 

NOILE TARIFE  ALE 
SERVICIILOR DE 

SALUBRIZARE  
Odată cu creșterea salariului minim pe 
economie, de la 1250 la 1450 lei, 
societățile comerciale au recurs în mod 
firesc la creșterea tarifelor și prețurilor 
produselor și serviciilor. 
 
Pentru a putea opera încondiții de 
rentabilitate financiară, Pregoterm SA a 
socilitat Consiliului Local, indexarea 
tarifelor serviciilor de salubrizare, a 
căror punere în aplicare este valabilă 
începând cu luna martie a acestui an. 
 
Noile tarife sunt următoarele: 
a)- măturatul manual trotuare - 0,0198 
lei/mp; 
b)- măturatul manual carosabil - 0,0165 
lei/mp; 
c)- tarife măturat mecanizat străzi-
0,0227 lei/mp;  
d)- măturat mecanizat trotuare - 0,0231 
lei/mp;  
e)- stropit stradal - 0,0035 lei/mp;  
f)- mprăștiere mecanizată - material 
anitiderapant - 0,0217 lei/mp; 
g)- deszăpezire mecanică străzi - 
0,0104 lei/mp;  
h)- deszăpeziremecanică trotuare-
45,8416 lei/oră 
i)- împrăștiere manuală material 
antiderapant din auto - 0,0231 lei/mp;  
j)- tarif staționare - pentru asigurarea 
permanenței în cadrul comandamentului 
de deszăpezire 
→ Staționare în timpul programului de 
lucru—41,00 lei/oră; 
→ Staționare în afara programului de 
lucru -72,44 lei/oră; 
k)- manoperă groapă mare - 251,72 lei/ 
buc.; 
l) - manoperă groapă mică - 188,79 lei/
buc. 
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RAPORTUL ANUAL AL POLIȚIEI LOCALE VULCAN 
În Raportul Primarului Municipiului Vulcan pe 2016, se 
regăsește și cel al activității Poliției Locale, cu toate Birourile 
cuprinse în cadrul acestui Serviciu. La nivelul Biroului de 
ordine publică, pază şi activităţi pe linie de evidenţa 
persoanelor, sinteza activității pe anul trecut cuprinde 
următoarele informații: 

 
Conform planificării efectivelor, la nivelul Poliției Locale Vulcan  
s-au efectuat 1095 patrulări auto pe trei schimburi, 273 patrulări 
pedestre de regulă pe timp de noapteîn patrule mixte cu agenții 
Poliției Municipiului Vulcan pe linie de Ordine Publică în zona de 
responsabilitate. 
 
Pentru însoțirea și asigurarea protecției personalului din aparatul 
de specialitate al Primarului, polițiștii locali, au executat peste 300 
de misiuni, în vederea efectuăriiunor controale și acțiuni specifice 
de către: 
- lucrătorii sociali din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială;  
lucrătorii din cadrul biroului Urbanism; 
lucrătorii din cadrul Direcției A.D.P.P. 
lucrătorii din cadrul biroului agricol; 
lucrătorii din cadrul Serviciului taxe și impozite;  
lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidența a 

Persoanelor; 
- Au fost executate 245 misiuni privind asigurarea transportului de 
valori de la Primăria Vulcan la Trezoreria Petroșani și 60 misiuni 
de Transport corespondență. 
- Pe lângă acţiunile stabilite, poliţiştii locali au răspuns la solicitările 
cetăţenilor adresate direct instituţiei, atât telefonic, cât şi în scris.—
- Numărul sesizărilor primite în anul 2016 se ridică la  459 din care 
367au fost sesizări telefonice şi 92 adrese, sesizări şi reclamaţii 
scrise. Acestea au cuprins o gamă largă de aspecte din 
competenţa lucrătorilor Poliţiei locale, referitor la:  
 * tulburarea ordinii şi liniştii publice;  
 * consum de băuturi alcoolice pe domeniul public;  
apelarea în mod repetat la mila publicului;  
 * pentru pătrunderea fără drept în incinta instituțiilor școlare; 
 * alungarea din locuinţa comună; 
 * aruncarea de deşeuri pe cursurile şi albiile râurilor; 
 * violența în familie;  
 * nerespectarea normelor de curăţenie şi depozitare a 

deşeurilor;  
 * deteriorarea şi protejarea  spaţiilor verzi;  
 * lăsarea fără supraveghere a animalelor din gospodărie;  
 * nerespectarea regimului parcărilor; 
 * sesizări privind construcţii  sau modificări în spatii locative 

fără autorizaţie;  
 * reclamaţii privind încălcarea proprietăţii şi a normelor de 

convieţuire socială;  
 * depistarea şi conducerea la adăpostul social al oamenilor 

străzii; 
 * blocarea sau deteriorarea cailor de acces, etc. 
- Agenți ai poliției locale au găsit și returnat proprietarilor, obiecte 
de valoare pierdute, fapt ce denotă moralitatea și profesionalismul 
acestora – 3 cazuri. 
- La toate acestea se adaugă și 8 misiuni pe linie de ordine publică 
efectuate de polițiștii locali la meciurile de fotbal a echipei locale 
C.S.M.V. - Vulcan. 
- În ceea ce priveşte documentarea activităţilor prevăzute de legea 
penală, în perioada menţionată, au fost depistate 35 fapte penale, 
ce întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni, după cum 
urmează: 
 * 20 furturi cu intrare prin efracţie; 
 * 15 infracțiuni de loviri și alte violențe; 
Mențiuni cu privire la timpul și locul de comitere a 
principalelor categorii de fapte: 
Locurileîn care s-au comis infracţiunile au fost: Cartier Colonia de 

Jos Vulcan - furturi de cărbune, Cartierul Cocoşvar, Cartier Micro 3 
B - furturi din auto, furturi din locuinţe, loviri sau alte violenţe, furturi 
din societăţi comerciale (magazine) şi garaje, B-dul M. Viteazu - 
zona centrală a municipiului, furturi din auto, furturi din societăţi 
comerciale. Dintre societăţile comerciale cu capital de stat, s-au 
înregistrat furturi de la E.M.Vulcan, E.M.Paroşeni şi E.P.C.V.J. 
Vulcan, majoritatea fiind furturi de materiale feroase și cărbuni din 
garniturile de vagoane ce străbat Cartierul Colonia de Jos Vulcan. 
Furturile de şi din auto, au fost comise pe timpul nopţii, pe 
parcursul zilelor săptămânii, în Cartierul M3B, dar și în zona 
centrală a municipiului, majoritatea f i ind comise prin efracţie. 

 
Au fost executate două mandate de aducere, trimise de instanța 
de judecată, precum și pentru îndeplinirea procedurii de afișare a 
14 procese verbale de contravenție refuzate a fi semnate de 
contravenienți.  
În această perioadă Poliţia Locală Vulcan a mai executat şi alte 
misiuni şi activităţi specifice: 

- pentru asigurare ordinii și liniștii publice, polițiștii locali au 
intervenit în 128 de cazuri, la solicitarea Dispeceratului Poliției 
Municipiului Vulcan; 

- polițiștii locali au asigurat sprijin echipajului SMURD 
Vulcan în 37 cazuri la solicitarea acestora; 
            - în perioada de referinţă, poliţiştii locali au acționat la 
depistarea persoanelor care apelează la mila publicului pe raza 
municipiului Vulcan și de combatere acestui fenomen, precum și a 
persoanelor care îndrumă la practicarea acestui fenomen, care 
creează disconfort cetățenilor municipiului Vulcan – 5 cazuri. 
- acțiuni de depistarea a persoanelor fără adăpost și de predare a 
acestora la Centrul Social din zona Dincă – 5 cazuri;  
 - acţiuni constând în identificarea unor situaţii care pot crea 
stări de pericol pentru populaţie: deteriorări ale covorului asfaltic, 
depuneri de zăpadă sau de polei, gropi, lipsa capacelor de la 
gurile de canalizare, copaci căzuţi din diverse motive, defecţiuni la 
iluminatul public stradal, prezenţa câinilor fără stăpân. În toate 
cazurile, au fost sesizate instituţiile abilitate să intervină pentru 
înlăturarea lor. 
 
Totodată poliţiştii locali au participat alături de echipajele de 
pompieri la 13 cazuri de stingere a incendiilor, produse pe raza 
municipiului Vulcan, limitând pătrunderea persoanelor neautorizate 
în zona afectată; 
 -   au fost înmânate 154 de înştiinţări de aducere la cunoştinţă, 
pentru persoanele care trebuie să presteze muncă în folosul 
comunităţii la Primăria Municipiului Vulcan, conform sentinţelor 
primite;  
 
Pentru asigurarea protecției unitaților școlare, a siguranței elevilor, 
agenții din cadrul Poliției locale au desfășurat activitățile specifice 
corespunzătoare acestui domeniu de intervenție, pază, siguranță 
și control.  



 

Info-Adminstratie 

În cadrul aceluiași raport al primarului pe 
2016, la nivelul biroului de dezvoltare 
locală, au fost implementate proiectele: 
-   “Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
gospodăriile şi comunităţile cuvenituri 
reduse din România”, derulat de către 
Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare în România, Primăria 
municipiului Vulcan a propus un număr de 
7 clădiri pentru a fi reabilitate termic şi 
anume: 

* Grădiniţa PP din municipiul Vulcan 
(valoare 105.564,78 lei inclusiv TVA), 
* Grădiniţa PN din municipiul Vulcan 
(valoare  86.879,37 lei inclusiv TVA), 
* SALA DE SPORT – VULCAN  
(valoare  155.859,82 lei inclusiv TVA), 
* Centrul educaţional şi de cultură 
ŞANSA (valoare totală 85.620,20 lei ), 
* Grădiniţa nr.1 din incinta Şcolii 
gimnaziale nr.6 – Vulcan (valoare totală 
107.787,65 lei), 
* Grădiniţa nr.4 din incinta Şcolii 
gimnaziale nr.5 – Vulcan (valoare totală 
170.770,29 lei), 
* Cantina de Ajutor Social – Vulcan 
(valoare totală 38.637,15 lei). 
* Lucrările au început la finele anului 
2015 si au fost finalizate sau în curs de 

finalizare conform contractelor de 
execuţie de lucrări în vigoare. 

- În noiembrie 2015 a fost semnat 
contractul de lucrări  pentru 
Refuncționalizare cămin C1 în locuințe 
sociale, proiect pentru care au fost obținute 
fonduri guvernamentale (Legea locuinței 
114). Valoare lucrări 2.395.435 lei pentru 
căminul C1. De asemenea au fost realizare 
Documentații tehnice Construire punct 
termic Cămin Social C1 municipiul 
Vulcan 
 
Din bugetul local sunt urmărite lucrările în 
curs de execuție, începute în 2015 și 
continuare în 2016:  
• Modernizare drum str. Căprioara –

Valoare lucrări 956.695,16lei- finalizat; 
• DJ 664- TG JIU – Turcinești- Schela

- Pas Vulcan- Vulcan km. 42+500-km 
44+930 sector inravilan- zona Dincă- 
stație telegondolă. Suma investiţiei 
3.012 mii lei- lucrare întreruptă la 
solicitarea Regiei Apei; 

• Realizare parcări în zona bl. 1M-1A 
până la poștă- finalizat, valoare 
investiţiei 608 mii lei. Reabilitare 
trotuare şi alei rutiere în zona Mercur-
Liceu-  Lucrări 1.832 mii lei- finalizată, 

• Modernizare sistem rutier cartier 
Dincă- lucrări finalizate, valoare 
investiţie 748 mii lei 

• Documentații tehnice pentru investiția 
Reabilitare Cartier Traian- Alei, 
trotuare, scări- lucrări previzionate 
pentru anii 2017-2018.  

• Documentații tehnice pentru investiția 
Modernizare străzi (trotuare și alei 
rutiere) în zona Liceu-Centru Vechi- 
lucrări previzionate pentru anii 2017-
2018.  

• Strategie eficienţă energetică a 
municipiului Vulcan 2016-2020- 
colaborare la întocmirea documentaţiei 
de firma de proiectare, respectând 
legislaţia obligatorie din domeniul 
eficienţei energetice. 

 
Proiecte depuse pe fonduri europene, 
aflate în evaluare, pentru programele de 
finanţare la care au fost publicate ghidurile 
şi deschise liniile de finanţare:  
1.- ACUM PENTRU VIITORUL 
VULCANULUI – parteneriat local pentru 
incluziunea sociala 
2.- Hai la școală! o șansă pentru viitor- 
proiect în parteneriat cu Inspectoratul 
Şcolar judeţean Hunedoara. 

BIROU PROIECTE CU FINANłARE INTERNAłIONALĂ-DEZVOLTARE LOCALĂ 

INCLUZIUNEA ROMILOR – 
ETAPA ORGANIZĂRII ȘI IMPLICĂRII CONCRETE A GRUPURILOR DE LUCRU 
Întâlnirea organizată luni 3 aprilie la 
Primărie între membrii grupului local de 
lucru și reprezentantul romilor Jean 
Gorăcel, facilitator în cadrul Programului 
Romact, a pus în evidență etapa în care se 
găsește acest program finanțat cu fonduri 
europene focalizat pe incluziunea locală a 
romilor. 
 
Romact este un proiect în care toți actorii 
locali care se regăsesc în aria de 
interacțiune cu comunitatea romilor, 
conlucrează cu reprezentanții locali, zonali 
sau naționali ai acestora, în scopul scoaterii 
din marginalizarea socială a membrilor 
acestei comunități, prin activități specifice. 
 
Proiectul a ajuns în acest moment în etapa 
de organizare și de pregătire a acțiunilor 
concrete, înscrise în proiect. Întâlnirile 
grupului de lucru sunt stabilite o dată pe 
lună, urmând ca la întâlnirea din luna 
viitoare, să se stabilească primele acțiuni 
concrete dedicate etniei rome din Vulcan. 
 
Membrii grupului de lucru, stabiliți conform 
Hotărârii Consiliului Local din 2016: 
* Goldan Gabriela - asistent comunitar; 

- Scoruș Mihaela -  reprezentanta 
Serviciului de Asistență Socială din 
Primărie; 
* Slabu Sanda-  mediator școlar Șc.5; 
* Pungă Irina - expert în problemele romilor 
din partea Primăriei; 
* Mihu Rodica  - reprezentanta Primăriei; 
* Illyes Ecaterina - directoarea Școlii nr.4; 
* Istratie Aurora - directoarea Școlii nr.5; 
* Moiș Marinela - directoarea Școlii nr.6; 
* Florin Govor - consilier local; 
* Dan Vasile  - reprezentantul Poliției 
Locale Vulcan; 
* Arcana Iosif  - reprezentantul Poliției 
Municipale Vulcan; 
* Mic Elena - reprezentantaromilor 

* Varga Nicușor - reprezentantaromilor 
* Moroșanu Doru - reprezentant al romilor 
* Vaș Tibor - reprezentant al romilor; 
* Piri Ghezo - reprezentant al romilor. 



 

Comunitate 

ȘCOALA NE ÎNVAȚĂ SĂ COLECTĂM SELECTIV 
Colectarea selectivă a deșeurilor, face 
parte din procesul de educație absolut 
necesară la orice vârstă. 
 
Demararea acestui proces la o vârstă 
timpurie este o garanție că viitorii adulți 
vor avea bine conturată atitudinea civică 
corectă legată de integrarea în viața 
comunității, în tot ceea ce reprezintă 
subiectul colectării resturilor menajere. 
 
Proiectul ȘCOALA NE ÎNVAȚĂ SĂ 
COLECTĂM SELECTIV, realizat în 
parteneriatul dintre firma Pregoterm, 
EcoRom Ambalaje București și Primăria 
Municipiului Vulcan, a ajuns anul acesta 
la cea de-a 7-a ediție și oferă elevilor 
participanți oportunitatea unui salt 
semnificativ în înțelegerea relației lor cu 
Natura, prin prisma atitudinii legată de 
felul în care noi toți avem obligația să 
gestionăm deșeurile rezultate din stilul 
nostru de viață zilnic. 
 
Lansarea proiectului, derulată la Școala 
Gimnazială Nr.4 în 29 martie, a reunit 
elevii din clasa a III-a de la școlile din 
Vulcan și Aninoasa, beneficiarii acestui 
proiect.  
 
Timp de 12 săptămâni elevii vor 
parcurge materia opțională dedicată 
instruirii în tot ceea ce reprezintă 
colectarea selectivă și reciclarea 
deșeurilor, rezultate din viața de zi cu zi. 
 
Educarea elevilor de la această vârstă 
pe acest subiect are puterea de a 
produce impactul necesar într-o 
societate care trebuie să răspundă din 
ce în ce mai eficient la felul în care este 
gestionată problema deșeurilor. 
Salutăm încă o dată implicarea cadrelor didactice în acest proiect și a 
reprezentanților mass-media pentru diseminarea acestuia. 
 
Ne vom reîntâlni la finalul proiectului pentru a-i cunoaște pe elevii care 
au asimilat cel mai bine informațiile puse la dispoziție. 
 
Salutăm totodată, interesul deosebit al presei locale față de acest 
eveniment, fapt care face din mass-media un necesar partener al 
administrației locale în ceea ce privește conștientizarea  
cetățenilor referitor la necesitatea colectării selective a deșeurilor pe 
raza municipiului Vulcan și nu numai. 



Sărbători fericite ! 

 
Membrii Consiliului Local al municipiului 

Vulcan urează tuturor vulcănenilor să aibă 

parte de Lumină, Pace şi Bucurie  

cu ocazia sărbătorilor pascale. 

 

PAŞTE FERICIT ! 

Peste câteva zile vom merge cu toŃii sã primim lumina cea 
veşnic vie, în cel mai important moment al calendarului creştin: 
sãrbãtoarea învierii mântuitorului Iisus Hristos. 
 
Acest miracol divin pe care îl celebrăm în fiecare an cu mare 
bucurie în suflete şi cu gândul la propria noastrã mântuire are 
puterea sã ne facă mai buni, mai curaŃi în gânduri şi în ceea ce 
simŃim unii faŃã de ceilalŃi. 
 
Este aşadar prilejul sã vã transmitem, dragi vulcãneni, sã 
întâmpinaŃi sărbătorile pascale cu lumina Învierii în suflete şi 
cu inima deschisã faŃã de semenii voştri. 
 
Vã dorim sã aveŃi parte de pace şi bucurie cu ocazia acestor 
sãrbãtori, să fiŃi fericiŃi în familie, alãturi de prieteni, de cei 
dragi! 
 

SĂRBĂTORI FERICITE!SĂRBĂTORI FERICITE!SĂRBĂTORI FERICITE!SĂRBĂTORI FERICITE!    
 
Gheorghe ILE      Gheorghe ILE      Gheorghe ILE      Gheorghe ILE                                              Cristian MERIŞANUCristian MERIŞANUCristian MERIŞANUCristian MERIŞANU 
Primarul              Viceprimarul  
municipiului Vulcan       municipiului Vulcan 
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