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În paralel cu continuarea activității 
administrative specifice acestei 
perioade, pe parcursul lunii iulie am 
făcut o serie de pași importanți 
pentru viitorul pe termen mediu și 
lung al comunității noastre, 
beneficiind de sprijinul Guvernului 
României. 

Pornind de la prima discuție avută la 
începutul lunii la București cu 
premierul Dacian Cioloș și 
vicepremierii Vasile Dîncu și Cosmin 
Burc, am ajung într-un interval de 2 
săptămâni la nivelul următor de 
discuție, care ne aduce mai aproape 
de planul de soluții și măsuri ce 
trebuie luate pentru continuarea 
vieții în Vulcan și în Valea Jiului. 
 
Valea a fost este și trebuie să rămână 
o zonă cu o strategie de dezvoltare 
unitară, ceea ce presupune ca într-un 
timp foarte scurt, să reușim la nivel 
de administrații publice locale să 
creăam o nouă formă de 
administrare comună a celor 6 
localități urbane, care să ne permită 
accesarea fondurilor de dezvoltare 
pe mai multe paliere de interes, local 
și zonal. 
 

Tot în luna iulie am propus 
Consiliului Local un set de 8 proiecte 
de hotărâri, care au fost aprobate cu 
susținerea majorității consilierilor 
locali, cărora le mulțumesc pentru 
votul acordat. 
 
Din punctul de vedere al lucrărilor 
publice, finalizarea proiectului de 
infrastructură din zona Dincă, 
reprezintă o promisiune onorată față 
de un număr mare de cetățeni ai 
municipiului și doresc să le 
mulțumesc și pe această cale că au 
avut răbdarea necesară pentru a 
ajunge în acest moment. 
 
Vă doresc lectură plăcută și multă 
sănătate. 
 

Prietenul dumneavoastră, 
Gheorghe ILE 

Primarul Municipiului Vulcan 



Info –Administraţie 

PROIECTELE NOASTRE – HOTĂRÂRILE LEGISLATIVULUI 
Ședința ordinară a Consiliului Local din 
data de 08 iulie 2016 a avut ca efect 
aprobarea următoarelor proiecte de 
hotărâri: 
 
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
rectificarea bugetului local pe anul 
2016.Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan   
 
Având în vedere: 
- Legea nr.339/2015 privind Bugetul de stat 
pe anul 2016; 
- Extrasele de cont prin care s-a încasat 
suma de 16,33 mii  lei din vânzări de 
locuinţe; 
- Extrasele de cont prin care s-a încasat 
suma de 1,5 mii  lei din donaţii şi 
sponsorizări; 
- Extrasele de cont prin care s-a încasat 
suma de 70,57 mii  lei reprezentând sume 
provenite din finanţarea bugetară a anilor 
precedenţi, aferente secţiunii de 
funcţionare; 
- Nota de fundamentare nr. 24878/ 
17.06.2016 întocmită de direcţia tehnica din 
cadrul Primăriei Municipiului Vulcan prin 
care se propune actualizarea unor obiective 
de investiţii din Lista obiectivelor de 
investiţii pe anul 2016; 
- Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006, art.19(2) . 

 
SECŢIUNEA  DE  FUNCŢIONARE 
La venituri: 
- Capitolul 36.32 „Sume provenite din 
finanţarea bugetară a anilor precedenţi, 
aferente secţiunii de funcţionare” - se 
majorează cu suma de 70,57 mii lei; 
- Capitolul 37.01 „ Donaţii şi sponsorizări” – 
se majorează cu suma de 1,5 mii lei; 
- Capitolul 37.03„ Varsaminte  din sectiunea 
de functionare pentru finantarea sectiunii 
de dezvoltare a bugetului local” – se 
diminueaza cu suma de 1,5 mii lei; 
La cheltuieli: 
- Capitolul 70  ,, Locuinţe, servicii si 
dezvoltare locala”  - bunuri si servicii - se 
majorează cu suma de 70,57 mii lei; 
 
SECŢIUNEA  DE  DEZVOLTARE 
La venituri: 
- Capitolul 37.04 „ Varsaminte  din 
sectiunea de functionare” – se majorează 
cu suma de 1,5 mii lei; 
- Capitolul 39.03 „Venituri din vânzarea 
locuinţelor construite din fondurile statului” 
– se majorează cu suma de 16,33 mii lei; 
La cheltuieli: 
Capitolul 66 „Sanatate”   -  ,, cheltuieli de 
capital” - se  majorează cu suma de 1,5  mii 
lei 
-      Capitolul 70 ,,Locuinte, servicii si 
dezvoltare locala”  - ,,cheltuieli de capital” - 

se  majorează cu suma de 16,33 mii lei  
 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea documentaţiei pentru 
elaborarea şi prezentarea propunerilor 
de proiecte  finanţate din fondurile 
publice ale municipiului Vulcan privind 
sprijinirea Cultelor religioase, pe anul 
2016. Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei pentru elaborarea şi 

prezentarea propunerilor de proiecte  
finanţate din fondurile publice ale 

municipiului Vulcan 
privind sprijinirea: Cultelor religioase, pe 

anul 2016. 
  
Consiliul local Vulcan, în temeiul calităţii 
sale de autoritate finanţatoare, acordă 
finanţări nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes general, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general pe anul 2016, domeniul de 
intervenţie selectat fiind: sprijinirea cultelor 
religioase. 
În conformitate cu prevederile Legii 
350/2005, atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă se va face 
exclusiv pe baza selecţiei publice de 
proiecte, conform prevederilor 
documentaţiei din anexa nr.1,  în limita a 
30.000 lei. Documentaţia care va fi pusă la 
dispoziţia solicitanţilor şi care conţine 
informaţiile necesare în vederea depunerii 
propunerilor de proiecte, trebuie aprobată 

de către Consiliului local Vulcan. 
Având în vedere cele amintite mai sus, 
proiectul de hotărâre supus aprobării 
Consiliului Local întruneşte condiţiile de 
oportunitate şi legalitate pentru a fi aprobat. 
 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind 
aprobarea Acordului de parteneriat între 
Consiliul Local Vulcan şi Asociaţia Pasul 
Vulcan. Iniţiator: Primarul municipiului 
Vulcan 
 

RAPORT 
La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 

Acordului de parteneriat între Consiliul 
Local al municipiului Vulcan şi Asociaţia 

Pasul Vulcan 
 
Având în vedere promovarea valorilor 
culturale şi naturale ale zonei Pasul Vulcan;  
Luând în considerare faptul că turismul 
reprezintă un domeniu prioritar al 
economiei naţionale, cu scopul dezvoltării 
şi promovării turismului. 
Urmare a cererii nr. 22730/19.05.2016, a  
preşedintelui  Asociaţiei Pasul Vulcan, dl. 
Kantor Alexandru, prin care se solicită 
sprijin în realizarea unui branşament  
energie electrică de la Celula Statică de 
tensiune medie cu izolaţie în aer de la 
Telegondola Pas Vulcan. 
Analizând cererea membrilor asociaţiei şi 
verificând documentaţia tehnică ale Celulei 
transformator, TIP ES-01-L-24-630 Seria 
nr. 6981/2010 Tensiune nominală 630A, 
consider că sunt îndeplinite condiţiile de 
realizare a unui branşament în Pasul 
Vulcan. 
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PROIECTELE NOASTRE – HOTĂRÂRILE LEGISLATIVULUI 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
aprobarea asocierii Consiliului Local al 
municipiului Vulcan cu Asociaţia 
Fanfarei Vulcan în vederea desfăşurării 
activităţilor cultural-artistice în 
municipiul Vulcan. Iniţiator: Primarul 
municipiului Vulcan    
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre Privind aprobarea  

asocierii  Consiliului Local al municipiului Vulcan 
cu Asociaţia Fanfarei Vulcan 

Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune 
condiţii a  acţiunilor culturale de pe raza 
municipiului Vulcan, ocazionate de 
desfăşurarea unor evenimente care necesită 
implicarea autorităţii publice locale, a fost 
propusă asocierea Consiliului local Vulcan cu 
Asociaţia Fanfarei Vulcan şi  alocarea de la 
bugetul local a sumei de 5600 lei  pentru a 
acoperi cheltuielile cu serviciile prestate de 
membrii formaţiei, precum şi alte cheltuieli 
necesare funcţionării în bune condiţii a Fanfarei  
Vulcan , sumă care se va suporta de la bugetul 
local, capitolul . 67.02- cultură, recreere şi 
religie,  urmând a se prezenta documente 
justificative pentru cheltuielile efectuate, 
conform legislaţiei în vigoare. 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  
desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Vulcan  în Consiliul de 
administraţie al  Spitalului Municipal 
Vulcan. Iniţiator: Primarul municipiului 
Vulcan    

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind  desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan  în 

Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal 
Vulcan 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată , cu rectificarea  ulterioară,  
prevede că în cadrul spitalului public 
funcţionează un consiliu de administraţie format 
din 5-8 membri, iar în cadrul spitalelor publice 
din reţeaua autorităţilor administraţiei publice 
locale doi membri sunt reprezentanţi numiţi de 
consiliile locale, din care unul să fie economist. 
Ţinând cont că la  alegerile locale din luna iunie 
2016 s-a constituit un nou consiliu  
local,trebuie desemnaţi noi reprezentanţi ai 
Consiliului Local Vulcan în Consiliul de 
administraţie al Spitalului Municipal Vulcan. 
În urma votului exprimat, au fost desemnați 
următorii: 

I. MEMBRI TITULARI: Antica Claudia și Lung 
Cornel – Nelucu    
 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
desemnarea persoanelor împuternicite 
să reprezinte interesele municipiului 
Vulcan prin Consiliul Local Vulcan  la 
societatea comercială  de interes local 
S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN, în 
calitate de acţionar majoritar. Iniţiator: 
Primarul municipiului Vulcan  
 

RAPORT 
La  Proiectul de hotărâre privind desemnarea 

persoanelor împuternicite să reprezinte 
interesele municipiului Vulcan prin Consiliul 
Local Vulcan  la societatea comercială  de 

interes local S.C. PREGOTERM S.A. VULCAN,  
în calitate de actionar majoritar 

Potrivit art. 37 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, persoanele 
împuternicite să reprezinte interesele unităţii 
administrativ-teritoriale în societăţi comerciale, 
regii autonome de interes local, asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de 
cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin 
hotărâre a consiliului local, în condiţiile legii, 
respectându-se configuraţia politică de la 
ultimele alegeri locale. 
Astfel, persoanele împuternicite să reprezinte 
interesele unităţii administrativ-teritoriale în 
societatea comercială S.C  PREGOTERM S.A  
Vulcan îşi vor desfăşura activitatea în baza şi 
limitele  mandatului de reprezentare, normele 
legale aplicabile fiind cele prevăzute de Legea 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Capitolului IV- Societăţi comerciale, 
Secţiunea II-Despre adunări generale şi 
Secţiunea III-Despre administrarea societăţii. 
În urma votului au fost desemnate să reprezinte 
Consiliul Local în AGA Pregoterm, 
1) - consilier local   ANDRAŞ EMIL SERGIU din 
partea P.S.D 
2) -consilier local   BARBU POMPILIU din 
partea P.S.D 
3) -consilier local   IZSAK CRISTINA –
ŞTEFANIA din partea A.L.D.E. 
 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind 
constituirea comisiei de repartizare a 
locuinţelor din fondul locativ al 
Municipiului Vulcan. Iniţiator: Primarul 
municipiului Vulcan  

RAPORT 
La proiectul de hotărâre privind constituirea 

comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul 
locativ al Municipiului Vulcan 

 
Conform prevederilor H.G  nr. 1275/2000 
privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 
locuinţei nr. 114/1996, în vederea soluţionării 
cererilor privind repartizarea unei locuinţe cu 
chirie din fondul locativ, autorităţile 
administraţiei publice locale vor asigura 
măsurile necesare pentru luarea în evidenţă a 

solicitărilor primite şi analizarea acestora în 
comisiile constituite la nivelul consiliului local. 
Acest obiectiv poate fi realizat prin activitatea 
unei comisii de soluţionare a cererilor privind 
repartizarea cu chirie a locuinţelor din fondul 
locativ care urmează să activeze conform unui 
regulament aprobat de consiliul local.  
În componenţa Consiliului Local al Municipiului 
Vulcan au apărut modificări determinate de 
rezultatul alegerilor locale din data de 
05.06.2016, motiv pentru care se impune şi 
constituirea unei noi comisii  de repartizare a 
locuinţelor din fondul locativ al Municipiului 
Vulcan. 
În urma votului exprimat, au fost desemnați 
următorii: 
PREŞEDINTE - Merişanu Cristian Ion          – 
viceprimar 
MEMBRII: 
• Barbu Pompiliu - consilier local 
• Andraş Emil Sergiu - consilier local 
• Bădău Adrian Bogdan - consilier local 
• Dragu Petrică Constantin – consilier local 
• Mihai Costel - consilier local 
• Tilea Ion - consilier local 
• Săvoiu Teodora – reprezentant   S.C.  

PREGOTERM  S.A. Vulcan  
Vlăduţ Anamaria –  reprezentant  S.C.  
PREGOTERM  S.A. Vulcan 
SECRETAR - Dan Costoviciu Mihaela - 
Inspector Primăria Vulcan. 
 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind luare 
act de demisia d-lui Şchiopu Ioan Dorel din 
funcţia de preşedinte al Consiliului de 
administraţie al  Clubului Sportiv Municipal   
“Mihai Viteazu”  Vulcan. Iniţiator: Primarul 
municipiului Vulcan  

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind luare act de 

demisia d-lui Şchiopu Ioan Dorel din funcţia 
de preşedinte al Consiliului de 

administraţie al  Clubului Sportiv Municipal   
“Mihai Viteazu”  Vulcan 

Având în vedere că d-l Şchiopu Ioan Dorel a 
fost ales consilier local al municipiului Vulcan la 
alegerile locale din iunie 2016, conform art. 
88*), lit. d) dinLegeanr. 161 din 19 aprilie 2003
(*actualizată*) privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei: “Funcţia de consilier local este 
incompatibilă cu funcţia de preşedinte, 
vicepreşedinte, director general, director, 
manager, asociat, administrator, membru al 
consiliului de administraţie sau cenzor la regiile 
autonome şi societăţile comerciale de interes 
local înfiinţate sau aflate sub autoritatea 
consiliului local ori a consiliului judeţean 
respectiv sau la regiile autonome şi societăţile 
comerciale de interes naţional care îşi au sediul 
sau care deţin filiale în unitatea administrativ-
teritorială respectivă” precum și cererea 
expresă formulată de dl. Consilier Șchiopu Ioan 
Dorel, Consiliul local ia act de decizia de 
demisie din funcția de președinte al CS Mihai 
Viteazu Vulcan a domnlui Șchiopu Ioan Dorel. 
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La focul lui Cuptor  
FORUMUL NAȚIONAL AL 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Oportunitatea de a fi prezent în data de 5 iulie 
2016 la întâlnirea cu toți reprezentanții 
administrațiilor publice din țară, a însemnat 
deschiderea unui nou front de lucru pentru 
evoluția pe termen mediu și lung a comunității 
noastre, privită în ansamblul Văii Jiului și a țării 
noastre, conform viziunii membrilor Guvernului. 
 
La Forumul Administrației Publice au fost 
prezenți șipremierul Dacian Cioloș, 
vicepremierul Vasile Dîncu și vicepremierul 
CostinBorc, cu care am purtat o discuție 
necesară legată de urgența adoptării unor 
măsuri care să ne garanteze susținerea 
Guvernului României față de Vale. 
 
Atenția guvernanților față de Valea Jiului în 
scopul stabilirii unei abordări integrate a  
dezvoltării zonei noastre, este pentru noi toți un 
fapt îmbucurător, în condițiile în care avem  
nevoie mai mult decât oricând de soluții  
practice și urgent pentru a atenua efectele pe 
care reducerea activității miniere le produce. 
Această discuție a fost de fapt preambulul celor 
purtate, după câteva zile, acasă la noi, în  
contextul necesității elaborării Strategiei de 
Dezvoltare a Văii Jiului, integrate în 
StrategiaNațională a României – orizont 2035. 
 
Mulțumesc domnului Gabriel Lungu pentru  
implicarea direct în acest demers absolut  
necesar pentru noi toți. 

VICEPREMIRUL VASILE DÎNCU CUNOAȘTE 
FOARTE BINE VALEA JIULUI 

Nu foarte multă lume cunoaște faptul că 
premierul Vasile Dîncu a fost timp de 2 
ani, la începutul carierei sale jurnalistice, 
locuitor al VăiiJiului5 și că prin prisma 
activității sale de ziarist, a avut ocazia să 
cunoască aceste locuri destul de bine.  
 
Este drept că de atunci viața în Valea  
Jiului s-a schimbat foarte mult și nu în mai 
bine. Fostul ziarist are acum  
instrumentele necesare pentru ca din  
interiorul Guvernului să susțină viziunea 
premierului Dacian Cioloș de creare a 
unei Strategii de Dezvoltare a Văii în 
ansamblul ei.  
 
Felul în care Vasile Dîncu abordează 
problemele dovedește că vorbește în 
cunoștință de cauză, având pe de-o parte 
informațiile care permit o evaluare reală a 
situației sociale și economice din Vale iar 
pe de altă parte pachetul de soluții  

practice pentru menținerea în picioare a 
vieții celor 6 comunități urbane. 
 
La întâlnirea din 5 Iulie 2016 de la Vulcan, 
vicepremierul a venit pregătit să  
dialogheze cu reprezentanții primăriilor și 
ai Consiliului Județean. Vicepremierul  
Vasile Dîncu ne-a confirmat nouă, tuturor 
celor prezenți, că Valea Jiului în  
ansamblul acesteia, este în atenția  
Guvernului României în perioada  
imediat următoare. 
 
În cele 3 ore de dialog pe care le-am avut 
la Primăria municipiului Vulcan cu domnia
- sa și cu reprezentanții Consiliului 
Județean, s-au desprins multe aspecte 
care exprimă urgența de intervenție  
pentru echilibrarea vieții economice și  
sociale din zona noastră. Până în luna 
septembrie când însuși prim-ministrul 
Dacian Cioloș va veni în Vale pentru a 
stabili împreună, punctual, obiectivele de 
acțiune, avem mult de lucru noi, toți 
reprezentanții administrațiilor publice  
locale. Munca noastră, a tuturor celor 
implicați în acest scop, va avea ca  
rezultantă Strategia de Dezvoltare a Văii 
Jiului, susținută în mod direct de Guvernul 
României. 
 
Centrul de greutate a discuțiilor s-a axat 
pe dezvoltarea industrială prin crearea a 
două parcuri industriale. Este ceea ce 
vicepremierul Vasile Dîncu crede că  
trebuie făcut în primul rând în Valea  
Jiului: 
 
„Turismul este un supliment. Eu cred că 
de o dezvoltare  industrială se leagă  
viitorul Văii Jiului. Cred că două tipuri de 
lucruri se pot face aici. În primul rând, 
forţa de muncă lipseşte în Transilvania. 
Nu mai avem forţă de muncă în  
Timişoara, deja încercăm să obţinem per-
mise de muncă să facem o înţelegere cu 
Serbia de exemplu şi cu Ungaria, să dăm 
permise de muncă celor care vin din zona 
respectivă, pentru că în Timişoara nu 
maisunt, în Cluj nu mai sunt, în Oradea* 
Investiţiile din zona aceasta a  
Transilvaniei trebuie să se mute aici.  
Trebuie să terminăm, în primul rând  
infrastructura şi aduse câteva concerne, 
care se pot aduce dar trebuie create  
condiţii pentru nişte parcuri industriale. 
Mentalitatea există, sunt oameni tineri* 
Trebuie construit planificat, aduşi  
investitori şi stimulate investiţiile locale.” 



 

Info-Comunitate 

CONURBAȚIA VĂII JIULUI - NECESITATE CU PRIORITATE ZERO 

Toate discuțiile legate de ceea ce este  
urgent de făcut pentru Valea Jiului conduc 
la această necesitate: realizarea unei noi 
forme de organizare administrativă a celor 
6 localități urbane: Petrila, Petroșani,  
Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. 
 
Accesarea fondurilor de dezvoltare are ca 
și criteriu de eligibilitate esențial, numărul 
de cetățeni cărora se adresează proiectele. 
Întâlnirea de la Petroșani din data de 20 
iulie, derulată între reprezentanții pri-
măriilor, SorinVasilescu - vicepreședintele 
Consiliului Județean și firma de consultanță 
în crearea de structuri administrative de tip 
conurbație, zonă metropolitană, deschide 
practice fereastra către materializarea 
acestui proiect, care reprezintă în acest 
moment singura șansă reală de menținere 
a activității în fiecare dintre cele 6 
comunități. 
 
Viceprimarul Vulcanului, Cristian Merișanu 
apreciază această întâlnire ca fiind un 
punct de răscruce în tot ceea ce fiecare  
primărie știe că are de făcut pentru  
continuarea vieții în fiecare comunitate. 
Este începutul unui alt mod de a înțelege și 
aplica sistemul de organizare administrativă 
în Valea Jiului. Conurbația, sau zona 
metropolitană care va fi creată în viitorul 
apropiat își va arăta roadele în următorii  
2 - 3 ani, odată cu materializarea primelor 

proiecte care vor fi aplicate în noua  
structură administrativă. 
 
BENEFICIILE  CONURBAȚIEI  

 

În lumina Strategiei Integrate de Dezvoltare 
a Conurbației, bazată pe armonizarea 
Strategiilor Locale de Dezvoltarea fiecăreia 
dintre cele 6 localități ale Văii, putem vorbi 
despre: 
- Planificare în comun a investițiilor – la 
nivel strategic (strategii de dezvoltare  
locală), teritorial (PUG-uri) și sectorial 
(transporturi, energie, educație etc.). 
Experiența APA SERV VALEA JIULUI este 
un exemplu în acest sens; 
- Putere de reprezentare și lobby la nivel 
județean, regional, național și european – o 
voce comună pentru orașele din Valea  
Jiului va fi mai eficientă în a reprezenta  
interesele locale decât demersurile  
individuale ale orașelor componente; 
- Apartenența la rețele de zone  
metropolitane  și conurbații de la nivel  
european – pentru schimb de bune practici, 
proiecte comune, înfrățiri, atragere de  
investitori, turiști etc.; 
- Vector de atragere a investițiilor – printr-o 
decizie (neispirată) la nivel național și  
european, toți banii dedicați investițiilor teri-
toriale integrate în perioada 2014-2020 
(peste 1,2 mld.Euro) au fost dirijați către 
Delta Dunării. Capacitatea limitată de 

absorbție a acelei zone va conduce  
probabil la regândirea sumelor allocate 
pentru perioada 2021-2027 către zonele 
urbane funcționale din țară; 
- Integrarea și optimizarea serviciilor de 
transport încomun – rata navetismului este 
ridicată în Valea Jiului și o integrare a  
serviciilor de transport între orașele  
component este necesară. Actualul  
program județean de transport expiră în 
2019, moment la care gestiunea acestor 
servicii poate fi preluată de o structură  
asociativă din zonă; 
- Punerea laolaltă a resurselor locale 
(limitate) – o structură asociativă pentru  
întreaga zonă ar permite eficientizarea,  
inclusiv prin delegarea de la nivelul fiecărei 
UAT componente, a unor funcții (de ex. 
elaborarea de studii, proiecte, relații 
internaționale și cooperare teritorială,  
promovare turistică și investițională etc.) 
care în prezent sunt asumate individual și 
adesea redundante. 
 
PAȘII DE URMAT 

 

Pasul 1: Elaborarea unei Strategii Integrate 
de Dezvoltare a (Conurbației) Văii Jiului 
pentru orizontul 2020 (viziune comună, 
proiecte concrete, plan de acțiuni/măsuri 
concrete: responsabili, termene, bugete, 
surse de finanțare); 
 
Pasul 2: Înființarea unei ADI Conurabția 
Valea Jiului (membri fondatori, statut,  
proceduri, înregistrare juridică, structură de 
conducere, management) 
 
Pasul 3: Organizarea de vizite de studio și 
de bune practici la ADI metropolitane din 
țară și străinătate (Oradea, Alba Iulia, Baia 
Mare etc.) 
 
Pasul 4: Funcționalizarea ADI Conurbația 
Valea Jiului (organigrama, recrutare  
personal, logistică, aderarea la rețele 
naționale și europene etc.) 
 
Pasul 5: Implementarea măsurilor ce vor fi 
propuse în Strategia Integrată (cronologic, 
în conformitate cu planul de acțiuni, în 
domeniile transport încomun, turism,  
servicii publice, planificare urbanistică etc.) 



 

Info-Comunitate 

CONURBAȚIA VĂII JIULUI - NECESITATE CU PRIORITATE ZERO 

Vicepreședintele Consiliului Județean 

– Sorin Vasilescu, despre crearea 

conurbației: 

 

”Cu toţii am ajuns la concluzia că pentru 
Valea Jiului este oportun să creem o  
asociere, asftel încât, proiectele pe care 
le avem, o strategie comună,  
posibilităţile de accesare a resurselor să 
fie prioritare pentru noi şi să asigurăm  
dezvoltarea durabilă. În cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară vor intra, 
pe lângă cele 6 primării, Consiliul  
Judeţean şi Universitatea. CJH vine să 
sprijine această conurbaţie, vine să  
integreze planul de dezvoltare locală, 
astfel încât să avem o strategie comună 
a VăiiJiului.  
 
Încercăm să realizăm astfel, într-un timp 

mai scurt obiectivele pe care ni le  
propunem. Sunt şi multe proiecte care 
încep să se contureze, transport în 
comun în ValeaJiului, una dintre  
priorităţile pe care le avem şi prin 
această conurbaţie putem să rezolvăm 
problemele mult mai uşor şi mai rapid, o 
strategie în turism ar putea să fie un alt 
proiect prioritar. Din acest ADI ar urma 
să facă parte toate primăriile din Valea 
Jiului împreună cu Universitatea  
Petroşani şi Consiliul Judeţean  
Hunedoara.  
Am stabilit şi paşii pe care îi avem de 
urmat. Trebuie să reuşim într-o perioadă 
scurtă de timp, o săptămână, două, să 
facem paşii pentru înfiinţarea acestei 
agenţii de dezvoltare intercomunitară. 
Avem în vedere sprijinirea  
antreprenoriatului local, pentru că spre 

deosebire de alte conurbaţii, noi nu 
avem posibilităţile, la terenuri, pe 
care  ni le solicit marii investitori, nu 
avem mari suprafeţe de teren  
concentrate într-un singur loc, de aceea 
trebuie să ne concentrăm pe resursele 
locale şi mă refer la antrepreoriatul local 
care trebuie să fie sprijinit probabil prin 
nişte scheme de minimis, de asemenea 
putem discuta de înfiinţarea parcurilor 
sau a incubatoarelor de afaceri care  
trebuiesă fie poziţionate în mai multe  
localităţi din ValeaJiului.  
 
Încercăm ca fiecare din cele 6 localităţi 
să poată să beneficieze de un proiect 
prin care să poată să creeze locuri de 
muncă. Această conurbaţie îşi propune 
să creeze locuri de muncă. După atâta 
timp cât s-a discutat de o Vale a Jiului 
unită, astăzi putem discuta de un 
început în care colegii mei şi-au  
exprimat hotărârea ca să pornim la drum 
cu această conurbaţie.” 

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA  – 
PARTENER ÎN CONURBAȚIE 



 

Info-Administrație 

POLIȚIST  DE SERVICIU – ȘI ÎN AFARA SERVICIULUI ...  
SALVATORUL  CARTIERULUI SOHODOL 

Sâmbătă 23 iulie, polițistul local Ilie 
Matei, a reușit să intervină într-o 
situație care putea degenera într-o 
catastrofă în cartierul Sohodol. 
 
Aflat în timpul său liber în vizită în 
această zonă, a reacționat rapid și 
eficient ca urmare a unor strigăte 
disperate ale unor cetățeni din zonă, 
care din ignoranță au fost la un pas 
de o tragedie colectivă. 
 

Într-o magazie în care erau 
depozitate 20 de butelii pline cu gaz, 
un cetățean a folosit chibritul aprins 
pentru a verifica una dintre butelii. 
Butelia a luat foc, bărbatul speriat a 
lăsat butelia aprinsă în magazie și a 
ieșit țipând după ajutor. 
 
Polițistul Ilie Matei a intervenit cu o 
pătură udă pe care a aruncat-o pe 
butelie care pentru câteva secunde s
-a stins. Acesta a scos butelia afară 

din magazie, conștient de faptul că 
se poate produce o explozie de 
proporții și la fel de conștient că își 
pune viața în pericol pentru a salva 
situația creată de inconștiența 
bărbatului. 
 
Lucrurile s-au încheiat cu bine... iar 
locuitorii din Sohodol și-au continuat 
programul de week-end liniștiți, fără 
măcar să știe ce pericol a trecut pe 
lângă ei. 

GĂSITORULUI...  
RECOMPENSA CUVENITĂ 
 
Luni 25 iulie, la sediul Poliției Locale și-a făcut apariția o 

femeie din Vulcan. Ilina Voina Dumitru a adus un portofel 

găsit pe stradă, în care polițiștii au găsit: 100 Euro, 116 lei și 

mai multe acte personale ale celui ce și-a pierdut portofelul. 

Imediat cetățeanul neglijent a fost contactat. I s-a dat vestea 

bună.  

Omul a mulțumit și a declarat că va avea grijă  să își 

manifeste recunoștința față de cea care i-a redat identitatea și 

banii păstrați în portofelul pierdut. 



Info-Administrație 

În vederea menținerii tarifului existent în 
prezent la serviciile de colectare a 
deșeurilor și pentru o cât mai eficientă 
gestionare a activității de strângere a 
acestora de către echipele Pregoterm,  
în noua situație în care transportul 
deșeurilor se face la distanțe mari, în 
afara județului  Hunedoara, este NECESAR 
ca fiecare cetățean să realizeze o cât mai 
bună pre-selectare, astfel încât acestea 
să fie depuse la punctele de colectare în 
compartimentele stabilite pentru fiecare 
tip de deșeu. 
 
În cazul în care efectuați lucrări de 
amenajări interioare ale locuințelor, de la 
care rezultă moloz și alte părți de pereți 
dărâmați sau orice alt fel de deșeuri cu 
volum mare, care nu se încadrează în 
categoria celor selectate:  
 
HÂRTIE, CARTON, PLASTIC, STICLĂ  

VĂ  ADRESĂM  RUGĂMINTEA  DEPUNERII  
ACESTORA DIRECT  LA  UNITATEA  DE  
COLECTARE  A  DEȘEURILOR,  ADMINIS-
TRATĂ  DE  S.C. PREGOTERM S.A. 
 
 
VĂ  MULȚUMIM  PENTRU  ÎNȚELEGERE  
ȘI  COLABORARE 
 

Primăria Municipiului Vulcan 

STIMAȚI CETĂȚENI AI VULCANULUI ! 
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