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se distribuie gratuit

Timpul se scurge foarte repede.
Aproape că s-au încheiat primele
două luni din acest an, în care
suntem la fel de angajați să
continuăm proiectele de dezvoltare
locală, indiferent că acest lucru este
sau nu acceptat, înțeles și susținut
de toată lumea care analizează
activitatea noastră.
Pornind de la un principiu sănătos al
nevoii prezenței simțului critic
constructiv, le mulțumim tuturor celor
ce vin către Primărie cu dorința
sinceră de a puncta lucrurile,
situațiile care merită îmbunătățite.
Acest mod de a comunica, bazat pe
argumente, pe puncte de vedere
corecte, este compatibil cu dorința
noastră de a face lucrurile așa cum
trebuie, de a răspunde cerințelor
unei administrații publice pusă în
slujba cetățenilor.
Motoarele activității administrative
sunt și vor fi și în continuare în plină
funcțiune, în acord cu angajamentele
făcute în fața cetățenilor. Despre
modul în care ne-am onorat aceste
angajamente în 2016 puteți citi pe
larg în Scrisoarea Primarului,
document obligatoriu anual, de
comunicare dintre primar și echipa
acestuia și cetățeni.
Despre hotărârile Consiliului Local
adoptate în luna ianuarie și care au
impact asupra unui număr mare de
cetățeni puteți citi detalii în paginile
acestei ediții.

Demararea finanțărilor europene
până în 2020 a adus la masa
dezbaterilor câteva zeci de
întreprinzători care au aflat de la
reprezentanții ADR Vest ce anume
oferă UE celor ce au inițiative private
în această perioadă.
Cea de-a IV-a ediție a Zăpezilor
Bucuriei a fost pe placul
participanților și al concurenților iar
noi am reușit să fim și anul acesta,
sus în Pasul Vîlcan, gazde la
înălțime.
Activitatea culturală, sportivă a fost
marcată în aceste săptămâni de

câteva evenimente organizate și
susținute de Primărie, despre care
vă vorbim și în paginile ziarului
nostru.
În așteptarea bugetului local pentru
2017, pregătim lucrările de
primăvară, care sperăm să vină la
timp, după o iarnă lungă și
friguroasă.
Vă doresc tuturor lectură plăcută,
multă sănătate și voie-bună!
Primarul dumneavoastră,
Ing. Gheorghe ILE
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TAXELE NESCHIMBATE
La ședința din luna ianuarie, consilierii locali au
aprobat taxele de închiriere a terenurilor aparţinând
domeniului public şi privat, propuse de primar, care
rămân practice la acelașinivel cu cele din anul
anterior.
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

•

DESTINAŢIA
GARAJ
GARAJ CU ACT
PRESTĂRI SERVICII
GARAJ CU ACT
COMERCIALE
CHIOŞC
COPERTINĂ
TERASĂ
ACCES SPAŢIU
CONSTRUCŢII
PROVIZORII
boxe ,magazii
coteţe

SUMA
(lei/m2/lună)
0,36
2,90
6,54
6,54
1,90
4,65
0,94

VOT PENTRU ADMINISTRATORUL PUBLIC
Consilierii locali au votat cu majoritate hotărârea privind
aprobarea criteriilor și procedurilor de ocupare a funcției de
administrator public al municipiului Vulcan.
Extras din textul hotărârii:

Funcţia de administrator
public a fost înfiinţată prin
Hotărârea Consiliului Local
Vulcan nr. 63/26.05.2016
privind aprobarea
organigramei şi a statului de
funcţii ale Primăriei
Municipiului Vulcan.

Conform prevederilor art.
112 alin. (2) din Legea nr.
215/2001 a Administraţiei
0,22
publice locale, republicată,
0,15
cu modificările şi
0,17
completările ulterioare,
ALTE DESTINAŢII
numirea şi eliberarea din
funcţie a administratorului
Taxă de folosinţă a terenurilor aparţinând
public se fac de primar, pe
domeniului public şi privat, ocupat de
construcţii , proprietate a unor persoane baza unor criterii, proceduri
şi atribuţii specifice,
fizice sau juridice: 6,18 lei/mp/an.
aprobate de consiliul local.

•

Taxă de folosinţă a terenurilor aparţinând
domeniului public şi privat, aflate în folosinţa
unor persoane fizice sau juridice: se va
calcula similar impozitului pe teren prevăzut
de Codul Fiscal.

•

Taxă zilnică pentru ocuparea temporară a
terenurilor ce aparţin domeniului public sau
privat al municipiului: 10,30 lei/zi.

contract de management
încheiat în acest sens cu
primarul municipiului, să
îndeplinească anumite
atribuţii destinate derulării în
condiţii optime a activităţii
de realizare a cadrului
administrativ public general
la nivelul municipiului, de
implicare activă în procesul
de rezolvare a problemelor
publice, de preîntâmpinare
şi/sau de reducere a
cauzelor şi/sau efectelor
evenimentelor ce pot
perturba, limita sau afecta
dezvoltarea economică,
socială şi culturală a
municipiului.

Numirea în funcţia de
administrator public al
municipiului Vulcan se va
Numirea în funcţie se face
realiza ca urmare a
pe bază de concurs.
Administratorul public poate promovării concursului
organizat în acest sens în
îndeplini, în baza unui
condiţiile legii. În urma
contract de management,
promovării concursului
încheiat în acest sens cu
numirea în funcţie a
primarul, atribuţii de
coordonare a aparatului de administratorului public se
specialitate sau a serviciilor va face prin dispoziţie a
primarului.
publice de interes local.
Primarul poate delega către
Între primarul municipiului
administratorul public, în
Vulcan şi administratorul
condiţiile legii, calitatea de
public se va încheia un
ordonator principal de
contract de management,
credite.
care va stabili şi obiectivele
În cazul municipiului Vulcan, şi criteriile de performanţă
ce trebuie îndeplinite de
propunem ca
administratorul public să fie administratorul public.
persoana care, în baza unui
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PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
MARGINALIZĂRII SOCIALE ÎN ANUL 2017
I. Asigurarea de locuinţe pentru
familiile/ persoanele fără adăpost:
1. Repartizarea de locuinţe din fondul
locativ de stat cu prioritate familiilor sau
persoanelor marginalizate social;
TERMEN: PERMANENT
2. Repartizarea de locuinţe sociale
pentru familiile şi persoanele care nu
mai pot beneficia de locuinţă conform
Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare.
TERMEN: PERMANENT
3. Accesul la o locuinţă a persoanelor
până în 35 ani aflaţi în imposibilitatea
cumpărării unei locuinţe.
TERMEN: PERMANENT
4. Colaborarea cu asociaţiile şi fundaţiile
cu obiect de activitate specific în
vederea asigurării accesului
nediscriminatoriu la un adăpost pentru
persoanele cu venituri reduse.
TERMEN: PERMANENT
II. Accesul la serviciile publice de
strictă necesitate:
1. Reducerea impozitului pentru
locuinţele proprietate personală cu 50%.
TERMEN: ANUAL
2. Contorizarea apei reci şi plata a 3
m.c./ persoană/ lună de apă rece din
fondurile alocate din bugetul local.

TERMEN: LUNAR
3. Reducerea chiriei pentru locuinţele
din fondul locativ de stat cu 50%.
TERMEN: LUNAR
4. Branşarea individuală a locuinţelor din
fondul locativ de stat, a familiilor sau
persoanelor beneficiare de venitul minim
garantat, la reţeaua principală de
alimentare cu apă rece şi energie
electrică.
TERMEN: TRIMESTRIAL
5. Asigurarea locuinţelor proprietate
personală, împotriva incendiilor şi
dezastrelor
TERMEN: ANUAL
III. Acordarea de ajutoare materiale şi
financiare familiilor aflate în situaţii
de necesitate:
1. Acordarea de ajutoare financiare
familiilor/ persoanelor aflate în situaţii de
necesitate;
TERMEN: PERMANENT
2. Acordarea de alimente persoanelor
vârstnice;
TERMEN: LUNAR
3. Sprijinirea persoanelor marginalizate
social în vederea întocmirii cărţilor de
identitate,
TERMEN: PERMANENT

IV Accesul la educaţie:
1. Acordarea de rechizite pentru elevi;
TERMEN: SEMESTRIAL
2. Acordarea de burse sociale
persoanelor de vârstă şcolară care fac
parte din familii beneficiare
de ajutor
social;
TERMEN: LUNAR
3. Consilierea şi angrenarea
persoanelor tinere, fără pregătire
şcolară, în vederea participării lor la
cursurile de alfabetizare;
TERMEN: PERMANENT
4. Consilierea si angrenarea copiilor de
vârstă şcolară( clasele I-VIII) din familiile
marginalizate social , în vederea
participării lor la cursurile „ şcoală după
şcoală” din cadrul şcolii şi de la Centrul
educaţional “ŞANSA”
TERMEN: PERMANENT
5. Consilierea si angrenarea
persoanelor adulte in vederea
participarii la cursurile de alfabetizare,
TERMEN: PERMANENT
6. Consiliere privind gestionarea
veniturilor familiei şi renunţarea la vicii.
TERMEN: PERMANENT
7.Consilierea familiilor cu mulţi copii
privind prevenirea sarcinilor nedorite.
TERMEN: PERMANENT

PLANUL DE ACȚIUNI PE 2017 ÎN ACORDAREA VENITULUI MINIM GARANTAT
În conformitate cu Legea
nr.416/2001 privind venitul minim
garantat cu modificările şi
completările ulterioare, pentru
sumele acordate ca ajutor social,
una dintre persoanele majore apte
de muncă, din familia beneficiară,
are obligaţia de a presta lunar
lucrări de interes local, fără a
depăşi regimul normal de lucru,
cu respectarea normelor de
securitate şi igiena muncii.
Pentru executarea orelor de
muncă de către beneficiarii de
ajutor social, este necesar a se

întocmi un plan de acţiuni sau de
lucrări de interes local, plan care
va cuprinde lucrările ce vor fi
prestate pe perioade şi zone.
Evidenţa orelor prestate se va ţine
printr-un pontaj zilnic iar
beneficiarilor de ajutor social li se
va face instructajul privind
normele de tehnica securităţii
muncii.
Orele de muncă se calculează
proporţional cu cuantumul
ajutorului social de care
beneficiază familia sau persoana

singură, cu un tarif orar
corespunzător salariului de bază
minim brut pe ţară, raportat la
durata medie lunară a timpului de
lucru.
Obligaţia de a presta lucrările de
interes local poate fi transferată
altor persoane din familie, cu
acordul primarului, în cazul în
care persoana nominalizată să
efectueze lucrările de interes local
se află în incapacitate temporară
de lucru sau şi-a pierdut
capacitatea de muncă.
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TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE - CU SAU FĂRĂ PENALITĂȚI
Așa cum se cunoaște, începând cu 1
ianuarie 2017, taxa specială de
salubrizare (colectarea, depozitarea și
transportul deșeurilor menajere),
aprobată de Consiliul Local la sfârșitul
anului trecut, se plătește către Primăria
municipiului Vulcan.
Persoanele fizice care locuiesc pe raza
municipiului Vulcan și persoanele
juridice care au sediul, punct de lucru
sau desfășoară activități economice în
municipiul Vulcan sunt obligate la plata
taxei speciale de salubrizare stabilită
prin hotărârea Consiliului Local.
• Cuantumul taxei speciale de
salubrizare pentru utilizatorii persoane
fizice din Municipiul Vulcan este de
8,00/persoană/lună.
• Cuantumul taxei speciale de
salubrizare pentru utilizatorii persoane
juridice din Municipiul Vulcan este de
252,00 lei/tonă/lună.
Persoanele fizice sunt obligate la plata
acestei taxe în funcție de numărul de
persoane din fiecare familie, respectiv
numărul locatarilor existenți la adresa
respectivă (membri de familie, chiriași,
flotanți, etc.). Persoanele fizice au
obligația de a depune la Serviciul
Impozite și Taxe o declarație în vederea
stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând
toate persoanele care locuiesc la acea
adresă.
Pentru imobilele proprietate a
persoanelor fizice care sunt date
închirie, comodat, sau în altă formă
altor persoane fizice/juridice, obligația
declarării revine proprietarului.
Persoanele juridice sunt obligate la
plata taxei în funcție de volumul de
deșeuri generate/lună. Volumul de
deșeuri generate de către aceste
categorii de beneficiari va fi comunicat
lunar de către operatorul de salubritate.
Pentru imobilele proprietate a
persoanelor juridice care sunt date în
chirie, comodat, sau în altă formă altor
persoane fizice/juridice, obligația
declarării revine proprietarului.
Pentru imobilele aflate în proprietatea
Statului, a Municipiului Vulcan, obligația

declarării revine chiriașilor acestor
imobile.
Termenul de depunere a declarației de
impunere pentru taxa specială de
salubrizare aferentă anului 2017, este
31 martie 2017.
În cazul nedepunerii declarației,
obligația de plată se va stabili din oficiu
de către organele de specialitate pe
baza oricăror date și informații deținute
de acestea(date și informații obținute în
urma controalelor efectuate la alți
contribuabili care au legături de afaceri
cu plătitorul în cauză, din dosarul fiscal
al plătitorului, informații de la terți, etc. )
Termenele de plată pentru taxa
specială de salubrizare se stabilesc
după cum urmează:
- 31 martie, pentru lunile: ianuarie,
februarie, martie;
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai,
iunie;
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie,
august, septembrie;
- 31 decembrie, pentru lunile:
octombrie, noiembrie, decembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite
atrage după sine calculul și plata
majorărilor de întârziere în cuantumul și
condițiile prevăzute la art. 183 alin (2)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, respectiv 1% din
cuantumul obligației fiscale principale
neachitate în termen, calculată pentru
fiecare lună sau fracțiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru sumele restante la plată,
Serviciul Impozite și Taxe procedează
la declanșarea și realizarea executării
silite a acestora, conform legislației în
vigoare.
Taxa de salubrizare se poate achita în
numerar la casieriile Primăriei
Municipiului Vulcan, precum și cu ordin
de plată încontul care va fi deschis la
Trezoreria MunicipiuluiPetroșani.
Sumele încasate vor fi achitate către
operatorii serviciilor de salubritate pe
baza facturilor însoțite de documente
justificative privind cantitatea de deșeuri
colectate, transportate și depozitate.
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FONDURI EUROPENE PENTRU IMM-uri
Seminarul de informare publică
organizat de ADR Vest Timișoara
la Primărie în 14 februarie,a
reunit la masa dezbaterilor peste
20 de antreprenori din Vulcan și
localitățile limitrofe, care au dorit
să afle de la prima mână
informațiile legate de posibilitățile
de accesare de fonduri europene
în cadrul perioadei de finanațare
POR 2014-2020, Prioritate de
Investtiții, 2.2 - Sprijinirea creării
și extinderea capacităților
avansate de producție și

dezvoltare a serviciilor.
Lansarea Ghidului solicitantului
pentru cei ce vor depune proiecte
eligibile, înseamnă o nouă
posibilitate de dezvoltare locală,
prin intermediul unuia dintre cele
mai importante motoare de
creștere economică:
întreprinderile mici și mijlocii.
Informațiile cuprinse în ghid pot fi
accesate pe site-ul
www.adrvest.ro.

24 IANUARIE 2017 - EVENIMENTUL CARE NE UNEȘTE

Suntem consecvenți în
organizarea evenimentului
aniversar al Unirii
Principatelor Române, care ne
amintește de felul în care s-a
construit România Modernă.
La noi, în municipiul Vulcan,
acest eveniment a fost și de
această data o seară, la care
au participat sute de
vulcăneni, mici și mari,
animați de sentimente
patriotice.
Vă mulțumesc, dragi
vulcăneni !
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Vremea perfectă, entuziasmul și dorința oamenilor de a ieși
la munte au fost ingredinete importante în reușita celei de-a
IV-a ediții a Zăpezilor Bucuriei, eveniment organizat de
Primărie și Consiliul Local.
Peste 100 de sportivi mici și mari, prezenți la concursurile de
sanie, snowboard și ski alpin s-au întrecut pentru un loc pe
podiumul de premiere.
Și de această dată medaliile, cupele, diplomele și dulciurile
și-au găsit destinatarii potriviți.
Mulțumim tuturor celor ce s-au implicat în buna organizare și
derulare a acestui eveniment devenit tradițional pentru Pasul
Vîlcan.

CÂȘTIGĂTORII
CONCURSULUI DE SANIE
Băieți, 7 – 9 ani:
1. DRAGOȘ LUCA
2. BUCUREȘTEAN VICTOR
3. NAȘ PAUL
Băieți, 10 – 15 ani:
1. OLARU ANDREI
2. BUCUREȘTEAN RAREȘ
3. SULIȚĂ TODORUȚ IOAN
SERGIU
Fete, 7-9 ani:
1. SZEKELY ERIKA
2. MORARU DARIA
3. AFUMATU ANDREEA
Fete, 10 – 15 ani:
1. HÎRTOP TEODORA
2. TRUICĂ ADRIANA
3. SUBA ANDREEA

CÂȘTIGĂTORII
CONCURSULUI DE
SNOWBOARD:
1. FAZAKAS SEBASTIAN
2. DANCI HOREA
3. FAZAKAS CRISTIAN

CÂȘTIGĂTORII
CONCURSULUI DE
SCHI ALPIN:
Băieți, 2010 – 2009:

1.BACINSCHI EUSEBIU
2.POP ANDREI
3. CĂCIULĂ VLAD
Fete, 2010 – 2009:
1. SOARE ALEXIA
2. PETCULESCU ARIANA
3. NEGRU CARMINA
Băieți, 2008 – 2007:
1. GUIA BOGDAN
2. FILIP DAVID
3. GHEORȚU ERICK
Fete, 2008 – 2007:
1.SAIDAC DARIA

2. JURCA CASIANA
3. SUVAR RIANA
Băieți, 2006 – 2005:
1.TOPOLNICEANU CEZAR
2. BĂDULETE RĂZVAN
Fete, 2006 – 2005:
1. HÎRTOP TEODORA
2. PĂUN DELIA
3. HOCA DIANA
Băieți, 2004 – 2003:
1. BARBU RĂZVAN
2. BUCEA TUDOR
3. CZINE RAUL
Fete, 2004 – 2003:
1. AMBRUȘ IOANA
2. COMAN MARIA
3. ALBESCU ALEXANDRA
Băieți, 16 – 26 ani:
1. FAZAKAS CRISTIAN
2. TOCACI SEBASTIAN
3. PREDESCU LUCIAN MARIAN
Fete, 16 – 26 ani:
1. HIRSCH ALEXANDRA
2. HÎRTOP LAURA
3. GHIURCA LAVINIA
Băieți, 27 – 37 ani:
1. GOIA SERGIU
2. PETCULESCU CĂTĂLIN
3. MIHALI ADRIAN
Fete, 27 – 37 ani:
1. JURCA MARIA
2. NEGRU VIVIANA
3. GOIA ALINA
Băieți, 38 – 48 ani:
1. VAS ALEXANDRU
2. SZORADI GABRIEL
3. ZAHARIE FLORIN
Băieți, 49 – 59 ani:
1. CZIMBALMOS ERNEST
2. MUREȘAN MARIUS
3. FÎȚĂ DANIEL
Fete 49 – 59 ani:
1. BUCEA MONICA
Băieți, peste 60 ani:
1. JINA IOAN
2. KRAUSZ GHEORGHE
3. FLOREA POMPILIU
Fete, peste 60 ani:
1. FLEIDER RODICA
2. VAS MARIA

