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OCTOMBRIE – Administrație pentru și alături de comunitate 
Am debutat în forță în luna 

octombrie. Cu acțiuni dedicate unora 

dintre cele mai importante grupuri de 

cetățeni ai comunității. Tradiționalele 

zile ale celor vârstnici și educatorului  

ne-au permis și anul acesta să fim la 

nivel de administrație în mijlocul 

seniorilor și dascălilor noștri. 

 

Deși aceste festivități organizate în 

fiecare an de Primărie și Consiliul 

Local, răspund în general aceluiași 

tipar de organizare, anul acesta în 

cadrul zilei educatorului pentru 

prima dată am fost onorați să 

apreciem în mod simbolic pe cele 

mai proaspete dăscălițe 

pensionare. 

 

Obținerea și în acest an a încă 

unui Premiu de Excelență, tot 

pentru sistemul de învățământ, 

încununează munca depusă de 

administrația locală pentru 

calitatea actului educațional din 

Vulcan. 

 

Tot în cursul acestei luni am 

finalizat lucrarea de semaforizare 

care a rezolvat în zona unităților de 

învățământ  una dintre cele mai 

sensibile probleme, legate de 

circulația în siguranță a elevilor. 

 

Hotărârile adoptate de Consiliul 

Local în cursul acestei luni permit 

executivului primăriei să își 

desfășoare activitatea conform 

agendei acestei perioade. 

 

Dedicăm în această ediție un spațiu 

generos și pentru actualitatea 

managerială de la spital, care 

punctează în mod riguros toate 

obiectivele stabilite pentru acest an. 

Suntem cu totul de acord că și anul 

acesta Toamna nu fu mai Frumoasă 

– așa cum ne invită în fiecare an să 

simțim poetic cadrele didactice de la 

Școala Gimnazială nr.4. 

 

Octombrie a fost și o lună în care 

activitatea sportivă competițională a 

fost la înălțime, fie că vorbim despre 

Castelul din Carpați – ediția a III-a fie 

că vorbim despre rezultatele 

sportivilor karateka de la Clubul 

Sportiv Vulcan. 

 

Nu în ultimul rând, în această lună 

am urmărit să transmitem opiniei 

publice cât mai multe informații 

legate de transparența și acuratețea 

regăsite în documentul de bază al 

administrației publice locale: 

Strategia de dezvoltare locală. 

Toate acestea pe larg în această 

ediție Vulcan Info. Doresc tuturor 

cititorilor acestei publicații zile 

frumoase și lectură plăcută. 

 

Ing. Gheorghe ILE 

Primarul Municipiului Vulcan  



Info –Administraţie 

OCTOMBRIE 2015 - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI VULCAN  
2014 – 2020 ( ACTUALIZATĂ ÎN 2015) 
Așa cum se cunoaște, în ultimele 
săptămâni administrația locală a 
municipiului Vulcan a parcurs toate 
etapele de actualizare a documentului 
fundamental de dezvoltare locală: 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 
MUNICIPIULUI VULCAN 2014 – 2020 
( ACTUALIZATĂ ÎN 2015). 
 
Acest document este expresia muncii 
de planificare, de proiectare și 
elaborare depusă de un colectiv 
competent format din reprezentanții 
Primăriei, ai Consiliului Local și cu 
contribuția însemnată a cetățenilor 
municipiului Vulcan, care au participat 
la dezbaterea publică a acestuia, 
îmbogățind prin propunerile domniilor-
lor, paleta de inițiative locale destinate 
dezvoltării, evoluției și emancipării 
localității noastre. 
 
De-a lungul anilor această strategie a 
fost periodic actualizată ca urmare a 
viziunii de dezvoltare a localității, 
elaborată la nivelul conducerii executive 
a Primăriei, în colaborare directă cu toți 
cei ce în mod firesc se regăsesc în 
acest program de planificare, deosebit 
de complex și de o anvergură care 
presupune în mod obligatoriu munca de 

echipă. 
 
Fiecare proiect propus comunității și 
aprobat de Consiliul Local, este izvorât 
din această Strategie de Dezvoltare 
Locală, produs al competenței 
profesionale a mai multor oameni, 
coordonați permanent și în detaliu de 
primarul municipiului Vulcan. 
 
Facem aceste mențiuni pentru 

eliminarea oricărei confuzii sau 
neclarități legate de modul în care sunt 
create și elaborate proiectele locale de 
dezvoltare și pentru corecta informare a 
tuturor cetățenilor municipiului nostru. 
 
Orice încercare de arogare publică 
individuală a tuturor proiectelor realizate 
până acum în municipiul nostru, este 
expresia lipsei de maturitate 
profesională și civică, pe care cetățenii 
noștri au datoria să o dezavueze prin 
informațiile corecte pe care Primăria le 
pune la dispoziție și care sunt expuse în 
permanență în spațiul public. 
 
Prin angajamentul pe care ni l-am 
asumat față de toți cetățenii municipiului 
Vulcan, suntem obligați să îi informăm 
corect asupra modului în care este 
administrată localitatea noastră și 
asupra modului în care ne-am asumat 
în echipă ceea ce dorim să realizăm 
pentru dezvoltarea Vulcanului. 
 
Mulțumim tuturor celor ce contribuie la 
actualizarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală pentru toate propunerilor lor și 
cerem cetățenilor Vulcanului să aibă 
încredere în ceea ce Primăria și 
Consiliul Local urmăresc să realizeze 
pentru evoluția, progresul și 
modernizarea localității noastre. 
 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul Municipiului Vulcan 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Culoarea Verde pentru siguranța pietonilor 
Proiectul de semaforizare la 
trecerile de pietoni din zona 
școlilor a rezolvat o problemă 
importantă în primul rând pentru 
siguranța elevilor în drumul lor 
către școală sau la plecarea spre 
casă. 
 
Sistemul de semaforizare 
amplasat de Primărie are 
particularitatea că pietonul solicită 
culoarea verde prin comanda 
electronică, fixată pe stâlpul semaforului. Este suficient să apăsați pe acel 
dispozitiv de culoare galbenă, pe zona marcată cu imaginea palmei ca să 
activați sistemul de trecere la culoarea verde a semaforului. 
Într-un interval de câteva zeci de secunde, șoferii sunt atenționați cu galbenul 
intermediar că trebuie să oprească. Culoarea verde apare și rămâne un timp 
suficient cât să permită traversarea străzii. 
 
În acest mod riscul unor evenimente rutiere nedorite care să aibă victime mai 
ales elevii, scade foarte mult. 
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DECIZII ALE CONSILIULUI LOCAL AL 
MUNICIPIULUI VULCAN 

Întrunit în ședința ordinară a lunii octombrie, a dezbătut și aprobat 
următoarelor proiecte de hotărâri: 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2015. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică a unor locuri de parcare aparţinând domeniului 
public al municipiului Vulcan. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea distribuirii 
agentului termic în sistem centralizat şi stabilirea tarifului de 
distribuţie a energiei termice pentru anul de termoficare 2015-2016. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2015 privind acordarea normei 
de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 
Vulcan. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea unor articole din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 38 /2015 privind aprobarea 
achiziţionării a două autovehicule noi prin Programul de stimulare a 
înnoirii Parcului auto naţional 2015 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 64 /2010 privind constituirea 
comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în 
municipiul Vulcan .  
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii 
Consiliului Local Vulcan nr. 134/2009 privind darea în administrare 
a „Cabanei Căprişoara” şi a „Sălii de Sport” a Municipiului Vulcan , 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de 
Gestionare a Serviciului Public de Salubrizare şi a Serviciului 
Public de Termoficare Vulcan-Aninoasa”. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan  
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 58/2015 privind acordarea alocaţiei de hrană pentru copiii 
cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru revocarea Hotărârii Consiliului 
Local Vulcan nr. 82/2015 privind ratificarea Hotărârii nr. 10/2015 a 
Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale 
PREGOTERM S.A. Vulcan. 
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan 
 
Cele 9 proiecte de hotărâri au fost aprobate cu votul tuturor 
consilierilor prezenți. 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ  
PENTRU COLEGIUL TEHNIC 

”MIHAI VITEAZUL”   

Gala premiilor pentru administrație a adus și anul acesta 
recunoașterea meritelor pentru comunitatea Vulcanului dar 
și a Văii Jiului. 
 
Dintr-un mare număr de proiecte selectate și nominalizate 
pentru această competiție națională, juriul a apreciat 
proiectul de modernizare a Colegiului Tehnic Mihai Viteazul 
ca fiind un proiect de excelență, la nivelul proiectelor de 
infrastructură școlară. 
 
În ultima parte a lunii octombrie a avut loc decernarea 
premiilor la care am fost onorat să fiu prezent. Am adăugat 
cu bucurie și cu mândrie în panoplia de premii ale Primăriei 
și pe acesta, toate la un loc fiind expresia muncii susținute a 
tuturor celor ce contribuie zi de zi la dezvoltarea și 
modernizarea Vulcanului. 
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ACTUALITATEA MANAGERIALĂ ... LA SPITAL 

Ultimele săptămâni de 
activitate administrativă la 
Spitalul Municipial Vulcan,  
s-au concretizat în câteva 
proiecte finalizate, altele în 
curs de derulare și altele care 
vor fi demarate în perioada 
imediat următoare. 
Managerul acestuia-  
dr. Cătălin Popa și echipa sa 
urmăresc să respecte 
obiectivele cuprinse în 
agenda acestui an. 
 
Aleea din spatele spitalului 
arată astăzi altfel. Lucrările 
realizate de Primărie pentru 
modernizarea acestui teren  
s-au încheiat la niveul primei 
etape de reamenajare. Față 
de felul în care arăta acest 
spațiu în urmă cu mai puțin 
de 2 luni și astăzi, diferența 
este foarte mare. 

Deocamdată au fost 
efectuate lucrările de 
ameliorare a terenului, au 
fost instalate corpuri de 
iluminat și s-a creat o 
împrejmuire cochetă care 
desparte spitalul de Colegiul 
Tehnic Mihai Viteazul. 
Urmează ca pe alee să fie 
amplasate bănci și 
bineînțeles să fie realizate 
aranjamente florale 
decorative.  
 
Dacă aveți drum pe la 
policlinică ( ambulatoriu) cu 
mașina, aveți și loc pentru 
parcare. În partea dreaptă a 
drumului, până la intrarea în 
curtea spitalului a fost 
amenajat spațiul pentru 
mașini, ceea ce permite un 
flux de autoturisme mult mai 
ușor în această zonă. 

În cadrul policlinicii a fost 
reamenajat serviciul de 
sterilizare, conform ultimelor 
norme sanitare reglementate 
la nivel național. Întregul 
instrumentar medical este 
preluat prin ghișeul de 
primire truse medicale 
nesterile, sterilizat în incinta 
special amenajată și 
redistribuit prin ghișeul de  
primire truse sterile.  
 
Pentru secția de Fizio-terapie 
urmează să fie achiziționat 
un aparat destinat recuperării 
pacienților cu boli circulatorii 
cronice. Aparatul denumit 
Shock Wave va putea reda 
mobilitatea normală 
articulațiilor bolnave de 
afecțiuni grave circulatorii, 
într-un timp destul de scurt și 
fără efecte secundare. 
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ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE 

Abia au așteptat seniorii Vulcanului să se anunțe începerea 

înscrierilor pentru petrecerea organizată de Primărie și 

Consiliul Local de ziua lor.  

Sala de la Dincă a fost și anul acesta plină ochi. Peste 500 

de pensionari au fost omagiati, felicitați și invitați să se 

distreze cu ocazia acestui eveniment care este nu doar un 

prilej de relaxare ci și unul de socializare atât de necesară 

pentru persoanele denumite generic vârstnice. 

ZIUA EDUCATORULUI... 
..a fost și anul acesta frumoasă. Festivitatea organizată 
pentru toți dascălii din Vulcan, a debutat cu o premieră a 
administrației locale: omagierea cadrelor didactice care au 
ieșit la pensie în cursul acestui an. 
 
Primarul Vulcanului – Gheorghe Ile și Viceprimarul Cristian 
Merișanu au felicitat pe rând doamnele educatoare, 
învățătoare și profesoare: Jeorjeta Pop, Elisabeta Boia, 
Elisabeta Timar, Ana Cornelia Voicu, Viorica Gheorghe, 
Emilia Vladu, Maria Petrescu; Valeria Huszar și Otilia 
Sângerean.  
 
Felicitările au continuat cu flori pentru toate doamnele și 

domnișoarele prezente la eveniment.  
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CLUBUL ELEVILOR 
Deschiderea cursurilor la Clubul 
Elevilor a avut și anul acesta 
momentul festiv în care zecile de 
elevi însoțiți de părinți sau bunici, 
au ascultat cuminți îndemnurile 
primarului Gheorghe Ile, care i-a felicitat pentru că aleg să-și 
petreacă în mod constructiv, creativ o parte din timpul liber.  

Secțiile Clubului sunt și anul acesta deschise pentru toți elevii 
de la școlile din Vulcan. Directorul Clubului, prof. Cosmin Kiss 
este bucuros că și anul acesta numărul de solicitări venite din 
partea copiilor este mare, semn că activitățile desfășurate aici 
sunt pe placul copiilor. 

TOAMNA NICICÂND NU FU MAI 

FRUMOASĂ 

Consursul de creație literară și 
recitări poetice organizat de 
Școala Gimnazială Nr.4 a reunit 
și anul acesta elevi din toată 
Valea Jiului și județul 
Hunedoara. 
 
Evenimentul este realizat în 
cadrul Parteneriatului cu 

Primăria Municipiului Vulcan și 
oferă elevilor șansa de a-și 
afirma talentul de poeți, 
prozatori sau de recitatori. 
 
La finalul concursului, 
clasamentul concursului de 
creație literară se prezintă 
conform tabelelor alăturate. 
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SFINȚIREA PE JUMĂTATE 

Biserica părintelui Zgârcea va domina la 

finalul construcției dealul de lângă Primărie. 

Până la acel moment mai sunt de parcurs 

câțiva pași. Sâmbătă 24 octombrie s-a 

încheiat cu bine unul dintre aceștia: sfințirea 

demisolului în cadrul slujbei oficiată de 

Episcopul Devei și Hunedoarei - Gurie și un 

mare sobor de preoți. 

 

Am fost prezenți la acest eveniment cu 

bucuria că un proiect atât de important pentru 

viața spirituală a comunității noastre devine 

realitate. Numărul mare de credincioși veniți 

să participe la acest moment de primenire 

sufletească confirm faptul că oamenii au 

nevoie de viața duhovnicească.  

 

Au fost clipe cu mare încărcătură emoțională, 

păstorite cu multă dăruire de Prea-Sfinția- Sa 

Episcopul Gurie. De la cel mai mare până la 

cel mai mic, toată lumea a ascultat cuvintele 

pline de har ale preoților. Ne-am rugat 

împreună pentru binele și progresul 

Vulcanului. 

CASTELUL DIN CARPAȚI – EDIȚIA A TREIA 

Consecvenți cu acest proiect de 
promovare turistică a zonei Pasul 
Vâlcan și a activităților sportive 
montane, reprezentanții 
administrației publice locale au dat 
startul celei de-a treia ediții a 
manifestării Castelul din Carpați, în 
dimineața zilei de 02 octombrie, la 
prima probă de concurs: ciclism 
montan. Peste 30 de concurenți la 
mai multe categorii de vârstă au 
parcurs cu bine traseul până sus la 
Cabana Adeona. 
 
Crossul montan, adorat de pasionații 
de atletism de enduranță, a aliniat la 
startul de sus din Pasul Vâlcan, 
câteva zeci de sportivi, care au 
alergat 12 km pe un traseu cu grad 
de dificultate medie. 

Ambele competiții s-au încheiat cu 
bine pentru toți sportivii într-o 
ambianță de relaxare și bună-
dispoziție, completate de o vreme 
impecabilă de toamnă. 
 
Festivitatea de premiere a 
transformat platoul cabanei Adeona 
într-un spațiu al bucuriei, al 
entuziasmului și al spiritului montan 
trăit din plin de cei prezenți.  
Diplomele, medaliile și premiile în 
bani oferite de Primărie au 
recompensat efortul sportivilor care 
au promis că vor reveni și la ediția cu 
numărul 4 din 2016. 



Sport 

KARATEKA - PASIUNE, SPORT ȘI PERFORMANȚĂ 
Secția de Arte marțiale a C.S. Vulcan a 
fost din nou la înălțime.  
 
În 24 Octombrie 2015 la Făgăraș a avut 
loc Cupa României la Karate organizată 
de Comisia Națională SKIF România 
din cadrul Federației Române de 
Karate. 
 
La această cupă  au participat 326 de 
sportivi din 13 cluburi afiliate la aceasta 
federație. Clubul Sportiv Vulcan a trimis 
la această competiție 21 de sportivi 
care au participat la cele 3 probe de 
concurs kata individual, kata echipe si 
kumite. 
 
 Rezultatele au fost următoarele: 
 

* La proba de kata individulal: 

 
Cărășel Anca locul I 

Băncilă Diana Maria locul I 
Bilboc Daria Marina locul I 
Berechet Eduard Mihai locul I 
Căndea Ioan Flavian locul I 
Vass Iasmina Elena locul II 
Miron Rareș Lucian locul II 
Ferenczi Oana Maria locul III 
Cărășel Iulia locul III 
Azamfirei Carla locul III 
Dolcu Diana locul III 
Borșa Rareș locul III 
Fabian Ioan Viorel locul III 
 

* La proba de kata echipe: 
 
Căndea Ioan Flavian locul I 
Tomele Andrei locul I 
Berechet Eduard Mihai locul I 
 
Băncilă Diana Maria locul I 
Bilboc Daria Marina locul I 
Mihai Ana Teodora locul I 

Cărășel Anca locul II 
Ferenczi Oana Maria locul II 
Cărășel Iulia locul II 
 

* La proba de kumite: 
 
Girescu Narcis Andrei locul I 
Băncilă Diana Maria locul III 
Ferenczi Oana Maria locul III 
 
Antrenorul micilor karateka, Ș.Ferenczi 

a declarat la venirea acasă: ” Încă 
odată am reușit să realizam 
obiectivele propuse la începutul 
anului,iar micii karateka au dat 
dovadă de seriozitatea și munca pe 
care o abordăm în sala de 
antrenamente. Anul acesta am reușit 
să aducem în Vulcan 113  medalii 
câștigate la competiții naționale și 
internaționale.” 
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