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se distribuie gratuit 

publicaţie periodică a administraţiei locale din Municipiul Vulcan 

S-au scurs deja două luni din acest an, 
care pentru echipa administraţiei 
publice locale au însemnat o perioadă  
mai ales de pregătire tehnică şi de 
stabilire a priorităţilor pentru lunile 
următoare, în acord cu lista de lucrări 
publice şi activităţi culturale, sociale, 
sportive şi religioase aprobate de 
Consiliul Local dar şi cu posibilităţile 
reale pe care ni le oferă bugetul de anul 
acesta. 
 
Aprobat  la jumătatea lunii februarie, 
bugetul local pe 2015 seamănă foarte 
mult cu cel din anul anterior. Lucrările 
publice pe care le abordăm anul acesta 
sunt în bună măsură continuarea celor 
demarate anul trecut. În paralel cu 
reluarea cât mai curând a lucrărilor de 
infrastructură din cartierul Cocoșvar, ne 
aflăm în perioada de pregătire a lucrării 
de reabilitare și modernizare a drumului 
din zona de case  Crividia, care rezolvă 
în acest fel problema de infrastructură a 
acestei zone, până la limita ultimei case 
din Crividia de Sus. 
 
Avem pe agenda de lucrări şi realizarea 
unor investiţii urbane absolut necesare 
pentru planul de ansamblu de 
modernizare a comunităţii noastre, 
investiţii pe care le abordăm etapizat şi 

în deplin acord cu respectarea tuturor 
normelor şi prevederilor legale în 
vigoare, chiar dacă cei ce nu reuşesc 
să înţeleagă pe deplin aceste aspecte 
caută să împroaşte cu noroi în munca 
Primăriei, înainte de a ne fi apucat de 
lucru. 
 
Tot în acest an urmărim să continuăm 
proiectul de modernizare al zonei 
turistice Pasul Vîlcan, zonă care are 
nevoie de toate investiţiile de 
infrastructură care să ne permită 
trecerea la următoarea etapă de 
dezvoltare a minunatului nostru spaţiu 
montan, unde căutăm prin evenimente 
cum a fost şi cea de-a doua ediţie a 
zăpezilor Bucuriei, derulată recent şi 
despre care vă vorbim şi în paginile 
acestui ziar, să atragem din ce în ce 
mai mulţi turişti. 
 
În domeniul social continuăm susţinerea 
tuturor celor ce beneficiază de protecţie 
socială conform legii. În plus, 
valorificăm cât mai bine colaborarea cu 
ONG-urile care sunt dedicate 
activităţilor sociale puse în slujba celor 
mai vulnerabili dintre cetăţenii urbei 
noastre. 
 
Suntem deschişi tuturor colaborărilor 

care să aducă un plus de valoare 
comunităţii noastre, în ceea ce 
înseamnă activităţi culturale, sportive, 
educative. Pentru amatorii de echitaţie 
vom demara un proiect de acest gen 
care în mod sigur va atrage mulţi iubitori 
ai acestui sport. Ne rezervăm opţiunea 
de a vă oferi surprize plăcute în lunile 
care vor urma. 
 
Vă doresc numai bine şi lectură plăcută 
a acestei ediţii a ziarului nostru. 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul Municipiului Vulcan 

Karate kid de Vulcan “Zăpezile Bucuriei” Dragobetele  liceenilor Poliţia locală la raport 
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Şedinţa Extraordinară a Consiliului Local Vulcan 

Desfășurată în data de 16 februarie, 
şedinţa a adus pe masa de dezbateri a 
consilierilor locali, trei  
proiecte de hotărâri: 
 
1. Aprobarea bugetului local al 
municipiului Vulcan pentru anul 2015. 
 
2.Aprobarea Programului anual al 
municipiului Vulcan, pentru finanţarea 
nerambursabilă a activităţilor non-profit 
de interes general pe anul 2015, în 
condiţiile Legii nr. 350/2005 şi a 
documentaţiilor pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerilor de proiecte 
finanţate din fonduri publice ale 
municipiului Vulcan privind sprijinirea: 

Cultelor religioase, Asociaţiilor/
fundaţiilor non=profit, Cluburi sportive. 
 
3. Aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru investiţia ”Construire grup 
sanitar public” şi a indicatorilor tehnico-
economici. 
 
Primele două hotărâri au fost aprobate 
cu unanimitate de voturi. 
 
La cel de-al treilea proiect de hotărâre 
consilierii au votat astfel: 
14 voturi pentru; 
1 vot împotrivă - Enache Aurelian; 
1 abţinere - Boţoroga Daniela. 

La ședința Consiliului Local din luna februarie a fost adoptată hotărârea privind 
modificarea componenţei Comisiei de repartizare de locuinţe din fondul locativ, 
ca urmare a schimbării apărută pe lista de consilieri locali prin venirea domnului 
HISEM ADRIAN. 
 
În urma votului exprimat de toți consilierii prezenți, comisia de repartizare de 
locuinţe este următoarea: 
 
 PREŞEDINTE:  
- Merişanu Cristian Ion – viceprimar 
 MEMBRII:  
 - Oltean Viluţ – consilier local 
 - Duna Ghe. Daniel – consilier local 
 - Barbu Pompiliu – consilier local 
 - Hisem Adrian –Laurenţiu– consilier local 
 - Izsak Cristina-Ştefania – consilier local 
 - Andraş Emil Sergiu –consilier local 
 - Săvoiu Teodora – reprezentant S.C. PREGOTERM S.A. Vulcan 
 - Stegaru Adriana – reprezentant S.C. PREGOTERM S.A. Vulcan 
 SECRETAR:  
- Dan Costoviciu Mihaela - Inspector Primăria Vulcan. 

MODIFICAREA COMISIEI DE REPARTIZARE DE 
LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV 

Pentru anul şcolar 2014-2015 consilierii 
locali au aprobat numărul de burse 
precum şi cuantumul acestora pentru 
elevii din învăţământul preuniversitar de 
stat. 
 
La baza acordării acestora stă Ordinul 
nr. 5576/2011 privind aprobarea 
Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul 
preuniversitar de stat , precum şi 
propunerile unităţilor de învăţământ de 
pe raza municipiului Vulcan. 
 
Bursele de merit si bursele de studiu se 
acordă elevilor de la cursurile cu 
frecvenţă din învăţământul preuniversitar 
de stat , în funcţie de rezultatele obţinute 
la învăţătură . Pentru elevii aflaţi în 
clasele de început ale învăţământului 
gimnazial, liceal sau profesional, bursele 
se acordă începând cu semestrul al  
II-lea iar pentru elevii aflaţi în celelalte 
clase ale învăţământului gimnazial, liceal 
sau profesional se acordă începând cu 
semestrul I al anului şcolar. 
 
Bursele de ajutor social se acordă 
elevilor la cerere în funcţie de situaţia 
materială a familiei sau a susţinătorilor 
legali. Acestea se acordă la începutul 
anului şcolar şi sunt revizuite semestrial, 
în funcţie de modificările intervenite în 
veniturile nete lunare ale familiei.  
 
În baza adreselor unităţilor de 
învăţământ de pe raza municipiului 
Vulcan, se constată că un număr de 539 
de elevi vor beneficia de burse de ajutor 
social, 104 de elevi vor beneficia de 
burse de merit şi 194 de elevi vor 
beneficia de burse de studiu. 
 
Pentru încadrarea în limita fondurilor 
aprobate în bugetul de venituri şi 
cheltuieli a fost aprobată bursa  
de ajutor social în cuantum de 60 lei/
elev/lună , pentru bursa de studiu 80 lei/
elev/lună şi 100 lei/elev/lună pentru 
bursa de merit. 

CUM SE ACORDĂ 
BURSELE ŞCOLARE 
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MUNCA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL 
Pentru executarea orelor de 
muncă de către beneficiarii 
de ajutor social, în 
conformitate cu Legea 
nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, este necesar 
un plan de acţiuni sau de 
lucrări de interes local, plan 
care cuprinde lucrările ce vor 
fi prestate pe perioade şi 
zone. 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. Activitățile aprobate 
de Consiliul Local pentru cei 
ce au obligația prestării orelor 

de muncă în schimbul 
venitului minim garantat se 

referă în principal la 
întreţinerea domeniului 

public, prin: 

Combaterea poleiului prin folosirea de material antiderapant(nisip,sare) 
Îndepărtarea zăpezii de pe aleile pietonale, trepte, trotuare 
Demontarea iluminatului ornamental de la sărbătorile de iarnă 
Evacuarea depozitelor de material antiderapant nefolosite din perioada de iarnă 
Măturat şi curăţat alei pietonale 
Toaletarea arborilor şi arbuştilor ornamentali 
Degajarea zonelor verzi de corpuri străine, văruirea arborilor, repararea şi vopsirea 
băncilor 
Lucrări de întreţinere a mobilierului stradal ( repararea şi vopsirea) 
Întreţinerea parcurilor 
Vopsirea parapeţilor, a podurilor şi podeţelor 
Efectuarea de marcaje : traceri de pietoni, parcări 
Verificarea, întreţinerea şi repararea sensurilor giratorii, semnelor de circulaţie şi 
coşurilor de hîrtie de pe arterele principale 
Curăţarea şi întreţinerea fântânilor arteziene 
Repararea şi vopsirea jocurilor de copii şi împrejmuirile acestora 
Curăţirea şanţurilor şi rigolelor 
Întreţinerea grătarelor pluviale 
Întreţinerea curăţeniei la instituţiile subordonate Consiliului Local 
Repararea drumurilor pietruite de pe raza Municipiului Vulcan 
Decolmatarea albiilor pârâurilor 
Pregătirea pentru „Nedeia Vulcăneană” 
Participarea la igienizarea şcolilor şi grădiniţe 
Curăţirea cimitirelor din municipiul Vulcan de corpuri străine, vegetaţie în exces  
Pregătirea şi montarea iluminatului ornamental pentru sărbătorile de iarnă 
Marcaje treceri de pietoni şi parcări 
Întreţinerea curăţeniei în târgul săptămânal şi pieţe 

SUBVENŢII PENTRU ACTIVITĂŢI DE SERVICII SOCIALE 
Una din condiţiile de eligibilitate ce 
trebuie îndeplinite pentru a beneficia de 
subvenţie în baza Legii nr. 34/1998, este 
aceea că serviciile sociale oferite de 
către fundaţia/asociaţia solicitantă, să se 
încadreze în liniile de subvenţionare 
prioritare în domeniul asistenţei sociale, 
care trebuie aprobate anual printr-o 
hotărâre a consiliului local.  
 
În acest context, consilierii locali au 
aprobat hotărârea privind modul de 
alocare al acestor subvenții la nivelul 
anului 2015, pentru: 
1. Centre rezidenţiale, centre care 
acordă găzduire mai mult de 24 ore; 
2. Cantine sociale sau alte servicii de 

acordare a hranei. 
 
Subvenţionarea se va acorda pentru 
următoarele categorii de persoane 
beneficiare: 
a)persoane vârstnice; 
b)persoane victime ale violenţei în 
familie; 
c)persoane toxico-dependente; 
d)alte persoane în situaţii de dificultate, 
respectiv persoane tinere care părăsesc 
sistemul de protecţie a copilului şi 
persoane fără adăpost. 
 
Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi 
fundaţiilor în vederea acordării 
subvenţiilor se realizează de către o 

Comisie de evaluare şi selecţionare, 
constituită la nivelul Consiliului local, 
formată din următorii: 
Preşedinte: - jr. Velea Gabriel – 
secretar al municipiului Vulcan  
Membri: 
- ec. Todesc Monica –inspector Direcţia 
economică 
 - psih-soc. Olivia Ticula – inspector 
SPAS 
 - ec. Daniela Atodiresei – inspector 
SPAS 
 - Ianoş Benyovszki – jurist  
 - Constantin Dragu – consilier local 
 - Spiridon Simion – consilier local 
Secretar - ing. Rodica Mihu – inspector 
Birou proiecte - Dezvoltare locală 
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ADUNAREA 
PROPRIETARILOR DE 

TERENURI TREBUIE SĂ-ŞI 
ALEAGĂ UN REPREZENTANT 
Foştii proprietari deposedaţi abuziv în 
perioada regimului comunist sau moştenitorii 
acestora, trebuie să-şi aleagă reprezentanţii 
în comisia locală de fond funciar. 
 
În condiţiile reluării activităţii de fond funciar, 
întreruptă la intrarea în vigoare a Legii nr. 
165/2013, art. 7, alin.1, privind finalizarea 
procesului de inventariere a terenurilor, 
Instituţia Prefectului - Judeţul Hunedoara, prin 
adresa înregistrată sub nr. 12691/28.01.2015, 
solicită înaintarea de propuneri pentru 
reorganizarea Comisiei locale pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor din unitatea administrativ – 
teritorială, în cazul în care există modificări în 
cadrul acesteia. 
 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 a fost 
aprobat Regulamentul privind procedura de 
constituire, atribuţiile şi funcţionarea 
comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, a 
modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a 
proprietarilor, care stipulează potrivit art.2, lit. 
(h), ca numărul reprezentanţilor foştilor 
proprietari deposedaţi sau moştenitorii 
acestora care au solicitat terenuri în termenul 
legal, trebuie să fie între două şi patru 
persoane, în funcţie de mărimea comunei, 
oraşului sau municipiului.  
 
 Având în vedere că în componenţa comisiei 
locale de fond funciar Vulcan, a rămas un 
singur reprezentant al foştilor proprietari, se 
impune completarea acesteia cu cel puţin o 
persoană. 
 
Pentru alegerea reprezentanţilor proprietarilor 
în comisia locală, Consiliul local al 
municipiului Vulcan, trebuie să convoace o 
adunare a proprietarilor, adunare care va fi 
legal constituită dacă este prezentă 
majoritatea din numărul acestora.  
 
La şedinţa ordinară a Consiliului Local din 
luna februarie, a fost adoptată o hotărâre pe 
acest subiect, urmând ca adunarea 
proprietarilor de terenuri să fie convocată 
după validarea de către Prefectură a acestei 
hotărâri. 

RAPORTUL ACTIVITĂŢII POLIŢIEI LOCALE PE 2014 
Serviciul Poliţiei Locale 
aflat în cadrul Primăriei 
Municipiului Vulcan este 
constituit în două birouri 
pe următoarele domenii 
de activitate: 
- Birou ordine publică, 
pază şi activităţi pe linie 
de evidenţa persoanelor; 
-Birou de control privind 
disciplina în construcţii, 
protecţia mediului, 
activitate comercială şi 
circulaţie rutieră. 
 
În anul 2014 Poliţia 
Locală Vulcan a 
desfăşurat activităţi ce 
au avut ca obiectiv 
asigurarea ordinii şi 
liniştii publice, 
combaterea fenomenului 
de cerşetorie şi 
vagabondaj, a comerţului 
stradal, asigurarea unui 
climate de siguranţă 
civică pentru locuitorii 
municipiului, precum şi  
menţinerea unui aspect 
civilizat al arterelor 
pietonale şi al pieţelor 
din municipiu. De 
asemenea a fost 
intensificată colaborarea 
cu serviciile de 
specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului 
Vulcan, intervenţia 
comună pe diverse 
domenii de activitate şi la 
acţiuni aproape zilnice, 
desfăşurate în folosul 
cetăţenilor.  
 
În perioada de referinţă, 
au fost aplicate un 
număr de 106 procese 
verbale de constatare a 
contravenţie, valoarea 
totală a amenzilor fiind 
de 21.850 lei.  
 
Infracţiuni constatate în 
cursul anului 2014, 6 
fapte penale iar autorii 
au fost predaţi în 
vederea continuării 
cercetărilor lucrătorilor 
Poliţiei Municipiului 
Vulcan. 

Birou ordine publică, 
pază şi activităţi pe linie 
de evidenţa persoanelor.  
 
În acest domeniu îşi 
desfăşoară activitatea 
segmentul principal de 
personal al Poliţiei 
Locale şi au ca 
principale atribuţii atât 
menţinerea ordinii şi 
liniştii publice pe raza 
municipiului Vulcan, cât 
şi constatarea şi 
sancţionarea 
contravenţională a 
diverselor încălcări ale 
actelor normative în 
vigoare. 
 
În cursul anului 2014 au 
fost executate 1297 
patrulări auto, 129 
patrulări pedestre, 147 
de pânde/supravegheri 
operative şi au fost 
derulate 138 controale şi 
verificări în teren care au 
constat în însoţirea 
funcţionarilor primăriei, 
pentru executarea unor 
controale sau acţiuni 
specifice privind 
asistenţa socială, 
protecţie civilă, mediu, 
evidenţa polulaţiei. 
 
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 2014 se 
ridică la 596 din care 491 
au fost sesizări 
telefonice şi 105 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;  
- alungarea din locuinţa 
comună; 
- aruncarea de deşeuri 
pe cursurile şi albiile 
râurilor; 
- violenta 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. 
 

Şef Serviciu Poliţia 
Locală  

Jr. Mezabrovschi 
Mihăiţă 
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LA GALA EXCLUSIV 2015 UN NUMĂR DE 4 PREMII AU REVENIT PRIMĂRIEI VULCANULUI 

La festivitatea de premiere organizată ca în fiecare an la 
nivel de Valea Jiului de grupul EXCLUSIV MEDIA, Primăria 
Municipiului Vulcan a primit 4 premii pentru: 
 
1. Cel mai bun primar de municipiu - GHEORGHE ILE 

2. Cel mai bun viceprimar din Valea Jiului - CRISTIAN 
MERIŞANU 
3. Cel mai bun consilier local - BARBU POMPILIU 
4. Cea mai longevivă secretară de primar - ELENA 
TĂTĂRCAN. 

DRAGOBETELE LICEENILOR -Teatrul Iubirii 

Membrii trupei Teathron de la 
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din 
Vulcan au celebrat 
DRAGOBETELE într-o manieră 
creativă de excepţie. Spectacolul 
pregătit de ei şi prezentat în 24 
februarie la Cinematograful 
Luceafărul se ridică la înălţimea 
unei prestaţii actoriceşti valoroase. 
 
Modul în care aceşti tineri deosebit 
de talentaţi şi uşor de modelat de 
doamna profesoară Gabriela Sima 
au urmărit să transmită mesajul 
Iubirii, este nu doar o metaforă de 
scenă pentru o lume a unui viitor 
fără sentimente umane, ci şi un 
mesaj social cu o încărcătură 
emoţională deosebit de puternică 
(simţită din plin de cei prezenţi în 
sală). 
 
Piesa UTOPIUM scrisă chiar de ei 
(practic o adaptare în registru 
vulcănean a unui scenariu de film 
pe care ei l-au văzut şi i-a 

impresionat foarte mult) este o 
declaraţie directă a acestor tineri, 
adresată tuturor celor ce sunt 
ameninţaţi să îşi piardă sufletul 
prin meandrele societăţii 
tumultoase de astăzi...indiferent de 
vârstă. 
 
Chiar dacă acţiunea se petrece 
undeva departe, în sec.XXIII, tema 
abordată cu nuanţele de rigoare, 
este de maximă actualitate. 
 
Mesajul tinerilor liceeni este 
simplu: să nu uităm că suntem 
oameni, că avem nu doar dreptul 
la sentimente dar şi obligaţia de a 
ne cultiva sentimentele, dintre care 
cel mai nobil este desigur 
IUBIREA. 
 
Frumoşii noştri adolescenţi doresc 
să trăiască într-o lume din care ura 
şi războiul să dispară definitiv...iar 
pentru ei acest lucru nu este deloc 
o Utopie. 
 
Pentru trupa Teathron lucrurile 
sunt clare: sunt tineri, 
frumoşi,talentaţi, deştepți, sensibili 
şi vizibil îndrăgostiţi - cel puţin de 
teatru. 
 
Îi felicităm şi le dorim succes şi pe 
mai departe. 



 

Turism 

TURISMUL MONTAN ÎN PASUL VÂLCAN- proiect pentru prezent şi viitor 
Numărul turiştilor care aleg zona 
turistică Pasul Vâlcan este în continuă 
creştere. 
 
Cei ce iubesc cu adevărat muntele, 
nevoia de linişte, de aer curat, de 
priveliști minunate, de drumeţie, 
mişcare şi sport (atât vara cât şi iarna) 
recunosc că la noi în Pasul Vâlcan pot 
găsi toate acestea. 
 
Procesul de modernizare al acestei 
zone este unul de lungă durată, adaptat 
posibilităţilor de finanţare. 

A fost firesc să începem cu 
infrastructura... pe care ne asumăm să 
o finalizăm în etapa actuală. Suntem în 
etapa în care reuşim să demarăm 
construcţiile atât de necesare pentru 
oferta de servicii de cazare, masă şi 
divertisment. 
 
Un prim pas făcut este locaţia de 
APRES-SKI, amplasată chiar lângă 
staţia de debarcare de la telegondolă, 
care nu este 100% finalizată dar pe 
care am dorit să o putem pune la 
dispoziţia turiştilor şi skiorilor care au 

venit în zilele de 7 şi 8 februarie în 
Pasul Vâlcan, la cea de-a doua ediţie a 
manifestării “Zăpezile Bucuriei.” 
 
Numărul tuturor celor ce au animat 
zona Pasul Vâlcan, a depăsit 1000 de 
turişti şi sportivi, ceea ce ne bucură şi 
ne motivează să ne mobilizăm pentru a 
ridica în fiecare an cota aşteptărilor 
celor ce ne vizitează, cât mai sus. 
 
Turismul montan autentic poate fi şi 
este dezvoltat pas cu pas în Pasul 
Vâlcan. Faptul că avem o şcoală de 
iniţiere în ski pentru copii, care atrage 
grupuri de copii din mai multe părţi ale 
României, este un motiv în plus să 
credem că putem aduce această zonă 
turistică între preferinţele iubitorilor de 
munte de la noi din ţară şi din 
străinătate, într-un viitor apropiat. 

SKI ALPIN FETE  
1. CATEGORIA PANA LA 6 ANI 
LOCUL 1 : TODORUŢ CARINA 
LOCUL 2 : PETCULESCU ARIANA 
LOCUL 3 : JINA ALEXANDRA 
2. CATEGORIA 7-9 ANI 
LOCUL 1 : PRICOPIE IASMINA 
LOCUL 2 : HÂRTOP TEODORA 
LOCUL 3 : JURCA CASIANA 
3. CATEGORIA 10-13 ANI 
LOCUL 1 : BUTURĂ RAISA 
LOCUL 2 : POPA ADELINA 
LOCUL 3 : SZORADI ANDREEA 
4. CATEGORIA 14-17 ANI 
LOCUL 1 : HIRSCH ALEXANDRA 
LOCUL 2 : HALASTAUAN 
RUXANDRA 
LOCUL 3 : STOICA LIVIA 
5. CATEGORIA 18-25 ANI 
LOCUL 1 : BUCEA ALEXANDRA 
LOCUL 2 : HALASTAUAN 
ALEXANDRA 
6. CATEGORIA 26-35 ANI 
LOCUL 1 : JINA MIHAELA 
7. CATEGORIA 36-49 ANI 
LOCUL 1 : FAZAKAS FANICA 
LOCUL 2 : BUCEA MONICA 
LOCUL 3 : GOLUMBEANU 
CRISTINA 
8. CATEGORIA 50-60 ANI 
LOCUL 1 : ASANDEI SIMINA 
9. CATEGORIA PESTE 60 ANI 

LOCUL 1 : FLAIDER RODICA  
 
 SANIE FETE 
1. CATEGORIA 7-9 ANI 
LOCUL 1 : ONISIE ROXANA 
MARIA 
LOCUL 2 : HÂRTOP TEODORA 
LOCUL 3 : DUMITRU ADELINA 
PATRICIA 
2. CATEGORIA 10-15 ANI 
LOCUL 1 : CIRCU ANA MARIA 
LOCUL 2 : FAZAKAS ANA 
LOCUL 3 : DABIJA ALEXANDRA 
 
SNOWBOARD FETE 
1. CATEGORIA 14-20 ANI 
LOCUL 1 : HALASTAUAN 
RUXANDRA 
LOCUL 2 : FAZAKAS ANA MARIA 
 
SKI ALPIN BAIEȚI 
1. CATEGORIA PANA LA 6 ANI 
LOCUL 1 : LEONTE BOGDAN 
LOCUL 2 : FILIP DAVID 
LOCUL 3 : MIHAI ALEXIS 
2. CATEGORIA 7-9 ANI 
LOCUL 1 : PAVELONESC 
SERGIU 
LOCUL 2 : MITICAN ANDREI 
LOCUL 3 : BOROȘ  ALEXANDRU 
3. CATEGORIA 10-13 ANI 
LOCUL 1 : FAZAKAS CRISTIAN 

LOCUL 2  : BUCEA TUDOR 
ADRIAN 
LOCUL 3 : BARBU RĂZVAN 
4. CATEGORIA 14-17 ANI 
LOCUL 1 : FAZAKAS SEBASTIAN 
LOCUL 2 : DANCI DARIUS 
LOCUL 3  : ALBESCU ADRIAN 
5. CATEGORIA 18-25 ANI 
LOCUL 1 : MURESAN 
ALEXANDRU 
LOCUL 2 : ZERCULA ȘTEFAN 
6. CATEGORIA 26-35 ANI 
LOCUL 1 : PÂRVU BOGDAN 
ADRIAN 
LOCUL 2 : BAN SERGIU 
LOCUL 3 : PETCULESCU 
CĂTĂLIN 
7. CATEGORIA 36-49 ANI 
LOCUL 1 : CZIMBALMOS 
ERNEST 
LOCUL 2 : SZORADI GABRIEL 
LOCUL 3 : POPA VLADIMIR 
8. CATEGORIA 50-60 ANI 
LOCUL 1 : FERENCZI KALMAN 
LOCUL 2 : MUREȘAN MARIUS 
LOCUL 3 : JINA IOAN 
9. CATEGORIA PESTE 60 ANI 
LOCUL 1 : VASS ALEXANDRU 
LOCUL 2 : BACZAI TEOFIL 
LOCUL 3 : JINA IOAN 
 
SANIE BAIEȚI 
1. CATEGORIA 7-9 ANI 
LOCUL 1 : BUCUREȘTEAN 
RAREȘ  
LOCUL 2 : DRAGOȘ  LUCA 
GABRIEL 
LOCUL 3 : FARKAȘ  IANIS 
2. CATEGORIA 10-15 ANI 
LOCUL 1 : FAZAKAS CRISTIAN 
LOCUL 2 : DAMIAN ADRIAN 
FLORIN 
LOCUL 3 : NĂSTURICĂ IULIAN 
CRISTIAN 
 
SNOWBOARD BAIEȚI 
1. CATEGORIA 14-20 ANI 
LOCUL 1 : CALIMANDRUC 
ANDREI 
LOCUL 2 : FAZAKAS SEBASTIAN 
LOCUL 3 : MESAROS FLAVIUS 

CLASAMENTUL COMPETIŢIILOR SPORTIVE 



 

Sport 

KARATEKA – MADE IN VULCAN 
Duminică 15 februarie sportivii karateka de la CS Vulcan au 
participat la Cupa Internaţională de Karate SKIF care a avut 
loc în localitatea RUSE în Slovenia. 
 
La această cupă au participat 370 de sportivi din 7 ţări 
România, Slovenia, Serbia, Ungaria, Croaţia, Italia, 
Muntenegru. 
 
Lotul României a fost compus din 28 de sportivi dintre care 8 
au fost de la CS Vulcan, iar rezultalele sunt urmatoarele: 
SKIF Romania a urcat pe podium în clasamentul pe medalii 
obtinand locul doi. 
Sportivii clubului CS Vulcan au obţinut trei medalii dintre care 
una de aur şi două de argint, două menţiuni pentru locul 
patru, un loc cinci şi două locuri şase. 
 
Girescu Narcis Andrei locul I la categoria kata masculin 10-
12 ani; 
Cândea Ioan Flavian locul II la categoria kata masculin 8-10 
ani 
Bilboc Daria Marina locul II la categoria kata feminin 8-10 
ani 
Berechet Eduard Mihai locul IV la categoria kata masculin -
8 ani 
Bancila Diana Maria locul IV la categoria kata feminin 10-12 
ani 
Salageanu Ioan Bogdan locul V la categoria kata masculin 
cadeti 14-16 ani 

Ferenczi Oana Maria locul VI la categoria kata feminin cadeti 
14-16 ani 
Mihai Ana Teodora locul VI la categoria kata feminin 10-12 
ani 
 
Antrenorul sportivilor, Ferenczi Martin a declarat la 
întoarcerea acasă: 
”Sunt mulţumit de rezultatele obţinute de sportivii antrenaţi de 
mine ţinând cont că a fost prima cupă internaţionala la care 
am participat şi mai ales dificultatea competiţiei a fost una 
ridicată, sper să o ţinem tot aşa şi să reuşim să ne atingem 
obiectivele propuse pentru anul acesta.” 



 

LA MULTI ANI ! 

Tuturor Doamnelor şi Domnişoarelor din Vulcan, 
 
Simbolic, 8 Martie este ziua dumneavoastră.  
Cred însă că vi se cuvine să vă dăruim toată preţuirea noastră în 
fiecare zi, pentru că meritaţi. 
 
În fiecare Femeie stă puterea creaţiei şi toate atributele  
fără de care viaţa noastră ar fi lipsită de sens,  
de frumuseţe şi de bucurie. 
 
De aceea vă mulţumesc tuturor pentru că existaţi  
şi pentru că reuşiţi să ne faceţi viaţa mai bună,  
în fiecare zi. 
 
Tuturor un sincer La Mulţi Ani de ziua Femeii şi în toate  
zilele acestui an. 
 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul Municipiului Vulcan 


