PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

VULCAN
SCRISOAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI VULCAN PENTRU
ACTIVITATEA ADMINISTRAŢIEI LOCALE ÎN 2012

Dragi vulcăneni, stimaţi cetăţeni,
Ca şi în anii anteriori îmi face o deosebită plăcere
să vă transmit “SCRISOAREA PRIMARULUI”
cuprinzând sinteza activităţii mele şi a aparatului
executiv din Primărie în anul 2012, activitate susţinută şi
de Consiliul Local, prin adoptarea hotărârilor necesare
bunului mers al activităţii noastre. În primul rând doresc
să mulţumesc încă o dată tuturor concitadinilor mei care
mi-au încredinţat responsabilitatea de a coordona
administraţia locală pentru încă 4 ani. Am început anul
2012 cu credinţa că trebuie să continuăm strategia de
dezvoltare a Vulcanului şi am urmărit ca pe tot parcursul anului să parcurgem cât mai multe etape
din agenda de lucrări şi investiţii programate.
- În prima parte a anului trecut am reuşit să finalizăm proiectul de reabilitare a şcolii nr. 1 Teodora Lucaciu precum şi ultimele finisaje la celelalte şcoli din Vulcan, amenajarea
terenurilor sportive de la şcolile 4, 5 şi 6, în cadrul proiectului Modernizarea şi dotarea
unităţilor de învăţământ (şcoala generală nr.1, nr.3, nr.4, nr.5 şi nr.6), realizat prin POR
2007-2013, cu finanţare nerambursabilă şi fonduri proprii.
Ştiu cât de mare a fost nerăbdarea elevilor şi profesorilor de la şcoala nr.1 să revină în sălile de clasă.
Aşteptarea tuturor a fost răsplătită de o şcoală nouă care permite derularea activităţilor didactice în
cele mai bune condiţii care de altfel se regăsesc în toate unităţile de învăţământ din Vulcan. Acest
proiect în ansamblul său este un bun câştigat de care beneficiază toţi elevii municipiului nostru.
-

Tot în domeniul educaţiei, am reuşit ca în 2012 să înlocuim ferestrele de la grădiniţa
PP+PN cu tâmplărie din PVC cu geam termopan– proiect cu finanţare nerambursabilă.
- 2012 a reprezentat anul celor mai ample lucrări de reabilitare a infrastructurii în cartierul
MICRO 3 B. Modernizarea drumurilor şi aleilor din cartierul Micro3B, proiect cu
fonduri de la Banca Mondială, precum şi cu fonduri de la bugetul local şi o parte de
contribuţie de la cetăţenii cartierului
- Dorinţa noastră a fost aceea de a reuşi să modernizăm întreaga infrastructură conform
proiectului existent. Am trecut cu bine prin toate momentele de încercare a finalizării
acestuia şi astfel cetăţenii din acest cartier beneficiază astăzi de un cartier cu o imagine
modernă care va fi în continuare îmbunătăţită ca urmare a celorlalte investiţii ce cuprind şi
acest cartier.
- Tot în 2012 s-a emis avizul favorabil pentru investiţia realizată de SC APA SERV VALEA
JIULUI pentru, „CL-6 Extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare în aglomerarea Petroşani – municipiul Vulcan” şi au fost demarate lucrările
de introducere a apei potabile pe str. V.Ungurului, a canalizării în Cartierul Micro 3B-Dallas
şi a canalizării pe str. Crividia. Investiţia se derulează pe o durată de 2 ani şi va ridica
standardul de viaţă al tuturor celor ce locuiesc în aceste zone.

Foarte mulţi dintre dumneavoastră m-aţi întrebat de-a lungul anilor când vom reuşi să reparăm şi să
modernizăm Cinematograful?
- Iată că în 2012 am început să răspundem şi la această întrebare. Din primăvară am demarat
lucrările de reabilitare la Cinematograful Luceafărul, în colaborare cu echipele de la
Pregoterm, conform resurselor bugetare existente. Investiţia a continuat până la finalul lui
2012 şi vom reuşi să finalizăm acest proiect în 2013. Un lucru este cert: la final vom avea un
cinematograf modern, care va răspunde pretenţiilor tinerilor şi vârstnicilor. În plus vom avea
un spaţiu expoziţional, atât de necesar pentru activităţile culturale ale urbei noastre.
- Pentru zona turistică Pasul Vâlcan am reuşit să facem alţi paşi importanţi pentru proiectul
de dezvoltare al acesteia, care ne permit să trecem la ceea ce toată lumea doreşte:
construirea de spaţii de cazare şi divertisment în această zonă. În 2012 am reuşit:
1.) Obţinerea tuturor avizelor pentru finalizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru
Pasul Vâlcan;
2.) Depunerea documentaţiei la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru
realizarea investiţiilor „Alimentare cu apă şi canalizare Pasul Vulcan”;
- Tot pentru activitatea turistică, am obţinut finanţare pentru proiectul ,,Centru de informare
turistică” – finanţat cu fonduri europene.
- Reparaţiile drumurilor, aleilor şi trotuarelor au fost şi în 2012 repere pe agenda noastră
zilnică. Cu resurse de la bugetul local am reuşit să executăm lucrări în mai multe zone din
municipiu. Astfel: am reabilitat un tronson din Aleea Muncii; au început lucrările de
modernizare a unui tronson de 600 ml a drumului judeţean DJ 666 zona Crividia - Dealu
Babii; au fost efectuate lucrări de reparare a structurii rutiere pe DN66, Crividia, Sohodol,
Cocosvar; au fost amenajate parcări noi.
Este foarte important să reţinem cu toţii că toate realizările din 2012 au fost posibile prin utilizarea
tuturor formelor de atragere de fonduri nerambursabile din: surse europene, guvernamentale şi
judeţene. La toate acestea se adaugă participarea noastră prin fondurile comunităţii locale, drept
pentru care vă invit ca şi în 2013 să vă aduceţi contribuţia personală la susţinerea proiectelor
necesare comunităţii, inclusiv prin achitarea taxelor şi impozitelor locale.
Pe plan cultural am urmărit să respectăm tradiţiile şi acţiunile care definesc localitatea noastră în
peisajul cultural nu doar al Vulcanului, ci şi al Văii Jiului. Nedeia Vulcăneană ajunsă la ediţia cu
numărul 40 precum şi Nedeile din Dealu Babii şi din Paroşeni, Ziua Femeii, Ziua Eroilor, a
Veteranilor de Război, Ziua Copilului, Ziua Educatorului, Ziua Persoanelor Vârstnice, serbările de
Crăciun şi Revelion, organizarea în parteneriat a primei ediţii a concursului de literatură Mineriada
Literară a Liceenilor Vulcăneni, organizarea seminarului ecumenic „Iisus - Mântuitorul tuturor” sunt
principalele repere de pe agenda culturală a administraţiei locale din 2012.Bisericile au fost şi în 2012
în atenţia noastră. Din fonduri de la bugetul local pentru Culte au fost sprijinite: biserica ortodoxă
nr.3 Coroieşti, Schitul Sf. Nicolae din Vulcan, pentru biserica ortodoxă nr.1, pentru biserica
penticostală şi pentru biserica baptistă.
Clubul Sportiv din Vulcan ne-a adus rezultate frumoase şi în 2012. Am reuşit să păstrăm toate secţiile
clubului şi prin aceasta sunt bucuros să văd că numărul sportivilor localnici creşte continuu. Merită
să-i felicităm încă o dată pe fotbaliştii echipei C.S.Vulcan, care au obţinut locul I în Liga a IV-a
Hunedoara. Au fost obţinute mai multe medalii de aur, argint şi bronz la secţia de arte marţiale. Este
un lucru îmbucurător ca avem echipa de handbal fete care se pregătesc pentru performanţe. Atleţii şi
şahiştii au avut de asemenea rezultate în competiţiile la care au participat în 2012.
Mulţumesc tuturor celor care şi-au adus contribuţia la susţinerea activităţii administraţiei locale în
municipiul Vulcan. Vă asigur că marile proiecte pentru dezvoltarea municipiului nostru vor continua şi
în 2013.
Cu deosebit respect şi consideraţie,
primarul dumneavoastră,
Ing. GHEORGHE ILE

