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Scrisoarea Primarului Municipiului Vulcan
Sinteza activităţii administraţiei publice locale în 2016
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în primul rând vă doresc ca aceste cuvinte să vă găsească
sănătoşi, plini de optimism şi de încredere, deschişi să aflaţi în
rezumat ce a făcut Primarul şi echipa acestuia anul trecut, cu
susţinerea Consiliului Local şi a tuturor instituţiilor publice şi
private, care se regăsesc în tot ceea ce stabilim să realizăm
pentru dezvoltarea localităţii noastre.

- INFRASTRUCTURA RUTIERĂ SI PIETONALĂ a continuat să reprezinte şi în 2016 unul din cele
mai importante repere ale activităţii noastre, cu următoarele lucrări:
- Reabilitarea trotuarelor din zona Mercur până la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul - etapă finalizată în
vara 2016;
- Reabilitarea trotuarelor de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul până în zona şcolii Teodora Lucaciu,
lucrare demarată în ultimul trimestru din 2016;
- Modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale în zona Dincă, o lucrare amplă cu impact pentru
foarte mulţi locuitori;
-Amenajarea de parcări în zona blocului 1M ( zona Poştei);
- Reabilitarea aleilor pietonale şi a treptelor de acces către cartierul Micro 3B, lângă Şcoala nr.6,
lucrare aşteptată de toţi cei ce folosesc această cale de acces care scurtează cu mult drumul celor
ce locuiescîn acest cartier, lucrare care va continua şi în anul 2017;
- Reabilitarea străzii Căprioara, stradă care a fost foarte afectată de transporturile grele ale
deşeurilor, făcute de-a lungul anilor;
- Reabilitarea drumului judeţean 664 Vulcan-Pasul Vîlcan-Schela-Turcineşti-Tg.Jiu, de la km
42+500 la km 44+930, în zona intravilană de la Dincă la staţia de plecare telegondolă. Proiectul este
în derulareşiîn anul 2017.
Au fost de asemenea efectuate reparaţii de drumuri secundare în urma viiturilor din lunile de vară,
care au distrus parţial sau total mai mulţi km de drum, de pe mai multe străzi.

- INVESTIŢII ÎN SISTEMELE DE SUPRAVEGHERE VIDEO Şl SIGURANŢA PIETONILOR
Etapa de dezvoltare în care ne găsim, ne obligă să investim în astfel de sisteme care să asigure
siguranţa necesară a cetăţenilor, a elevilor,
în acest sens, au fost realizate următoarele lucrări:
- Sisteme de supraveghere video (4 camere video) în zona Primăriei, pentru monitorizarea modului
de derulare a traficului rutier;
- Sistemul de supraveghere video de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul şi Şc.nr.6;
- Sistemul de semaforizare de la şcolile nr.4 şi nr.5 şi Colegiul Tehnic Mihai Viteazul.
- INVESTIŢII
ÎN REABILITAREA SI
MODERNIZAREA SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN
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Domeniul sănătăţii a fost şi rămâne prioritar în agenda administraţiei publice locale. Şi în 2016 am
continuat să alocăm fonduri pentru spitalul nostru municipal.
- Reabilitarea termică a clădirii spitalului prin proiectul în co-finanţare din programul UNDP.
- Finalizarea proiectului de modernizare a Ambulatoriului Spitalului, proiectoare devine operaţional
în 2017.

-INVESTIŢIIÎN
REABILITAREATERMICĂ
-----------------------------------------------------------------7

Beneficiind de fondurile de la UNDP ( Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare), am realizat
partea de proiectare în vederea reabilitării termice a următoarelor obiective: Cantina socială,
Grădiniţa de la Şc.Nr.6, Grădiniţa PN nr. 1, Grădiniţa nr.4 PP, Grădiniţa Şc.nr.5,Centrul Educaţional
Şansa,Sala de Sport unde este cuprins şi sistemul de încălzire interioară.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
VULCAN

- CREAREA DE LOCUINŢE SOCIALE
-Prin finanţare guvernamentală în cadrul Programului de finanţare a construcţiilor de locuinţe
sociale, am demarat lucrările la primul cămin social de la Dincă, care va fi dat în folosinţă în prima
parte a anului 2017;
- Au fost de asemenea efectuate diferite reparaţii la alte 30 de locuinţe ( apartamente) din fondul
locativ de stat.
- DEZVOLTAREA TURISTICĂ ÎN PASUL VÎLCAN
- Una din solicitările iubitorilor de munte, de sporturi de iarnă a fost realizarea unui Apres Schi, pe
care am reuşit să-l modernizăm în 2016, în zona de lângă staţia de sosire a telegondolei, sus în Pasul
Vîlcan.
- Realizarea unui centru de închiriere de echipament pentru schi. Alte activităţi.
- RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ
Am continuat şi în 2016 să facilităm legătura administraţiei publice locale cu membrii societăţii civile,
conform noii etape de constituire a GAL-urilor, prin care avem posibilitatea să atragem fonduri
destinate susţinerii grupurilor sociale defavorizate.
- în acest sens am parcurs etapa de proiectare pentru grupurile marginalizate social, în cadrul
proiectului Acum pentru viitorul Vulcanului - proiect pentru incluziune socială , care a fost
depus în vederea finanţării.
- Folosind acelaşi context de susţinere financiară, am realizat în Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar,
proiectul Hai la scoală! O şansă pentru viitor, destinat reducerii numărului de abandonuri şcolare şi
atragerii în educaţia şcolară a persoanelor care nu au beneficiat până acum de un nivel minim de
educaţie.
-ALTE LUCRĂRI
Tot în 2016 am demarat proiectul de reabilitare a cartierului Traian, urmând ca în 2017 să trecem la
executarea lucrărilor, în urma finanţărilor obţinute pentru acest proiect.
în ultima parte a anului au fost executate lucrări în zona cimitirului municipal, care au vizat repararea
gardului acestuia.
-ACTIVITĂŢI-----------------DIVERSE
------------------Am urmărit şi în 2016 să respectăm agenda de activităţi culturale, sportive, educative, conform
Programului aprobat de Consiliul Local. Activităţile tradiţionale la care participă un număr mare de
cetăţeni au fost şi în acest an organizate cum se cuvine. Ceremonia dedicată Eroilor Neamului
organizată de înălţarea Domnului, Nedeia din Paroşeni, Nedeia Vulcăneană, Ziua Minerului,
Castelul din Carpaţi - ediţia a lll-a care a coincis cu Ceremonialul Centenarului Primului Război
Mondial, dedicat memoriei Eroilor Neamului, Ziua Persoanelor vârstnice, Ziua Educatorului,
Crăciunul şi Revelionul sunt doar câteva dintre acestea.
-Primăria a susţinut şi în 2016 - în măsura posibilităţilor bugetare- bisericile din Vulcan pentru
efectuarea de lucrări de întreţinere şi modernizare.Au fost susţinute pentru sistemul de încălzire,
biserica Nr.4 şi biserica din Paroşeni.
- Activitatea Clubului Sportiv Vulcan a trecut în 2016 printr-un proces de reorganizare în paralel cu
continuarea activităţilor secţiilor sportive, prin care au fost obţinute şi pe parcursul acestui an
rezultate notabile la competiţiile organizate la nivel regional,naţional şi internaţional, de la care
sportivii noştri s-au întors de nenumărate ori cu medalii şi premiii.
---------------- >--------------------------------------------------------------
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Doresc să mulţumesc tuturor celor ce contribuie la susţinerea activităţii Primăriei Municipiului
Vulcan, în mod deosebit membrilor Consiliului Local prin hotărârile adoptate pentru dezvoltarea
comunităţii noastre. Doresc mai presus de orice, să vă mulţumesc dumneavoastră dragi Vulcăneni,
pentru susţinerea şi încrederea pe care mi-aţi acordat-o mie şi echipei mele, Consiliului Judeţean,
Parlamentului şi Guvernului României, pentru că prin votul majorităţii dumneavoastră, ne-aţi
mandatat pentru ca să continuăm în cei 4 ani pe care îi avem la dispoziţie, ceea ce am început, ceea
ce ştim că avem de făcut.

Cu deosebit respect şi consideraţie
Ing. Gheorghe ILE
Primarul Municipiului Vulcan

