
Stimaţi cetăţeni,

La fel ca şi în anii anteriori, îmi face o deosebită plăcere să vă transmit principalele repere ale activităţii mele
şi ale aparatului executiv din Primăria municipiului Petroşani, pe care am reuşit să le realizăm în anul 2013.

În primul rând doresc să mulţumesc încă o dată tuturor concitadinilor mei pentru suportul constant şi
implicarea activă în viaţa comunităţii noastre. Am început anul 2013 cu dorinţa de a continua proiectele
cuprinse în Strategia de dezvoltare a municipiului Petroşani, dar şi cu obligaţia de a ne preocupa, cu
seriozitate, de toate aspectele care ţin de responsabilitatea administraţiei publice locale.

Permiteţi-mi ca, în linii mari, să vă prezint o parte din lucrurile pe care le-am realizat, împreună, în anul 2013,
în diverse domenii ale activităţii noastre:

Investiţii în cadrul administrării domeniului public şi privat
● Am realizat lucrări de reabilitare a străzilor Şt. O. Iosif, G-ral Dragalina, 6 August, 22 Decembrie şi
Slătinioara în lungime totală de 2015 m ● Am executat lucrări de reabilitare a str. Gociu Nicuşor şi racord
str. Aviatorilor în lungime de 1809 m ● Am amenajat 119 locuri de parcare pe str.: C. Mille, Tineretului, 1
Decembrie 1918, Carpaţi, Aleea Crângului, Slătinioara, Independenţei şi Gociu Nicuşor ● Am continuat
lucrările pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuit: bl. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 de pe str. Păcii şi
bl. 92 de pe str. 1 Decembrie 1918 ● Am reabilitat reţele termice secundare aferente PT 12 şi PT 15, am
extins reţele de termoficare secundare aferente PT 27- str. N. Titulescu ● Am reabilitat reţele de
termoficare, apă caldă de consum şi recircuitare aferente PT 1 (bl. 66A şi 64B str. Aviatorilor) ● Am
montat 4 echipamente de fitness şi 3 echipamente pentru locuri de joacă în Parcul Central Carol Schreter;
le-am reparat şi întreţinut pe cele existente ● Am montat mobilier urban -70 de bănci şi 30 de jardiniere în
Centrul Civic ● Am executat lucrări de reparaţii a scărilor de pe domeniul public-scări acces Piaţa
Centrală şi scări care fac legătura între Cartierul Dimitrov şi str. Lunca ● Am întreţinut zona verde din
municipiu, am plantat pomi ornamentali şi material dendrologic, am cosmetizat peste 800 arbori

Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale
● Am finalizat lucrările la bazinul de apă de 5000 m3 şi staţia de pompe aferentă acestora în zona Căsuţa
din Poveşti, în cadrul proiectului „ Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng” ● Am
realizat monitorizarea şi raportarea postimplementare pentru proiectele finanţate din fonduri europene
finalizate în anul 2012 ● Am finalizat proiectul „Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente
pentru ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani” ● Am finalizat documentaţiile la
proiectul „Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Turismului” obţinând astfel aprobarea finanţării
proiectului în municipiul Petroşani.

Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ local
● Am executat, ca în fiecare an, lucrări de reparaţii curente şi de igienizare la toate instituţiile de
învăţământ din municipiul Petroşani ● Am continuat lucrările la bazinul de înot din str. Oituz (cartierul
Aeroport)
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Fonduri pentru cultură, culte, sport
● Am derulat constant diferite evenimente cultural-artistice şi sportive pentru comunitatea locală şi pentru
turiştii care vizitează această zonă ● Am organizat cea de-a XII-a ediţie a Zilelor municipiului Petroşani,
Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Educatorului, Târgul de
Produse Tradiţionale - ediţia a III-a, Festivalul Berii, Ziua Recoltei, Festivalul Colindelor -ediţia a IV-a,
Revelionul Pensionarilor 2014, cu participarea a peste 1500 pensionari şi Revelionul 2014 în aer liber ●
Am organizat evenimente dedicate sărbătoririi unor zile cu semnificaţii deosebite: Unirea Principatelor
Române, Ziua Eroilor, Ziua Europei şi a Independenţei României, Ziua Minerului, Ziua Naţională a
României● Am derulat, sub egida Forumului Pro Urbis ,,Petroşani, Oraşul meu, Casa mea,, următoarele
evenimente: Ziua Familiei, Ziua Verde, Ziua Mondială a Mediului ● Am acordat 4 titluri de Cetăţean de
Onoare şi 3 medalii Pro-Urbe ● Am premiat 49 de cupluri cu mariaj de peste 50 ani iar pentru prima dată
am premiat 13 cupluri cu cel puţin 60 ani de căsătorie ● În colaborare cu Asociaţia Petro Aqua am realizat
la Muzeul Mineritului o expoziţie permanentă dedicată lui Constantin Brâncuşi şi am aniversat 75 de ani
de la sfinţirea Coloanei Infinitului ● Am susţinut organizarea unor competiţii sportive în masivul Parâng:
Cupa Salvamont Petroşani, Serbările Zăpezii –ediţia a X-a, Cupa Telescaun Parâng Ski Alpin - ediţia a
XXXII ● Am sprijinit instituţiile de cultură, organizaţiile non-guvernamentale, Universitatea din Petroşani
în organizarea unor evenimente ● Am sprijinit cultele şi asociaţiile sportive care au solicitat finanțare
nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 ●Am acordat o atenţie deosebită
promovării şi păstrării tradiţiilor locale.

Fonduri în domeniul social
● Am acordat 522 ajutoare de urgenţă, în medie 147 porţii/lună la cantina de ajutor social şi 329 familii au
beneficiat de ajutor social până la finele anului 2013 ● Am acordat 212 ajutoare pentru încălzirea locuinţei
cu combustibil solid şi am preluat 561 cereri pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale
şi energie electrică. ● Am plătit în medie/lună un număr de 130 asistenti personali şi 330 indemnizaţii
lunare pentru însoţitorii persoanelor cu handicap grav ● Am acordat 4083 de tichete sociale pentru
anumite persoane defavorizate ● Am acordat un număr de 350 de ghiozdane cu rechizite şcolare pentru
clasele pregătitoare şi 3100 pachete cu rechizite şcolare pentru toți elevii înscrişi în clasele I-VIII din
municipiul Petroşani ● Am alocat fonduri pentru prevenirea marginalizării sociale şi un număr de 11 burse
sociale ● Am sprijinit filiala de Cruce Roşie Petroşani şi alte organizaţii non-guvernamentale care
desfăşoară activităţi în domeniul social după cum urmează: Casa Pollicino, Centrul de zi copii cu
disabilităţi şi Centrul de zi copii provenind din familii defavorizate social, Centrul de zi Maria Stein-
Organizatia Caritas Asistenţă socială, Centrul Social Sfânta Varvara, Centrul de ingrijire medicală si
asistenta sociala la domiciliu-Caritas Alba Iulia, precum şi alte organizaţii non-guvernamentale care
desfasoară activităţi în folosul comunităţii.

Mulţumesc tuturor celor care şi-au adus contribuţia la realizarea acestor obiective şi activităţi, precum şi
cetăţenilor care, inclusiv prin onorarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin efortul lor personal, şi-au dovedit
susţinerea activităţii administraţiei locale în municipiul Petroşani.

Vă asigur că activitatea noastră se va concentra în toate aceste direcţii şi în noul an 2014, la fel cum sunt
convins că vom găsi soluţii şi pentru a continua proiectele pentru dezvoltarea municipiului nostru.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Cu deosebit respect şi consideraţie,

Primarul dumneavoastră,

Tiberiu Iacob-Ridzi


