
 SCRISOAREA ANUALĂ ADRESATĂ CETĂŢENILOR
DE CĂTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI 

 
Stimaţi cetăţeni,  
  

În faţa unui nou moment de bilanţ, vin în faţa dumneavoastră cu satisfacţia faptului că, şi 
în anul 2016, am reuşit, împreună, să realizăm multe din proiectele pe care ni le -am propus.  
   Mulţumirile mele se îndreaptă în primul rând, spre toţi cetăţenii municipiului Petroşani, 
pentru sprijinul lor constant, pentru implicarea activă în viaţa comunităţii noastre care prin 
onorarea obligaţiilor fiscale au făcut posibilă realizarea  obiectivelor enumerate. 
 Permiteţi-mi să vă readuc în atenţie doar câteva din lucrurile pe care, împreună, am 
reuşit să le facem în anul 2016 la Petroşani. 
 
Investiţii în cadrul administrării domeniului public şi privat 
 
● S-au contractat servicii de proiectare, respectiv proiect tehnic (PT) şi s-a încheiat contractul de 
lucrări pentru obiectivul de investiții „Alimentare cu gaze naturale (extindere conductă presiune 
medie și presiune redusă) și construcție Stație de reglare de sector la obiectivele Școala 
Gimnazială Nr.2, Grădinița Nr.2, Cantina Socială, Punct colectare deșeuri, din municipiul 
Petroșani”, în vederea executării lucrărilor pentru introducerea gazelor naturale în cartierul 
Colonie, din municipiul Petroșani ● S-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) şi s-au executat lucrări în cadrul 
obiectivului de investiții „Reabilitare stradă 1 Decembrie 1918 (DN 66)”, pe un tronson în 
lungime de 1.900 metri între zona Bisericii Catolice şi sens giratoriu cu avion ● Începând cu data 
de 10.06.2016 a fost încheiat un contract de prestări servicii pentru buna desfășurare a activității 
de salubrizare, precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale ● S-au executat lucrări 
pentru refacerea structurii rutiere a străzilor afectate de calamități, din municipiul Petroșani ● S-
au contractat servicii de proiectare, respectiv studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de 
investiții “Refacere zid de sprijin și acces strada Măgurii, din municipiul Petroșani”● S-au 
reparat, întreţinut şi completat locurile de joacă pentru copii, mobilierul stradal - bănci, coşuri de 
gunoi, balustrade, sensurile giratorii ● S-au achiziționat 4 bucăți scaune leagăn cu sistem 
anticădere, 100 bucăți bănci stradale ● S-au executat lucrări de reparații la podul de lemn situat 
în strada Cucului, peste Jiul de Vest ● S-au efectuat reparații zid jardiniere flori aferente 
blocurilor 122 și 124 de pe strada 1 Decembrie 1918 ● Au fost instalate echipamente electrice 
(ghirlande, figurine, şiruri, perdele tuburi luminoase), în reţeaua de iluminat pentru sărbătorile de 
iarnă ● S-au înlocuit 1.636 bucăţi becuri şi accesorii, ● S-au montat 64 bucăţi corpuri de 
iluminat, din care 54 bucăți tip LED ● În perioada 01.01.2016 - 31.03.2016 au fost desfășurate 
activități de întreținere a pârtiilor de schi cu ratracul, producere zăpadă artificială cu stația de 
pompare PS300 și s-a asigurat funcționarea și întreținerea celor două telescaune din cadrul 
domeniului schiabil ● Au fost verificate căminele de racordare tunuri şi au fost asigurate 
capacele de acces la cămine de pe pârtia B, fiind acoperite cu crengi (cetină) şi pietre în vederea 
limitării vizibilităţii (20 cămine) ● S-au efectuat lucrările complexe de înlocuire cablu 
contragreutate la telescaunul vechi ● Au fost verificate căminele de alimentare a tunurilor de 
zăpadă ● Au fost efectuate lucrări de reparații (în zonele afectate de precipitații) ale pârtiilor de 
schi şi ale gabioanelor pe pârtia B, zona canton telescaun vechi-Vila Parâng ● A fost umplut 

 



bazinul de apă al staţiei de pompare PS300, s-a pus sub presiune linia alimentare tunuri şi a fost 
spălată integral linia prin căminul inferior. A fost revizuită reţeaua de comunicare între tunuri şi 
staţia centrală şi s-au montat staţiile meteo de măsurare a umidităţii şi temperaturii.  
 
Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale 
 
Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale ● Am depus proiectul „Reabilitarea clădirii 
Muzeului Mineritului și amenajare muzeistică din municipiul Petroşani” cu finanțare prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1, Apelul 
de proiecte POR/2016/5/5.1/1 și s-a trecut de prima etapă de evaluare ● Am selectat blocurile de 
locuințe care vor fi propuse spre finanțare prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de 
investiții 3.1., Operațiunea A - Clădiri rezidențiale pe baza criteriilor stabilite de comun acord cu 
reprezentanții Asociațiilor de proprietari și aprobate de Consiliul Local, am parcurs procedura de 
achiziție publică de servicii de proiectare pentru blocurile selectate, am încheiat contractele de 
servicii şi am urmărit derularea contractelor de servicii ● Am organizat procedurile de selecție a 
partenerilor privați pentru încheierea de acorduri de parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii 
cererii de finanțare pentru regenerare economico-socială a comunităților urbane marginalizate în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), „Sprijin pregătitor pentru 
animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20000 de locuitori”, am semnat 
acordurile de parteneriat ● Am urmărit contractele de lucrări de modernizare a străzilor Egalității 
și Împăratul Traian, finanţate din împrumut şi am recepționat lucră rile executate ● Am organizat 
procedurilor de achiziție publică de servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru 
modernizarea străzilor Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu Klein, finanţate din împrumut, am 
încheiat contractele și am recepționat documentațiilor tehnice elaborate ● Am organizat 
procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări în vederea reabilitării 
clădirii vechi a Școlii Gimnaziale Nr. 2 și transformarea în grădiniță cu program normal, obiectiv 
finanţat prin PNDL, am atribuit și semnat contractului de lucrări ● Am menținut legătura cu 
executantul lucrărilor de reabilitare și modernizare a cinematografului Victoria, obiectiv finanțat 
prin C.N.I. și am acordat sprijinul necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activităților 
contractului ● Am acordat fonduri nerambursabile de la bugetul local pentru servicii sportive 
cuprinse în Programele sportive de utilitate publică şi pentru servicii religioase, în conformitate 
cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finan țărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general ● Am asigurat monitorizarea și raportarea post-
implementare pentru proiectele cu finanţare europeană finalizate, precum și respectarea regulilor 
privind vizibilitatea acestora ● Am întocmit Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2016, 
am completat şi/sau modificat acest Program în funcţie de necesitățile ulterioare semnalate, am 
întocmit documentațiile de atribuire şi am realizat achiziţiile din Program pentru 
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroșani ● Am 
întocmit Strategia Anuală de Achiziții Publice 2017 și programele anuale aferente, în 
conformitate cu noua legislație în vigoare. 
 
Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ local 
● S-au executat, ca în fiecare an, lucrări de reparaţii curente şi de igienizare la toate instituţiile de 
învăţământ din municipiul Petroşani ● S-au executat lucrări de reabilitare a instalației de 
încălzire și dotarea cu centrale termice pe gaze naturale la Grădinița Nr.5 PN din strada 
Independenței, nr.10. ● S-au executat lucrări de reabilitare termică cu vată minerală bazaltică la 
trei obiective de investiții, respectiv: Școala Gimnazială Nr.4 - Avram Stanca, Școala Gimnazială 
Nr.7 și Școala Gimnazială Nr.1  - I.G. Duca - sediul nou ● S-au contractat servicii de proiectare 
pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectelor tehnice 
(DALI+PT) pentru obiectivele de investiții: „Reabilitare termică Grădinița Nr.2 PN - Corp B”, 



sediul Primăriei municipiului Petroșani” ● S-au contractat servicii de proiectare, respectiv 
proiect tehnic (PT) pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construcții puncte, centrale și rețele 
termice pe gaze naturale pentru 4 licee și 7 școli gimnaziale din municipiul Petroșani”, în baza 
căruia au fost executate lucrările pentru dotarea cu centrale termice pe gaze naturale la 
următoarele școli și licee din municipiul Petroșani: Școala Gimnazială Nr.1, I.G. Duca - sediul 
vechi, Școala Gimnazială Nr.1, I.G. Duca - sediul nou, Școala Gimnazială Nr.2, Școala 
Gimnazială Nr.4 - „Avram Stanca”, Școala Gimnazială Nr.5 - „Spiru Haret”, Școala Gimnazială 
Nr.6 - ”Carmen Sylva”, Școala Gimnazială Nr.7, Colegiul Național de Informatică „Carmen 
Sylva”, Colegiul Economic „Hermes”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida”, Colegiul Național 
„Mihai Eminescu”. 
 
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 Zilele Municipiului Petroşani, Ziua 
Internaţională a Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Educatorului, 
Târgul de Produse Tradiţionale, Revelionul Pensionarilor 2017 şi Revelionul 2017 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, Ziua Familiei, Ziua Verde ● Am acordat 14 titluri de „Cetăţean de 
Onoare” ● Am premiat 53 cupluri cu mariaj de peste 50 ani și 5 cupluri cu mariaj de peste 60 de 
ani de căsnicie ● Am implementat proiectul european ”Zilele Societăţii Civile - Viitorul începe 
azi” cu participarea a 105 străini, din patru țări din UE ● Am sprijinit instituţiile de cultură, 
organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ, 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 240 ajutoare de urgenţă, 2 ajutoare de înmormântare și în medie 64 porţii/lună la 
cantina socială familiilor beneficiare de venitul minim garantat şi persoanelor fără venituri ● Am 
acordat ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid pentru 162 beneficiari ai 
venitului minim garantat. ● Am subvenționat, pentru prevenirea marginalizării sociale: plata a 
3mc apă rece/persoană/lună, în medie pentru 63 familii/persoane singure, plata a 3 mc apă 
caldă/familie/lună, în medie 17 familii/persoane singure, plata a 70 kWh/familie/lună energie 
electrică, în medie 5 familii/persoane singure ● S-au acordat în medie 91 de tichete sociale/lună 
pentru grădiniţă în valoare de 50 lei subvenţionate din bugetul de stat, pentru stimularea 
participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate ● Au fost în 
plată în medie 457 asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu handicap grav ● Am acordat 
unui număr de 3.100 persoane singure/familii cu probleme sociale din municipiul Petroșani 
tichete sociale în valoare de 70 lei/ familie/persoană ● Au fost eliberate bilete de transport local 
pe mijloace de transport în comun în municipiul Petroşani pentru un număr de 1.121 beneficiari 
din care 605 pensionari, 396 persoane cu handicap și 120 elevi ● Am plătit bursele şcolare ● Am 
încheiat parteneriate public-privat cu centrele sociale care desfășoară activități de protecție 
socială, și anume: Asociaţia de Voluntariat „Casa Po llicino”, Organizaţia Caritas - Centrul de 
Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu CIMAS Petroşani și Organizaţia Caritas - 
Asistenţă Socială - Centrul de zi pentru copii şi tineri „Maria Stein” Petroșani, acestea primind 
cofinanțare din bugetul local. 

„Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva” și „Reabilitare termică 



● Vom finaliza lucrările de introducere a gazului metan în Cartierul Colonie  ● Vom finaliza 
modernizarea străzilor Grivița Roșie, Radu Șapcă, Micu Klein ● Vom finaliza lucrările de 
reabilitare a clădirii vechi a Școlii Gimnaziale Nr. 2 și lucrările de la Grădinița „I.G. Duca” ● 
Vom finaliza lucrările din cadrul proiectului „Reabilitare termică Colegiul Național de 
Informatică Carmen Sylva” precum şi la obiectivul de investiții: „Reabilitare termică Grădinița 
Nr.2 PN - Corp B” ● Vom finaliza lucrările de reabilitare și modernizare a cinematografului 
Victoria ● Vom finaliza reabilitarea clădirii Muzeului Mineritului și amenajarea sa muzei stică ● 
Vom începe lucrări de reabilitare a principalelor artere din municipiul Petroșani precum și lucrări 
de asfaltare a centurii din municipiul Petroșani (sensul giratoriu de la Biserica Romano-Catolică 
● Vom începe construcția unei hale de producție de  circa 3.000 mp, în zona Parcului industrial 
de la fosta Preparație Livezeni, precum și introducerea gazului metan, a energiei electrice și a 
instalațiilor de apă și canalizare, în vederea atragerii de investitori și de creare de noi locuri de 
muncă ● În ceea ce privește domeniul schiabil, anul acesta ne-am propus demararea unor lucrări 
în Masivul Parâng precum și începerea unor lucrări de asfaltare a drumului din zona Rusu - zona 
Vilei Parâng ● Vom continua acordarea de finanțări nerambursabile a serviciil or sportive si 
religioase în baza Legii nr. 350/2005. 
   
 Pentru reuşita acestor activităţi m-am bucurat de susţinerea Consiliului Local şi a echipei 
din administraţia publică locală, fapt pentru care doresc să le mulţumesc.  
  Vă asigur că şi în anul 2017 activitatea administraţiei publice locale se va concentra pe 
proiecte de dezvoltare locală dar şi pe abordarea proiectelor noi care să aducă un mod de viaţă la 
nivel european pentru cetăţenii municipiului nostru. 
  Aşa să ne ajute Dumnezeu! 

 

Cu deosebit respect şi consideraţie, 
Primarul dumneavoastră,  

-Tiberiu Iacob Ridzi 
 

 
 

 
În perspectiva anului 2017 am în vedere următoarele direcţii de modernizare si dezvoltare 
a municipiului nostru: 
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