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DRAGI CONCETĂŢENI,

După cum ştiţi, în 27 martie 2007 am depus jurământul solemn în faţa Consiliului Local, în calitate de primar al
municipiului Petroşani. Am promis încă din campania electorală că voi acţiona sub o deviză simplă, dar pragmatică:
bani pentru Petroşani, siguranţă pentru oameni. În acest sens, pe lângă activitatea curentă din primărie, tot ceea ce
am întreprins s-a supus acestor comandamente, iar realizările noastre se pot vedea la tot pasul.

Pentru o informare cât mai corectă, voi detalia câteva, pe domenii de activitate:

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT  Am reabilitat fântâna din Piaţa Victoriei.  Am
finalizat serviciile de proiectare pentru Modernizare zonă 1 Decembrie 1918 - Hotel Onix – Piaţa Victoriei, lucrare care
se va derula în anii 2008-2009.  Am executat ample lucrări pentru modernizarea şi întreţinerea străzilor din municipiul
Petroşani: am amenajat peste 200 de noi locuri de parcare; plombări cu mixtura stocabilă, împietruiri (8280 mp),
plombări şi covoare asfaltice (25.367 mp) asfaltări trotuare, modernizare trotuare, borduri şi asfalturi, etc.  Am
amenajat un sens giratoriu în zona Viaduct;  Am amenajat în parcul de lângă teatru un „Foişor”; reparaţie gard Cimitir
Central din municipiul Petroşani; pentru amenajarea zonelor verzi, am plantat peste 1000 de pomi ornamentali,
amenajând noi scuare, ronduri şi alte spaţii verzi. Astfel, s-au plantat peste 1 milion de răsaduri de flori şi peste 5000
bucăţi gard viu.  Am executat lucrarea de semaforizare în intersecţia de la spital.  Am executat lucrări de reparaţii la
locuinţele din fondul locativ de stat.  Am continuat lucrările de extindere a iluminatului public. Am realizat iluminatul
celor 2 cimitire din oraş. Este în curs de realizare iluminatul pe pârtia Şcolii Sportive din masivul Parâng.  Am
amenajat o pistă de skateboard în Parcul „Carol Schreter.  Am susţinut reparaţiile la Spitalul de Urgenţă – secţia ATI.
 S-au amenajat 12 noi locuri de joacă pentru copii pe raza municipiului.  Am amenajat trotuare noi, pe str. Nicolae
Bălcescu şi str. 1 Decembrie 1918.  Am continuat introducerea gazului metan. În anul 2007 au fost branşate la gaz un
număr de 49 de blocuri, însumând 2124 de apartamente.  S-a acţionat şi s-a realizat reabilitarea reţelelor de
termoficare.

INVESTIŢII DIN FONDURI EUROPENE SAU GUVERNAMENTALE  Am dat în folosinţă Complexul
Salvamont în zona turistică Parâng. În anul care a trecut, am întocmit şi depus documentaţii în vederea obţinerii de
finanţări pentru:  Ecologizarea zonelor montane din Valea Jiului, Straja-Lupeni şi Parâng-Petroşani (Proiect în
parteneriat cu Primăria Lupeni).  Lucrări de închidere şi ecologizare Preparaţia Livezeni.  Elaborare documentaţie
tehnică pentru „Modernizarea sistemului de colectare a deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani”.  Infrastructură
pentru turism durabil în zona Parâng – Petroşani, care cuprinde: alimentare cu apă şi canalizare; amenajare parcări, alei
pietonale; amenajare drum de acces spre zona Parângul Mic – Slima; reabilitare iluminat;  Reabilitare DJ 709F şi
infrastructura rutieră areal Parâng, care cuprinde: reabilitarea drumului de acces DJ 709F între Hotel Rusu şi zona
turistică; amenajare parcare la baza Telescaunului;  Reabilitare şi modernizare poduri, podeţe şi punţi pietonale în
zonele rurale ale municipiului Petroşani.  Reabilitări acoperişuri la blocurile de locuinţe.

FONDURI PENTRU ŞCOLI  De remarcat este faptul că, deşi fondurile pentru şcoli au fost repartizate prin
hotărâri de guvern, acestea nu ar fi putut fi accesate, decât cu o activitate consecventă de întocmire a unor proiecte,
fundamentarea acestora, precum şi înaintarea lor către forurile competente.  În felul acesta, şcolile au beneficiat de
cele mai consistente fonduri de după 1989, dar, remarcăm cu satisfacţie că se şi vede ce s-a realizat cu aceşti bani. 
Practic, toate liceele şi şcolile generale din municipiul Petroşani au primit fonduri pentru reparaţii capitale.  În plus, la
Liceul de Informatică, Şcoala Generală „I.G.Duca” şi Şcoala Generală „Carmen Sylva” s-au amenajat terenuri de sport
cu gazon artificial.  De remarcat că, pentru siguranţa copiilor din şcoli am realizat un sistem de monitorizare video, iar,
fiecare unitate de învăţământ beneficiază de serviciile Poliţiei Comunitare, care asigură paza şi ordinea în zonă.  S-au
alocat importante fonfduri de investiţii pentru termoficare la Liceul de Informatică Petroşani, Grădinţa cu program
normal nr.2 Petroşani, Grădinţa cu program prelungit nr.2 Petroşani.

ÎN DOMENIUL CULTURĂ-SPORT-CULTE  În anul 2007, am susţinut manifestările educative, cultural-
artistice şi sportive în instituţii precum: Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu”, Universitatea, Clubul Copiilor, Clubul Sportiv



Şcolar, Spitalul de Urgenţă, Subfiliala de Cruce Roşie şi altele  Am continuat acţiunile de promovare a tradiţiilor din
zonă şi am marcat sărbătorile din comunitatea noastră prin organizarea unor manifestări cu ocazia Unirii Principatelor
Române, Zilei Femeii, Zilei Eroilor Neamului, Zilei Europei, Zilei Copilului, Zilei Minerului, Zilelor Municipiului
Petroşani ediţia a VII- a, Zilei Naţionale a României, a unor evenimente din viaţa comunităţii rrome, Cupa „Petre
Libardi”, etc.  Am organizat, pentru prima oară Festivalul de Muzică Uşoară „Stelele Tinereţii”, Ziua Persoanelor
Vârstnice precum şi Revelionul Pensionarilor.  În mod constant, cu sprijinul Consiliului Local am susţinut financiar
bisericile aparţinând diverselor culte religioase, indiferent de confesiune.

FONDURI ÎN DOMENIUL SOCIAL  Am acordat ajutor social la peste 250 de familii şi ajutoare de urgenţă
pentru peste 400 de cetăţeni.  La cantina de ajutor social am asigurat în medie 65 de porţii pe lună.  Am acordat
ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru 1419 familii.  La venitul minim garantat am înregistrat 1916 înregistrări.

Fără îndoială că am realizat mult mai multe decât v-am prezentat aici. Am dorit să vă prezint doar CEEA
CE SE POATE VEDEA cu ochiul liber, ceea ce a schimbat radical faţa oraşului, gradul de confort al locuitorilor,
care, în nenumărate rânduri ne-au apreciat munca.

După cum se poate observa, a fost o perioadă de muncă asiduă şi ţin să mulţumesc Consiliului Local pentru
sprijin şi tuturor salariaţilor din primărie pentru colaborare, dar în mod deosebit aduc mulţumiri şi întreaga
recunoştinţă tuturor cetăţenilor municipiului Petroşani pentru înţelegere, pentru propunerile şi sugestiile care
au venit din partea lor şi pe care am încercat să le transpunem în viaţă. Nădăjduim că, şi în acest an, prin
contribuţia dumneavoastră la bugetul local vom putea să continuăm şi să consolidăm investiţiile şi lucrările pe
care ni le-am propus în folosul dumneavoastră.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare!

Primar
Tiberiu IACOB-RIDZI


