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STATUTUL MUNICIPIULUI PETROȘANI

I.POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Art.1. Municipiul Petroșani este situat la sudul județului Hunedoara.
Altitudine medie în intravilan este de 600 m. față de nivelul Mării Negre.
Coordonate geografice: 23:22 E ; 45:25 N.

Art.2 . Localitățile limitrofe municipiului Petroșani sunt următoarele : la est: oraşul Petrila,
la vest: orașul Aninoasa, municipiul Vulcan, com. Băniţa, la nord : com. Baru, com.
Orăştioara de Sus, oraşul Cugir –județul Alba, la sud: com. Crasna – județul Gorj, orașul
Bumbești – Jiu – județul Gorj.

Distanţele faţă de principalele oraşe mai apropiate sunt : Deva (reședința
județului):100 Km; Petrila 3 Km.

II. DETERMINAREA COLECTIVITĂŢII:

Art.3. Municipiul Petroșani are următoarele localități componente: Peștera,
Slătinioara, Dâlja Mică, Dâlja Mare (conform Legii nr. 2/1968, privind organizarea
administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România, republicată) şi este municipiu
de rangul II, conform Legii nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Rețeaua de localităţi.

Art.4. Suprafața totală a localității este de 21.081 ha din care 1.824 ha teren
intravilan, distribuit astfel :

- teren arabil: 133 ha
- păşuni: 3.082 ha
- fâneţe: 4.989 ha
- păduri: 11.721 ha
- terenuri cu apă: 90 ha
- căi de comunicaţii şi căi ferate: 140 ha
- terenuri ocupate cu construcţii şi curţi: 685 ha
- terenuri degradate şi neproductive: 241 ha
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Art. 5. Populaţia stabilă a municipiului, rezultată în urma recensământului populaţiei şi
al locuinţelor din anul 2011, este de 37.160 locuitori, fiind structurată astfel:

a) după naţionalitate:

Români 30.926
Maghiari 2.250
Germani 116
Romi 597
Ucrainieni 4
Evrei 6
Cehi 3
Polonezi 9
Italieni 15
Chinezi 6
Slovaci 7
Alte etnii 36

b) după sex:
bărbaţi 17.895
femei 19.265

c) după religie

Ortodoxă 28.585
Romano-catolică 2.474
Reformată 1.017
Penticostală 779
Greco catolică 207
Baptistă 174
Adventistă de ziua a Şaptea 71
Musulmană 13
Unitariană 113
Creştină după Evangelie 41
Creştină de rit vechi 4
Evanghelică lutherană 16
Evanghelică 18
Mozaică 11
Atei 57
Martorii lui Iehova 260
Altă religie 55
Fără religie 42
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Art. 6. Din punct de vedere istoric, localitatea îşi are începuturile încă din epoca
paleoliticului când s-au găsit prezenţe ale oamenilor pe aceste meleaguri, şi mai apoi, a
păstorilor din vremea dacilor liberi, dar primii locuitori ai aşezării de azi pot fi consideraţi
20 de iobagi din localitatea Petros, colonizaţi în Petroşeni în anul 1640.

Povestea oficială a Petroșaniului începe în anul 1788, când numele localităţii este
consemnat în cartea „Călătorie de la Postdam la Constantinopol”, a ofiţerului prusac
Gotze.

Atestarea documentară datează din anul 1818, când numele localităţii Petroșani
este menţionat în acte oficiale, odată cu recensământul care atestă prezenţa a 233 de
locuitori, a căror ocupaţie principală era păstoritul.

După anul 1840, regiunea va cunoaşte o dezvoltare rapidă, întrucât în acest an
încep primele exploatări la suprafaţă ale cărbunelui descoperit în zona care avea să
devină cel mai mare bazin carbonifer din România şi unul din cele mai importante din
Europa.

După anul 1848, dezvoltarea localităţii este strâns legată de dezvoltarea industriei
miniere. În anul 1918, după Marea Unire, regiunea Petroșani este inclusă în noua
organizare teritorial–administrativă a judeţului Hunedoara. Până în anul 1920,
Petroșaniul era cunoscut sub denumirea Petroşeni (denumire păstrată şi azi de către
ţăranii băştinaşi, aşa-numiţii „momârlani”), dar din 14 februarie 1921 aşezarea va
deveni aşa cum o ştim şi azi, şi anume Petroșani.

La 4 ianuarie 1924, comuna Petroșani devine oraş, iar la 1 martie 1968 devine
municipiu.

Art. 7. Denumirea iniţială a fost de: plasa Petroșani, în anul 1876 fiind în subordinea
comitatului Hunedoara.

III. AUTORITĂŢILE ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE LOCALE:

Art.8. Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală,
sunt reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi de Primar, ca
autoritate executivă, acestea venind să rezolve treburile publice, în condiţiile legii.

Art.9. Consiliul local al municipiului Petroșani are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiţiile
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în
competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții :
a) atribuții privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al

primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes local;

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului
sau municipiului;

c) atribuții privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului
sau municipiului;

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
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e) atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuții lor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local;

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale
regiilor autonome de interes local;

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome,
în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuții lor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor,

precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare,
în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru

lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii

administrativ-teritoriale;
f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării

cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în
domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate
cetăţenilor.

(5) În exercitarea atribuții lor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a
serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului
şi urbanism ale localităţilor;

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective
de interes public local.

(6) În exercitarea atribuții lor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru

furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a

persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în
nevoie socială;

3. sănătatea;
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4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de

arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural,

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public
local, după caz;

15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii

administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe

raza unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului
sanitar şi didactic;

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor

sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii

organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuții lor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni,
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii
naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea
promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite
deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza
unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului
conferit.



6

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege.
Consiliul local este alcătuit din 19 membrii, aleşi prin vot universal, egal direct,

secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.

Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale Consiliul local al
municipiului Petroșani a organizat următoarele şapte comisii, pe domenii de activitate.

1. Comisia pentru dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public şi privat.

2. Comisia pentru urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător şi ecologie.

3. Comisia pentru minorităţi,culte şi cooperare interregională.
4. Comisia pentru sănătate şi protecţie socială.
5. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, tineret.
6. Comisia pentru servicii publice şi comerţ.
7. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice,

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Sediul Consiliului local se află în strada 1.Decembrie.1918, nr.93.
Consiliul Local a fost constituit în urma alegerilor locale desfăşurate în data de 10

iunie 2012, când a rezultat următoarea structură politică:
- Uniunea Social Populară : 9 consilieri;
- Uniunea Social Liberală : 8 consilieri;
- Partidul Poporului-Dan Diaconescu : 2 consilieri.

Art.10. Primarul este şeful administraţiei publice locale şi îndeplineşte
următoarele categorii principale de atribuții :

- atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
- atribuții referitoare la relaţia cu consiliul local;
- atribuții referitoare la bugetul local;
- atribuții privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
- alte atribuții stabilite prin lege.
- îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură

funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.

- prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

- prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
- elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a

unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi

le supune spre aprobare consiliului local;
- iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi

emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;
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- verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a
contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a
sediului secundar.

- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

- ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;
- ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi

controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din
patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

- numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

- asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării
consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

- emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte
acte normative;

- asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul
protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

- colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
În exercitarea atribuții lor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a

sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuții
stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în
oraşul în care a fost ales.

Viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție, din rândul
membrilor acestuia.
Este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega
atribuții le sale.

Art.11. Municipiul Petroșani are un secretar, care este funcţionar public de
conducere, numit în funcţie de către primar, în condiţiile legii.

Secretarul îndeplineşte următoarele atribuții :
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local;
b) participă la şedinţele consiliului local;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local
şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;

d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a
dispoziţiilor primarului;
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e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare;

f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de
secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor
consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate
ale acestuia;

h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar,
după caz.

Art.12. Aparatul de specialitate al primarului este alcătuit din : direcţii, servicii şi
compartimente de specialitate în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi
nevoilor locale şi în limita mijloacelor financiare disponibile.

Numirea şi eliberarea fin funcţie a personalului din aparatul de specialitate se face
de către primar, în limita posturilor aprobate prin organigramă de către Consiliul local al
municipiului Petroșani.

Art.13 Primarul, viceprimarul şi secretarul, împreună cu aparatul propriu, constituie
Primăria municipiului Petroșani, structură funcţională cu activitate permanentă, care
duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând
problemele curente ale colectivităţii locale.

Sediul Primăriei se află în strada 1.Decembrie.1918, nr.93.

IV. CAILE DE COMUNICATIE EXISTENTE:

Art.14 . Calea de comunicatie rutiera care strabate municipiul Petrosani este DN 66,
in lungime totala de 10,010 Km.

Art.15. Calea de comunicatie feroviara este reprezentata de linia dubla electrificata
202 Simeria – Filiasi, in lungime totala de 202 Km .

Art.16. În interiorul localitătii se află o reţea de 150 străzi, în lungime totală de 146
Km, din care 69 Km reprezintă străzi modernizate ( străzi asfaltate , pavate ) si 77 Km
reprezinta strazi nemodernizate ( strazi realizate din piatră , pământ).

Atribuirea sau schimbarea denumirilor de strazi, piete si alte obiective de interes
public revine consiliului local.

V. PRINCIPALELE INSTITUŢII PUBLICE ŞI CIVICE

Art.17 . În domeniul educaţiei şi învăţământului, în municipiul Petroșani,
funcţionează următoarele instituţii:

Colegii:
1. Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu"
2.Colegiul Naţional de Informatică,,Carmen Sylva”
3.Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Leonida"
4. Colegiului Economic,,Hermes”
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Şcoli gimnaziale:
1. Şcoala Gimnazială I.G.Duca.
2. Şcoala Gimnazială , Avram Stanca”
3 Şcoala Gimnazială ,,Carmen Sylva"
4. Şcoala Gimnazială nr.2
5. Şcoala Gimnazială Nr. 7

Grădini ţe:
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.3 Petroșani, cu structurile:

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Petroșani,
Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit Nr.1 Petroșani
Grădiniţa cu Program Normal Nr.2 Petroșani

Universit ăţi:
Universitatea Petroșani
Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad-Filiala Petroșani

Şcoli postliceale:
Şcoala Sanitară Postliceală "Carol Davila" Petroșani

Unit ăţile de înv ăţământ preuniversitar privat , din municipiul Petroșani sunt:
1.Liceul Tehnologic ,,Apollonius"
2.Şcoala Primară ,,Din Amici"
3. Grădiniţa ,,Samariteanul"

Cluburi sportive:
Club Sportiv Municipal ,,Jiul Petroșani”
Clubul Sportiv Şcolar Petroșani
Clubul Sportiv ,,Ştiinţa Petroșani”
Clubul Sportiv,,Masibo” Petroșani
Asociaţia Sportivă ,,Pro Fotbal Junior” Petroșani
Clubul Sportiv ,,Pantera neagră” Petroșani

Clubul Copiilor şi Elevilor Petro șani , subordonat Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice

Art. 18 . În domeniul culturii funcţionează următoarele instituţii
- Casa de Cultură a Studenţilor Petroșani, aflată în subordinea Ministerului

Tineretului şi Sportului
- Biblioteca Municipală Petroșani, subordonată Primăriei municipiului Petroșani
- Biblioteca Universităţii Petroșani, subordonată Universităţii Petroșani
- Muzeul Mineritului, subordonat Primăriei municipiului Petroșani
- Casa de Cultura a Sindicatelor "Ion Dulamiţă"
- Teatrul I.D. Sîrbu (monument istoric), cu 374 de locuri, subordonat Consiliului

Judeţean
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Art.19. În domeniul muncii şi protecţiei sociale, în municipiul Petroșani funcţionează
o filială a Agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi una a Inspectoratului
Teritorial de Muncă.

Art.20. În domeniul justiţiei, municipiul Petroșani dispune de o Judecătorie, pe lângă
care funcţionează un Parchet.

De asemenea, mai există un birou de cadastru şi publicitate imobiliară, patru birouri
notariale şi mai multe birouri de avocatură.

Art.21. În domeniul asigurării liniştii şi ordinii publice, precum şi al intervenţiei la
calamităţi şi alte pericole, în Petroșani funcţionează o unitate de Poliţie, una de
jandarmi şi una de pompieri.

Art.22. În domeniul finanţelor publice, funcţionează Administraţia Finanţelor Publice
şi Trezoreria.

Art.23. În domeniul silviculturii, în municipiul nostru îşi are sediul Ocolul silvic
Petroșani.

Art.24. În domeniul gestionării şi amenajării apelor îşi are sediul Sistemul
Hidrotehnic Independent Petroșani, unitate aflată în subordinea Administraţiei Bazinale
de Apa Jiu - Craiova, autoritate investită cu aplicarea strategiei naţionale în domeniul
gospodăririi durabile a apelor din spaţiul hidrografic Jiul Superior.

Art. 25 . În domeniul sănătăţii, municipiul Petroșani are următoarele unităţi:
- Spitalul de Urgenţă Petroșani, funcţionează cu un număr de 657 de paturi iar în

structura organizatorică sunt cuprinse 12 secţii şi 5 compartimente, Blocul
operator cu un număr de 9 săli de operaţie, Ambulatoriul de specialitate cu un
număr de 28 de cabinete medicale,Dispensar TBC, Unitatea de primiri
urgenţe-SMURD,Serviciul de anatomie patologică, 4 Laboratoare medicale şi
Farmacia integrată a spitalului.Totodată în structura organizatorică sunt cuprinse
Centrul de sănătate mintală şi Centrul de Hemodializă cu un număr de 5 aparate.

- Serviciu de ambulanţă
- Cabinet medical studenţesc - 1
- Cabinet medical şcolar - 1
- Cabinete medicale individuale - 41
- Laborator de radiologie şi imagistică medicală -1
- Farmacii -14
- Circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - 1
- Farmacii veterinare – 4
Art. 26 . În domeniul telecomunicaţiilor, în municipiul Petroșani există o unitate de

poştă cu 3 Oficii, unităţi de telefonie fixă:Telekom, Vodafone, UPC, RCS & RDS şi
telefonie mobilă : Vodafone, Orange, Telekom, RCS & RDS.

Art. 27 . În domeniul serviciilor sociale
Sistemul local de servicii sociale cuprinde ansamblul tuturor serviciilor sociale

funcţionale la nivelul municipiului Petroșani, asigurate de furnizorii de servicii sociale
acreditaţi, publici şi privaţi, prin care autorităţile publice locale împreună cu societatea
civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori
permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.
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Serviciile sociale prestate la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială sunt servicii cu,
caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate ori
vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială.

Scopul serviciilor sociale, este de a permite persoanelor, grupurilor si colectivităţilor
să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de adaptare la o societate în
permanentă evoluţie, să identifice cauzele care pot conduce la compromiterea
echilibrului de funcţionare socială şi să acţioneze în vederea ameliorării condiţiilor
economice şi sociale ale categoriilor ţintă.

D.A.S. Petroșani a fost înfiinţat ca un suport activ şi sprijin profesionist pentru
individul, familia şi comunitatea aflate în dificultate, intervenind pentru soluţionarea
problemelor generatoare de excluziune socială.

La nivelul municipiului Petroșani funcţionează în conformitate cu prevederile legale:
� Direcţia de Asistenţă Socială cu sediul în Petroșani str. 1 Decembrie 1918 nr. 90

parter, serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Petroșani.

� Cantina de ajutor social ca serviciu fără personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Petroșani, cu sediul în Petroșani str. Tudor
Vladimirescu f.n.

Direcţia de Asistenţă Socială se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor
Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, si
HG nr.335/2003 privind modificarea şi completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă
sociala.

D.A.S. Petroșani este un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică,
finanţat integral din bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Petroșani, conform H.C.L. nr. 244/2005 si a H.C.L. nr.241/2013.

Serviciul public este acreditat (ultima acreditare fiind cea în conformitate cu Legea
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare- Certificat acreditare seria AF nr.000275), pentru acordarea de
servicii sociale cu caracter primar şi specializat care au drept scop prevenirea, limitarea
sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul
protecţiei copilului, a persoanei singure, a familiei, grupurilor ori comunităţilor, ce pot
duce la marginalizare sau excluziune socială, precum şi acordarea serviciilor de
sănătate publică (servicii de medicină şcolară).

În vederea realizării atribuții lor prevăzute de lege D.A.S. îndeplineşte, în principal,
următoarele funcţii:
- de strategie, prin care asigură elaborarea planurilor de asistenţă socială pentru

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi a programelor de acţiune
antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului
Petroșani;

- de coordonare, prin care stabileşte măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de
intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială la nivelul municipiului Petroșani;
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- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
- de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care

au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de
asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile implicaţi în derularea
programelor de asistenţă socială;

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare
pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale
individuale şi colective la nivelul municipiului Petroșani;

Conform acreditarii Directia de asistenţă sociala Petroșani furnizeaza servicii sociale
cu caracter primar si specializate menite să asigure prevenirea, limitarea sau
înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap, precum si oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea
sau excluderea socială.

În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, Direcţia de
asistenţă socială Petroșani indeplineste următoarele atribuții principale:

a) asigură şi organizeazã activitatea de primire a solicitãrilor privind beneficiile de
asistenţă socialã;

b) pentru beneficiile de asistenţã socialã acordate din bugetul de stat realizeazã
colectarea lunarã a cererilor şi transmiterea acestora cãtre agenţiile teritoriale;

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţã socialã,
conform procedurilor prevãzute de lege sau, dupã caz, stabilite prin hotărâre a
consiliului local, şi pregătesc documentaţia necesarã în vederea stabilirii dreptului la
mãsurile de asistenţã socialã;

d) întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de
modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţã socialã acordate din bugetul
local şi le prezintã primarului pentru aprobare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt
îndreptăţiţi, potrivit legii;

f) urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de cãtre titularii şi beneficiarii
beneficiilor de asistenţã socialã;

g) efectueazã sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de
risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în
funcţie de situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor
persoane;

h) realizeazã activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socialã
administrate;

i) elaboreazã şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor
de asistenţã socialã;

j) îndeplinesc orice alte atribuții prevãzute de reglementãrile legale în vigoare.
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În conformitate cu Legea 208/1997 privind cantinele de ajutor social, D.A.S.
Petroșani, asigură prin Cantina de ajutor social, compartiment în subordinea Serviciului
protecţie socială, furnizarea de servicii sociale constând în distribuirea unei mese calde
zilnice, persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale deosebite. În
acest sens, Serviciul protecţie socială, întocmeşte documentaţia şi stabileşte
beneficiarii de servicii ai cantinei de ajutor social.

Prin activitatea desfăşurată de Cantina de ajutor social, se asigură:

o distribuirea mesei calde, preparată şi furnizată în baza unui contract de prestări
servicii încheiat între D.A.S. Petroșani şi societatea distribuitoare,

o asigurarea curăţeniei şi a igienei corespunzătoare în cadrul cantinei,
o ţinerea evidenţei persoanelor care beneficiază de masă, conform listei

transmise de Serviciul de protecţie socială,
o primirea hranei livrate de societatea distribuitoare, confirmarea cantităţilor

primite.

Direcţia de Asistenţă Socială Petroșani este organizată pe servicii şi compartimente,
astfel:

- Serviciul Protecţie socială;

• Birou subvenţii şi facilităţi
• Compartiment beneficii de asistenţă socială
• Cantina de ajutor social

- Birou Protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice;

• Compartiment resurse umane-juridic;
• Compartiment Protecţia persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor
vârstnice;

- Compartiment protecţia copilului;
- Compartiment contractări servicii sociale;
- Compartiment contabilitate;
- Compartiment registratură, relaţii cu publicul;
- Compartiment asistenţă medicală şcolară şi comunitară.

Art. 28 . În sprijinul altor categorii sociale asistate sau sprijinite social

La nivel local se încheie parteneriate public-private pentru acordarea unor :
- Servicii de prevenire a separării copilului de familie;
- Servicii de sprijin pentru familiile aflate în situaţii de dificultate;
- Protecţia copiilor şi a persoanelor cu dizabilităţi;
- Protecţia persoanelor vârstnice;
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FURNIZOR
SERVICII
SOCIALE

DENUMIRE
CENTRU

SERVICII SOCIALE
EXISTENTE/PROPUSE

BENEFICIARI
(NUMAR, CATEGORII)

ASOCIAŢIA DE
VOLUNTARIAT
„CASA
POLLICINO”,

- Centrul de zi
pentru copiii cu
dizabilităţi ,,Casa
Pollicino”
- Centrul de zi
pentru copiii cu
risc de abandon
familial şi/sau
şcolar ,,Casa
Pollicino”
cu sediul în
Petroșani str.
Nicolae Titulescu
F.N.

- servicii de educare,
asistenţă şi îngrijire,
consiliere psihologică
pentru copil şi familie,
socializare şi petrecere a
timpului liber,
integrare/reintegrare
familială şi comunitară,
abilitare/reabilitare pentru
copilul cu dizabilităţi.
- activităţi de învăţare,
inclusiv de dezvoltare a
deprinderilor de viaţa
independentă, care sunt
planificate de personalul de
specialitate.
- copiii servesc două mese
zilnic mic-dejun şi prânz
- centrul este dotat cu o
sală de kinetoterapie

În medie 70 de copii
- 20 copii cu dizabilităţi
- 50 copii proveniţi din familii
cu probleme sociale
- familiile copiilor

Organizaţia de
utilitate publică
CARITAS Alba
Iulia – Asistenţă
socială

- Centrul de Zi
pentru copii şi
tineri aflaţi în
dificultate ,,Mari
a Stein” Petroșani
Cu sediul în
Petroșani, str.
Lunca nr.54

- servicii de asistenţă
psihologică, socială,
îngrijire,recreere-
socializare şi hrană,
educaţie informală şi
nonformală, asigurând
astfel, prevenirea
abandonului şcolar şi
părăsirii timpurii a şcolii de
către copii proveniţi din
familii cu nivel de trai foarte
scăzut într-un cadru în care
beneficiază de protecţie şi
ocrotire şi de premisele
unei dezvoltări
psihosociale optime.

În medie 50 copii
- copii încadraţi într-o formă
de învăţământ formală care
se găsesc în cel puţin una din
următoarele situaţii
*Risc de separare de părinţi
în pericol de
neglijare/instituţionalizare
*Risc de părăsire timpurie a
structurii de învăţământ
*Absenteism şcolar

*Probleme de dezvoltare
şi/sau dificultăţi de integrare
în familie, şcoală sau în
colectivitate
*Nivel de trai foarte scăzut
- Părinţii copiilor

Organizaţia de
utilitate publică
CARITAS Alba
Iulia – îngrijire la
domiciliu

Centrul de
Îngrijire Medicală
şi Asistenţă
Socială la
Domiciliu -
acronim CIMAS
cu sediul in
Petroșani, str.
Enăchiţă
Văcărescu nr. 12

Serviciile social-medicale
la domiciliu cuprinse în trei
subcategorii:
*Servicii de îngrijiri
medicale: monitorizarea
parametrilor fiziologici,
administrarea
medicamentelor, manevre
terapeutice de tipul
injecţiilor, perfuziilor,

În medie 40 beneficiari
- persoanele vârstnice,
bolnavii cronici, persoanele
care suferă de boli incurabile
şi care necesită o gamă largă
de servicii social-medicale,
cum ar fi servicii de îngrijire,
asistenţă, tratament,
recuperare funcţională,
reabilitare şi inserţie socială.
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pansamentelor etc.
*Servicii de bază: ajutor
pentru igienă corporală,
îmbrăcare şi dezbrăcare,
hrănire şi hidratare,
transfer şi mobilizare,
deplasare în interior,
comunicare etc.
*Servicii de suport: ajutor
pentru servirea hranei,
efectuare de cumpărături,
deplasări la medic,
farmacie, activităţi de
menaj, facilitarea deplasării
în exterior la
medic/farmacie, etc

Asociaţia
Umanitară şi
Etnografică ,,SF
. VARVARA,,
–Parohia
Ortodoxă
Română Livezeni
I

- Centrul
social ,,Sfânta
Varvara,, cu
sediul în
Petroșani, str.
Venus nr. 9

- pregătire şi servire hrana
calda
- distribuire pachete cu
alimente, dulciuri
- ajutoare financiare familii
cu probleme financiare
- consiliere spirituală

În medie 70 beneficiari
-Persoane vârstnice
-Familii cu mulţi copii
-Persoane singure/ familii cu
probleme sociale, fără
venituri, provenite în special
din zona
cartierului ,,Aeroport,,

Parohia
Ortodoxă
Română ,,Sfânt
ul. Proproc Ilie
Tesviteanu”

- Centrul de
Îngrijire pentru
vârstnici ,,Sf.
Pantelimon şi Sf.
Nectarie” cu
sediul în
Petroșani -
Dărăneşti

- cazare, masa, servicii de
socializare, îngrijire

Persoane vârstnice cu
probleme sociale

Fundaţia Sf.
Francisc

- Centrul de zi
pentru copii
proveniţi din
familii
defavorizate ,,CO
R IESU şi.
-Centrul de
plasament cu
module de tip
familial ” situate
în Petroșani, str.
1 Decembrie
1918 nr.73

- educare, asistenţă şi
îngrijire, evaluare
psihologică pentru copil,
socializare şi petrecere a
timpului liber, reintegrare
familială şi comunitară,
asigurarea hranei în cadrul
centrului.
-asigurarea hranei în

cadrul centrului, găzduire
pe perioadă nelimitată.

În medie 100 copii de pe raza
localităţilor din Valea Jiului, cu
vârste între 3-18 ani, lipsiţi
temporar de ocrotirea
părinţilor săi sau care, în
vederea protejării intereselor
lor nu pot fi lăsaţi în grija
acestora, având dreptul la
protecţie alternativă.
- copii încadraţi într-o formă
de învăţământ formală care
se găsesc în cel puţin una din
următoarele situaţii:
*Risc de separare de părinţi
în pericol de
neglijare/instituţionalizare
*Risc de părăsire timpurie a
structurii de învăţământ
*Absenteism şcolar
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Art. 29 . Mass-media locală din municipiul Petroșani este reprezentată prin:
Cotidiene locale: Ziarul Văii Jiului, Cronica Văii Jiului, Gazeta de Dimineaţă
Cotidiene regionale:Servus Hunedoara, Ziarul Hunedoreanului, Mesagerul Hunedorean,
Nyugati Jelen
Săptămânale locale: Jurnalul Văii Jiului, Afaceri în Valea Jiului (din 15 august
“Exclusiv”), Valea Jiului
Periodice locale: Zona Alpină, Vitrina
Publicaţii on-line (regionale): Avântul Liber, Hunedoara Liberă, Hunedoara +on line
Posturi TV: Mondo TV, Kapital TV, Parâng TV
Posturi radio: Mondo FM, KFM, Valea Jiului FM
Posturi TV pe internet : Vox Montis.tv (www.voxmontis.tv), MEDIA PRESS.ro (www.
pressmedia.ro), HD.365.ro (www.hd365.ro), OBSERVATORUL NATIONAL
(www.observatorul national.ro), TV4.net (www.tv4.ro)

Audio – video (reţele cablu UPC, reţele internet: UPC, Netlog, RDS)

Art. 30. Sub aspect economic
a) Industria
- societăţi comerciale: 3.330. După forma juridică, se clasifică astfel:

Tip Număr
SRL 2410

SRL-D 24

Persoană Fizică Autorizată 396

Întreprindere Individuală 187

Întreprindere Familială 63

Societate pe Acţiuni 57

SNC 27

Sucursale 22

Societate Cooperativă 124

Altele 20

TOTAL GENERAL 3.330

b) Serviciile, comerţul şi turismul:
• furnizor apă potabilă, canalizare: S.C. Apa Serv Valea Jiului, societate aflată în

subordinea Consiliului Judeţean.
• furnizor gaze naturale: E.On Gaz
• furnizor energie electrică: S.C. Enel Energie
• furnizor agent termic: S.C. Termoficare S.R.L.
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• serviciile de salubrizare şi salubritate sunt asigurate prin Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public şi Privat, prin Compartimentul salubritate şi
salubrizare.

• Furnizorii de telefonie mobilă şi fixă, internet şi televiziune prin cablu din
municipiul Petroșani:

Serviciul prestat Operatori

Telefonie fix ă Telekom, Vodafone, UPC, RCS & RDS
Telefonie mobil ă Vodafone, Orange, Telekom, RCS & RDS
Internet Netlog, UPC, Telekom, RCS-RDS, Vodafone, Orange

Televiziune prin cablu UPC, RCS-RDS

- Servicii bancare:

• 12 unităţi bancare: Banca Transilvania, Banc Post, BRD Groupe Societe
Generale, CEC Bank, BCR, UniCredit Tiriac Bank, Alpha Bank, Banca
Comercială Carpatica, Raiffeissen Bank, Volksbank, SaoPaolo Bank, Piraeus
Bank.

• 9 Case de Ajutor Reciproc: C.A.R. Parângul I.F.N., C.A.R Unirea, C.A.R a
Salariatilor, C.A.R. C.F.R., C.A.R. a Pensionarilor Petrila, C.A.R. Euroinvest,
C.A.R. a Asociaţiei Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc
(APADAR), C.A.R. Victoria, Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor "Armonia”.

• 4 Case de schimb valutar: Jiul Exchange S.R.L, Lovas Exchange S.R.L,
Naser Exchange Value S.R.L., Exchange Invest S.R.L.

Turism:
- Hotel Petroșani
- Hotel Oxigen Petroșani
- Hotel Palace
- Hotel Onix
- Hotel Rusu
- Hotel Bujor de Munte
- Hotel Rustic La Ţugu
- Pensiunea Vila Melinda
- Pensiunea Ayana
- Pensiune Turistică Alexia
- Pensiune Turistică Casa Sofia
- Pensiune Turistică Floare De Colt
- Pensiune Turistică Krisztian
- Pensiune Turistică La Răzvan
- Vila Codruţ
- Vila Hope
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- Cabana Codruţ
- Cabana Groapa Seaca
- Cabana Plai
- Cabana Popasul Haiducilor
- Cabana Telescaun
- Cabana Turistică Adrian
- Cabana Turistică Alpin
- Cabana Turistică Bonea
- Cabana Turistică Costea House
- Cabana Turistică Floare De Colţ
- Cabana Turistică Ghiocelul
- Cabana Turistică La Mario
- Cabana Turistică Maly
- Cabana Turistică Melania
- Cabana Turistică Mia
- Cabana Turistică Parâng
- Cabana Turistică Plaiul Parângului
- Cabana Turistică Rot Haus
- Căsuţe Tip Camping Weinkeller

c) Agricultura
- culturi

Activitatea agricolă legată de cultura plantelor este foarte restrânsă, ea
rezumându-se la activitatea producătorilor agricoli particulari ce cultivă îndeosebi
pentru nevoile proprii, porumb şi cartofi.

- creșterea animalelor
Creșterea animalelor este dezvoltată în zonă, existând 1.257 capete bovine mari cât

şi mici, 4.531 capete ovine,620 capete porcine și 14.400 păsări ouătoare. De remarcat
este faptul că efectivul de animale se regăsește în gospodăriile proprii, pentru nevoi
personale.

VII. SERVICII PUBLICE

Art.31. Serviciile publice sunt asigurate de către administraţia publică locală, prin
intermediul S.C.Termoficare S.A., la care acţionar unic este Consiliul local al
municipiului Petroșani, precum şi de către Serviciul Public de Administrare a
Domeniului Public şi Privat.

VIII. PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT

Art.32. Patrimoniul public şi privat, aflat în proprietatea comunităţii municipiului
Petroșani este compus din următoarele active:

a)patrimoniul public
- 19 drumuri
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- 150 străzi
- 34 poduri şi podeţe
- 11 parcuri, respectiv:

Parcul Central Carol Schreter
Parc Comunitatea Europeană
Parc Ion Luca Caragiale
Parc Anghel Saligny
Parc Romtelecom
Parcul Pensionarilor
Parc Avram Iancu
Parc Primavara
Parc Pistruiatul
Parc Micropiaţă
Parc Păcii

- 11 zone verzi
- 116 parcări
- 29 terenuri de joacă pentru copii
- 1 stadion -Stadionul JIUL
- 2 cimitire
- 7clădiri şi terenuri unde îşi desfăşoară activitatea Consiliul local şi primăria
- 118 locuinţe sociale
- 467 locuinţe fond locativ
- 16 locuinţe ANL
- 4 semafoare

b)patrimoniul privat

- păduri, în suprafaţă totală de 11.721 ha
- păşuni, în suprafaţă totală de 3.082 ha
- mijloace de transport 17
- mijloace fixe şi obiectele de inventar aflate în evidenţa contabilă

Art.33. Inventarul patrimoniului public este aprobat prin HCL nr.89/1999 şi atestat
prin H.G. Nr.1352/2001, privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara,
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, iar cel privat este
inventariat conform Proceselor-verbale nr.21392/2014 şi nr.21824/2014.

Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz,
în note explicative anexate la inventar.

Art.34. În calitate de persoană juridică de drept public şi titular al dreptului de
proprietate publică şi privată a municipiului Petroșani exercită prin Consiliul local al
municipiului Petroșani, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc
domeniul public şi privat, în limitele şi în condiţiile legii.

Bunurile din domeniul public sunt alienabile, insesizabile şi imprescriptibile iar cele
din domeniul privat sunt supuse regimului juridic de drept comun.
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Concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public, precum şi vânzarea,
concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat al municipiului se fac prin
licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, prin Hotărâre a Consiliului local al
municipiului Petroșani. Prin excepţie, prevăzută de lege, terenurile destinate construirii
se pot concesiona, fără licitaţie publică, pentru realizarea de obiective de utilitate
publică şi pentru extinderea unor construcţii pe terenuri alăturate, la cererea
proprietarului construcţiilor.

Contractele de concesionare şi închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze
privind exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fără posibilitatea
subînchirierii, drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele de plată a redevenţei ori chiriei,
condiţiile de încetare a contractelor şi răspunderea contractuală.

Bunurile din domeniul public şi privat pot fi date, după caz, în administrarea regiilor
autonome şi altor instituţii publice de interes local şi, totodată, pot fi date în folosinţă
gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară
activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, prin Hotărâre a
Consiliului local, singurul în măsură să aprecieze asupra necesităţii şi oportunităţii dării
bunurilor în administrare sau folosinţă.

Unele bunuri din domeniul privat al municipiului, aflate în administrarea Consiliului
local în stare de funcţionare şi care nu mai sunt necesare desfăşurării activităţii proprii,
cu excepţia clădirilor şi terenurilor, se pot transmite fără plată, altor instituţii publice la
solicitarea ordonatorilor de credite ale acestor instituţii şi cu aprobarea Primarului
municipiului Petroșani, în calitate de ordonator principal de credite.

De asemenea, Consiliului local decide asupra oportunităţii vânzării ori cumpărării
unor bunuri din sfera patrimoniului privat precum şi asupra modalităţii concrete de
efectuare, respectând condiţiile legii.

Art.35. Vânzarea, concesionarea sau închirierea se fac prin licitaţie publică, în
condiţiile legii.

IX. PARTIDE POLITICE ŞI SINDICATE

Art.36. În municipiul Petroșani sunt reprezentate următoarele formaţiuni politice:
- reprezentate politic, în urma alegerilor din anul 2012 : Partidul

Democrat-Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal,Uniunea
Naţională pentru Progresul României, Partidul Poporului -Dan Diaconescu,
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, Partidul Mişcarea Populară,
Partidul Conservator, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

- nereprezentate politic: Partidul România Mare, Forţa Civică
Art.37. Mişcarea sindicală este reprezentată în municipiului Petroșani de

următoarele organizaţii mai importante: LSM-Valea Jiului, Sindicatul Liber EM Livezeni,
Sindicatul Muntele, Sindicatul Învăţământului Preuniversitar, Liga Studenţilor, SNFP-
grupa sindicală din cadrul Primăriei Petroșani, Camera Medicilor din S.U.P.,
Sindicatul ,,Huila” Valea Jiului.



21

X. TITLURI ONORIFICE

Art. 38. Cet ăţeni de Onoare
Cetăţenii de Onoare ai municipiului Petroșani sunt:

1. Domnul ing.Nicolae Theodorescu
2. Domnul Muntean Petru
3. Domnul Jeledintean Ionel
4. Domnul Bota Rusalin
5. Domnul Popa Morar Dumitru
6. Domnul Dane Ignat
7. Domnul Armasu Nicolae
8. Domnul Epure Constantin

H.C.L. Nr.15/09.03.1995 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " unor
veterani de război care au luptat în unităţile de vânători de munte.

9. Excelenţa Sa Diplomat – BERNARD BOYER-Ambasadorul Republicii Franceze
H.C.L. Nr.30/15.05.1997 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
contribuţii deosebite la dezvoltarea relaţiilor franco-romane, în domeniile cultural
ştiinţifice şi perfecţionarea de specialist în diferite domenii.

10. Preasfintitul Părinte Episcop - dr.Timotei Seviciu- Episcop al Episcopiei
Ortodoxe Române a Aradului, Ienopolei şi Halmagiului
H.C.L.Nr.39/12.06.1997 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "

11.Excelenţa Sa – Diplomat Stylianos Mallicourtis- Ambasadorul Republicii Grecia în
România
H.C.L. Nr.54/03.09.1998 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
dezvoltarea relaţiilor culturale, sociale şi economice cu Romania şi pentru sprijinul
acordat în realizarea Centrului de Hemodializă din cadrul Spitalului de Urgenţă
Petroșani.

12. Domnul Academician prof.univ.dr. Constantin Bălăceanu Stolnici
H.C.L.Nr.22/18.03.1999 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
aportul adus la dezvoltarea ştiinţei medicale românesti pe plan naţional şi
internaţional, activitate în care a fost angrenată şi Valea Jiului cu influenţe benefice
asupra vieţii sociale.

13. Domnul prof.univ.dr.doc.ing.Aron Popa
H.C.L.Nr.49/17.06.1999 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
activitatea sa în cadrul institutului de Mine Petroșani, pentru lucrările ştiinţifice
elaborate în domeniul mineritului şi geologiei, articole publicate în revistele de
specialitate, comunicări la congrese şi simpozioane ştiinţifice din ţară şi străinătate,
cursuri universitare, lucrări tehnice la nivel superior.

14. Domnul prof. univ.dr.Branea Ioan Dorel
H.C.L.Nr. 50/17.06.1999 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
aportul adus la dezvoltarea ştiinţei medicale româneşti şi pentru contribuţia adusă
la rezolvarea a numeroase cazuri medicale din Valea Jiului.
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15. Domnul Leontin Ciortan
H.C.L.Nr.51/17.06.1999 privind acordarea titlului de " Cetăţean de onoare " unui
mare ambasador al sportului petroşenean, campion la navomodele.

16. Domnul prof. dr. ing. academician Balaban Alexandru, doctor in stiinte, profesor
universitar la Facultatea de chimie a Politehnicii Bucuresti, vicepreşedinte al
Academiei române
H.C.L.Nr.86/01.10.1999 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
contribuţia adusă învatamântului universitar şi în cercetarea ştiinţifică din domeniul
chimiei.

17. Domnul regizor Giurchescu Lucian
H.C.L. Nr.87/01.10.1999 privind conferirea titlului de" Cetăţean de onoare " pentru
contribuţia adusă la recunoaşterea teatrului românesc în ţară şi peste hotare.

18. Domnul dr. Bernard Benedetti
H.C.L. Nr.118/16.12.1999 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru sprijinul acordat cetăţenilor Văii Jiului prin ajutoarele umanitare în perioada
decembrie 1989-decembrie 1992.

19. Domnul Louis Filippi
H.C.L. Nr.119/16.12.1999 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru sprijinul acordat cetăţenilor Văii Jiului prin ajutoarele umanitare în perioada
decembrie 1989-decembrie 1992.

20. Doamna Ţurna Ileana-Roxana
H.C.L. Nr.83/21.09.2000 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " post
mortem – economistă de mare prestigiu internaţional, fiică a municipiului Petroșani,
care prin competenţa sa profesională a dus faima municipiului peste ocean.

21. Domnul ing.Schreter Carol
H.C.L. Nr.96/30.10.2000 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
îndelungata cariera profesională în domeniul mineritului pentru ca şi-a pus întreaga
capacitate intelectuală şi forţa de muncă în slujba comunităţii.

22. Sculptorul Constantin Brâncusi
H.C.L. Nr.21/22.02.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " post –
mortem ilustrului artist plastic, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de la naşterea
marelui artist.

23. Domnul prof.univ.dr.ing. Teodorescu Constantin
24. Domnul ing.Pusac Mihail Nicolae
25. Domnul ing. Ionescu Dumitru
26. Domnul ing.Bana Francisc
27. Domnul ing.Pătraşcu Mihai

H.C.L. Nr.22/22.02.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " post -
mortem pentru contribuţia deosebită la creşterea prestigiului Institutului de Mine şi
a Centrului de Cercetări pentru securitate minieră.

28. Doamna Brigitta Steger – Nurnberg- Germania
29. Domnul Erhart Steger - Nurnberg- Germania
30. Domnul Georg Kreutzer – Eckental – Germania
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H.C.L.Nr.41/22.03.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
contribuţia adusă la realizarea în cadrul Spitalului de Urgenţă Petroșani a secţiei de
dializă, dotarea cu echipamente moderne a secţiei, medicamente şi consumabile,
precum şi aparatură pentru alte secţii din cadrul Spitalului de Urgenţă, contribuind
prin aceasta la salvarea a numeroase vieţi omeneşti.

31. Domnul dr.ing.Bacu Anton
H.C.L. Nr. 42/22.03.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
post-mortem pentru aportul adus în realizarea unor importante obiective de interes
economic, social, sportiv, turistic pentru comunitatea municipiului Petroșani.

32. Domnul dr.Radu V.Radu
H.C.L. Nr.88/22.06.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
intreaga activitate , desfăşurată în domeniul cardiologiei, pentru salvarea a
numeroase vieţi omeneşti din municipiul Petroșani.

33. Domnul doctor docent Honoris Causa – Ştefan Covaci
H.C.L. Nr. 106/12.07.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru contribuţia la dezvoltarea, modernizarea şi amplificarea institutului de Mine
Petroșani, pentru întreaga activitate stiinţifică şi contribuţia deosebită adusă la
dezvoltarea ştiiţei miniere româneşti.

34. Prea Fericitul Părinte Teoctist Arapasu – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
H.C.L. Nr.135/27.09.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " ca o
recunoaştere a serviciilor aduse culturii româneşti şi a implicării Sale profunde în
viaţa spirituală şi culturală a ţării.

35. Domnul ing.Petre Libardi Maestru al Sportului
H.C.L. Nr.171/22.11.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru activitatea desfăşurată ca fotbalist şi antrenor, activitate ce a dus faima
Clubului Jiul în întreaga ţară.

36. Domnul prof.univ. dr.ing. Nicolae Ilias – Rectorul Universitatii Petroșani
H.C.L. Nr.1723/22.11.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru aportul deosebit avut în promovarea imaginii municipiului Petroșani în ţară
şi în străinatate, precum şi pentru eforturile depuse la înfiinţarea şi acreditarea
Facultăţii de ştiinţe şi a Colegiului Tehnic şi de administraţie în vederea diversificării
profilului Universităţii Petroșani.

37. Domnul prof.Ion Dulamiţă
H.C.L. Nr.173/22.11.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru aportul deosebit adus la înnobilarea actului de cultură în Valea Jiului.

38. Domnul ing.miner Radu Selejan
H.C.L. Nr.174/22.11.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " post
mortem- pentru activitatea publicistică, în care a fost reflectată viaţa minerilor din
Valea Jiului şi din ţară.

39. Domnul prof.Peterffi Eugen « Maestru al Sportului »
H.C.L. Nr.175/22.11.2001 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru activitatea desfăşurată ca antrenor şi director al Clubului Sportiv Şcolar
Petroșani, activitate ce a dus faima sportului din oraş, în ţară şi străinatate.
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40. Domnul prof.dr.ing. Leţu Nicolae
H.C.L. Nr.63/18.04.2002 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " ca o
recunoaştere a activităţii sale îndelungate în învatamântul universitar din Petroșani
şi de cercetare ştiinţifică concretizată prin promovarea de tehnici şi tehnologii noi
pentru mineritul din Valea Jiului şi alte bazine miniere din ţară.

41. Domnul dr.ing.Butulescu Valeriu
H.C.L. Nr.70/31.03.2003 privind conferirea titlului de" Cetăţean de onoare " ca o
recunoaştere a numeroaselor realizări în plan literar, cultural, social, apreciate în
ţara şi străinătate.

42. Domnul prof.Pop Vasile
H.C.L. Nr.228/20.11.2003 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru întreaga sa activitate pe plan cultural-artistic, social-educativ şi sprijin
acordat tuturor elevilor de pe raza municipiului Petroșani.

43. Domnul prof.Muntean Mircea
H.C.L. Nr.32/24.02.2004 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " pentru
întreaga sa activitate pe plan cultural-artistic, social-educativ şi sprijin acordat
tuturor elevilor de pe raza municipiului Petroșani.

44. Domnul ing.Otto Abraham
H.C.L. Nr.157/29.08.2006 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru merite deosebite in dezvoltarea activitatii de minerit si al sportului de
performantă de pe raza municipiului Petroșani.

45. Regele Mihai I al României
H.C.L.Nr.180/28 sept.2006 privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru merite deosebite duse timp de 10 ani pentru integrarea României in
Uniunea Europeană şi a legăturilor de peste 70 de ani cu oraşul Petroșani.

46. Domnul dr.Gheorghe David
H.C.L. Nr.203/19.07.2007, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru întreaga activitatea depusă în domeniul medicinei şi în slujba comunităţii.

47. Domnul Toma Coconea
H.C.L. Nr.245/30.08.2007, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare "
pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea sportivă.

48. Domnul Petru Drăgoescu
H.C.L. Nr.279/27.09.2007, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea sportivă, în
domeniul atletismului.

49. Doamna Cristina Bădulescu Foişor
H.C.L. Nr.310/31.10.2007, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petrosani, pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea sportivă, în
domeniul şahului.

50. Prea Fericitul Parinte Dr.Daniel Ciobotea- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
H.C.L. Nr.228/29.10.2008, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, în semn de pioasă recunoştinţă pentru contribuţia sa, în
calitate de Intaistatator al Bisericii Ortodoxe Romane, la dezvoltarea spiritualităţii şi
a culturii în ţara noastră.
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51. Doamna Morena Pavei
H.C.L.Nr.56/26.02.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru contribuţia avută la realizarea Casei Pollicino şi
susţinerea în continuare a activităţilor umanitare din cadrul acestui asezământ.

52. Domnul Enrico Collarin
H.C.L.Nr.57/26.02.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru contribuţia avută la realizarea Casei Pollicino şi
susţinerea în continuare a activitaţilor umanitare din cadrul acestui asezământ.

53. Domnul Mihai Dan Ilie - pilot
H.C.L.Nr.58/26.02.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru meritele deosebite şi efortul depus, de-a lungul
carierei, în salvarea de vieţi omeneşti.

54. Domnul Iosif Bârsan
H.C.L.Nr.123/29.04.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba cetăţenilor
municipiului Petroșani, precum şi în slujba ţării şi pentru înaltul sau simt civic.

55. Domnul Viliam Beke
H.C.L.Nr.124/29.04.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru calitaţile civice de înalta valoare şi pentru
îndelungata sa activitate pusă în slujba cetăţenilor municipiului Petroșani şi a ţării.

56. Domnul Iosif Remete
H.C.L.Nr.125/29.04.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba minerilor şi a
cetăţenilor municipiului Petroșani şi pentru înaltul sau simţ civic.

57. Domnul Ion Popescu
H.C.L.Nr.196/30.07.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru activitatea sindicală depusă şi ajutorul acordat Văii
Jiului.

58. Domnul Ion Dezideriu Sarbu
H.C.L.Nr.210/27.08.2009, privind conferirea - Post-Mortem- titlului de " Cetăţean
de onoare " al municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate culturală.

59. Domnul Ladislau Schmidt
H.C.L.Nr.211/27.08.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate culturală.

60. Domnul Fred Thelen
H.C.L.Nr.244/07.10.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba ajutorării
cetăţenilor municipiului Petroșani şi pentru înaltul său simş civic.

61. Domnul Gheorghe Multescu
H.C.L.Nr.272/18.11.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petrosani, pentru întreaga sa activitate şi pentru modul exemplar în
care a slujit culorile clubului Jiul Petroșani şi echipa naţională de fotbal a României.

62. Domnul Mircea Pascu
H.C.L.Nr.273/18.11.2009, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
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municipiului Petroșani, pentru contribuţia deosebită la promovarea pe plan naţional
şi internaşional a sportului din Valea Jiului si din ţară.

63. Doamna Tatiana Stepa
H.C.L.Nr.287/18.11.2009, privind conferirea - Post-Mortem- titlului de " Cetăţean de
onoare " al municipiului Petroșani, pentru felul în care a cântat despre munca şi
viaţa minerilor din Valea Jiului şi pentru minunatele sale melodii, care vor dăinui
peste timp.

64. Domnul Velica IOAN
H.C.L.Nr.23/28.01.2010, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru întreaga activitate cultural-artistică pusă în slujba
cetăţenilor din municipiul Petroșani cât şi pentru implicarea sa în cercetarea
istorică socială şi spirituală a minorităţilor din Valea Jiului.

65. Domnul Ana Gheorghe
H.C.L.Nr.184/31.08.2010, privind conferirea titlului de " Cetăţean de onoare " al
municipiului Petroșani, pentru numeroasele sale activităţi şi acţiuni întreprinse
pentru dezvoltarea economică şi socială a municipiului Petroșani.

66. Prea Sfintia Sa Gurie Georgiu, Episcopul Devei si Hunedoarei
H.C.L. 278/ 30,11,2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate, închinata slujirii Domnului, şi
pentru implicarea Sa profundă în viaţa spirituală şi socială a ţării şi a municipiului
Petroșani.

67. Domnul Dumitru Velea
H.C.L. 279/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţionale şi
pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.

68. Domnul Marian Boboc
H.C.L. 280/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţionale şi
pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.

69. Domnul Ioan Lascu
H.C.L. 281/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţionale şi
pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.

70. Domnul Lucian Strochi
H.C.L. 282/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţtionale şi
pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.

71. Domnul Mihai Dragolea
H.C.L. 283/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţionale şi
pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.

72. Domnul Augustin Fratila
H.C.L. 284/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţionale şi
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pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.
73. Domnul Valentin Tascu

H.C.L. 285/30.11.2010, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pe tărâmul culturii naţionale şi
pentru maniera constantă prin care a promovat imaginea municipiului Petroșani.

74. Alteţa Sa Regală, Prinţul Paul al României
H.C.L. 138/2012, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al municipiului
Petrosani, pentru întreaga sa activitate dedicată susţinerii dezvoltării societăţii din
România, pe toate planurile şi a păstrării valorilor româneşti, precum şi pentru
promovarea constantă a imaginii pozitive a României peste hotare.

75. Doamna Glonţ Anca Maria
H.C.L. 185/2012, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare", al municipiului
Petroșani, pentru meritele deosebite avute în promovarea imaginii zonei Văii Jiului,
implicit a municipiului Petroșani, precum şi pentru
înaltele sale valori morale de care a dat dovadă în decursul tinerei sale cariere
profesionale.

76. Domnul Bârlida Mucenic Dumitru
H.C.L. 129/2012, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petrosani, pentru întreaga sa activitate dedicată ajutorării semenilor şi salvării de
vieţi omeneşti, precum şi pentru înaltele sale valori morale de care a dat dovadă
de-a lungul carierei profesionale.

77.Domnul Mununar Gheorghe
78.Domnul Orban Andrei
79.Domnul Dosa Mihai
80.Domnul Tarle Valer Florin
81.Domnul Ginghina Constantin
82.Domnul Ichim Marius Gheorghe
83.Domnul Biris Ovidiu
84.Domnul Beaca Daniel
85.Domnul Bondar Mihaly
86.Domnul Campean Raffael
87.Domnul Gusat Cornel
88.Domnul Iacob Viorel
89.Domnul Ianc Daniel
90.Domnul Kantor Alexandru
91.Domnul Kutasi Peter
92.Domnul Matyas Kalman
93.Domnul Murarasu Vasile
94.Domnul Spuma Valeriu
95.Domnul Stoian Anghel
96.Domnul Tipter Calin Dorin
97.Domnul Radu Marcel
98.Domnul Fulop Attila
99.Domnul Domokos Miklos
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100.Domnul Costin Ioan
101.Domnul Dan Vasile
102.Domnul Miron Sorin
103.Domnul Craciun Stefan
104.Domnul Cizmas Ioan
105. Domnul Dabulean Ioan

H.C.L. 196/31.07.2012, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al
municipiului Petrosani, pentru întreaga activitate profesională pusă în slujba
mineritului şi pentru spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă în grelele misiuni de
salvare, fiind mereu aproape de semenii săi aflaţi în suferinţă.

106. Doamna Sorana Georgescu Gorjan
H.C.L 326/2012 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petrosani, pentru întreaga sa activitate dedicată promovării operei brâncuşiene, în
ţară şi peste hotare, prin care a reuşit să aşeze municipiul Petroșani pe harta
culturii universale, alături de alte localităţi din lume, unde se nasc capodopere.

107. Domnul Călin Peter Netzer
H.C.L 75/2013 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petrosani, pentru calităţile morale de înaltă valoare şi pentru talentul deosebit,
cultivat de continua sa pasiune pentru artă, prin care a aşezat România în rândul
elitei internaţionale a lumii cinematografice.

108. Domnul ing.Ţurnă Florin Dumitru
H.C.L 90/2013 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petrosani, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba cetăţenilor municipiului
Petroșani precum şi pentru simţul civic deosebit de care a dat dovadă, în întreaga
sa carieră, implicându-se activ şi constant în viaţa comunităţii.

109. Preotul Octavian Pătraşcu
H.C.L 248/2013 privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petroșani, pentru întreaga sa activitate, închinată slujirii Domnului şi pentru înaltul
său simţ civic dovedit de implicarea sa profundă în viaţa spirituală şi în special în
cea socială a municipiului Petroșani, oferind un ajutor constant semenilor
defavorizaţi din comunitatea noastră.

110. Domnul Szuhanek Imre
HCL 385/2013, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petroșani, pentru calităţile civice de înaltă valoare precum şi pentru contribuţia
adusă, prin implicarea activă şi constant în viaţa comunitaţii, în special în domeniul
ecologic, în promovarea imaginii şi a culturii municipiului Petroșani, atât în ţară cât
şi în străinătate.

111. Domnul Ernest Ulrich
HCL 72/2014, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petroșani, în semn de recunoaştere a personalităţii, a exemplului său de viaţă, a
prestigioasei cariere profesionale, sociale şi cultural, precum şi a implicării active în
viaţa public a comunităţii locale din municipiul Petroșani.

112. Doamna Nicoleta Lucreţia Bolcă
HCL 119/2014, privind conferirea titlului "Cetăţean de onoare" al municipiului
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Petroșani, pentru întreaga sa activitate dedicată în întregime culturii, prin care a
reşit să aducă lumea teatrului mai aproape de cetăţeni şi să promoveze imaginea
municipiului Petroșani pe plan naţional şi internaţional, prin rezultatele ode-a lungul
carierei sale.

113. Doamna Domnica Ileşoi
114. Domnul Dumitru Alionesc
115. Domnul Iosif Cazan
116. Domnul Vasile Coconeţ
117. Domnul Romel Furdui

HCL 153/2014, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petroșani, pentru curajul şi eroismul de care au dat dovadă în lupta pentru
independenţa României în cel de-al doilea Război Mondial şi contrubuţia avută la
clădirea unei naţiuni unite şi a unei societăţi modern româneşti, veteranilor de
război din municipiul nostru.

118. Doamna Mariana Gheorghe
HCL 340/2014, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului
Petroșani, pentru meritele deosebite avute în mediul economic naţional şi
internaţional.

119. Doamna Dorica Maniu
HCL 383/17.12.2014, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate pusă în slujba justiţiei şi a
cetăţenilor din municipiul Petroșani, precum şi pentru calităţile profesionale şi
morale deosebite.

120. Doamna Necşa Felicia
HCL 384/17.12.2014, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare" al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate din cadrul organizaţiei Crucea
Roşie Română, pusă în slujba ajutorării cetăţenilor municipiului Petroșani şi pentru
calităţile morale deosebite de care a dat dovadă de-a lungul carierei sale.

121. Domnul Iosif Kelemen
HCL 391/17.12.2014, privind conferirea titlului de "Cetăţean de onoare"
post-mortem al municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate şi meritele
avute în dezvoltarea urbană a localităţii noastre.

122. Domnul Doctor Sora Adrian Marius
HCL 175/27.05.2015, privind conferirea titlului titlului de "Cetăţean de onoare" al
municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate profesională, pusă în slujba
ajutorării cetăţenilor din Valea Jiului, dar şi pentru înaltele sale calităţi morale.

123. Domnul Gherghin Nicolae
HCL 176/ 27.05.2015, privind conferirea titlului titlului de "Cetăţean de onoare"
al municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate profesională şi pentru
meritele deosebite avute în viaţa comunităţii locale.

124. Domnul Chirigiu Ion
HCL 177/27.05.2015, , privind conferirea titlului titlului de "Cetăţean de onoare"
al municipiului Petroșani, pentru întreaga sa activitate, precum şi pentru calităţile
profesionale deosebite.
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Cetăţenii municipiului Petroșani care au primit medalia “Pro Urbe” sunt:

Ing. Novac Marian – HCL 132/29.08.2002, post - mortem
Prof. Univ. Dr. Ing. Matei I. Ion – HCL 155/ 30.09.2003
Prof. Platon Cornel – HCL 154/30.09.2002
Prof. Cornea Luciana – HCL 182/18.09.2003
Dr. Ec. Ana Gheorghe – HCL 177/18.09.2003
Col (r) Beke Wiliam – HCL 163/28.08.2003
Ing. Davidescu Gheorghe – HCL 176/18.09.2003
Prof. Csosz Gavrilă – HCL 178/18.09.2003
Ing. Schreter Carol – HCL 182/16.10.2006
Preot Pătraşcu Octavian – HCL 241/30.08.200
Preot Varga Rezso – HCL 242/30.08.2007
Prof. Univ. dr. ing. Kovacs Iosif – HCL 243/30.08.2007
Pastor Ile Traian – HCL 244/30.08.2007
D-nii Roşu Alexandru, Frunză Ionel, Ganea Nicolae, Niţoiu Marin, Toderaşcu Dănuţ ,
Lungu Petru, Rădeanu Mihai, Minuţ Petrică, Moisa Adrian, Maxinaş Ion, Hrişcă-Popa
Mihai, Danci Mirel, Pop Mihai-Sorin, Belciu Gheorghe, Atanasov Dimitrov, Jurca Nicolae,
Berianu Alin – HCL 185/30.07.2009
D-na Silvana Capriş şi d-nii: Ilie Titel Brăgaru, Nicolae Buhan,Adrian Avram, Gheorghe
Boha, Adrian Purcaru, Marius Gheţea, Ion Cambrea – HCL 172/31.08.2010
Barna Maria – HCL 201/29.09.2010
Dezso Horvath – HCL 202/29.09.2010
Daniel Eremia – HCL 43/27.01.2011
Ing.Constantin Dobrescu – HCL 130/2012
Viorel Svichiu – HCL 131/2012
Valeriu Butulescu – HCL 41/2013
Constantin Jumancă – HCL 157/2013
Matei Gottfert – HCL 158/2013
Lucreţia Gabroveanu – HCL 29/2014
Florentina Presecan- HCL.385/2014
Preotului Ion Gabriel Bulf - HCL.385/2014
Prof. Eva Acs Poenaru- HCL.385/2014
Ing. Kelemen Alexandru- HCL.385/2014
Ing. Constantin Napa- HCL.385/2014
Prof. Adina Steluţa Udrea- HCL.385/2014
Prof. Lucica Dina Muntean- HCL.385/2014
Ing. Velica Ioan- HCL.385/2014
Ing. Cazmir Radvanski – HCL 178/27.05.2015

- Diplome de fidelitate acordate: 611, din anul 1999, până în prezent
- Diplome de longevitate acordate: 14, din anul 2013, până în prezent

Modelele diplomelor onorifice sunt prezentate în anexa nr.5 la prezentul Statut.
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XI. CONSULTAREA CETĂŢENILOR

Cetăţenii municipiului Petroșani pot fi consultaţi, atunci când este necesar, prin
adunări cetăţeneşti organizate pe cartiere sau străzi.

Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se face de către Primar, la
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

În prealabil, vor fi aduse la cunoştinţa publică, data, locul şi scopul adunării.
Adunarea cetăţeneasca este valabil constituită în prezenţa majorităţii

reprezentanţilor familiilor şi poate adopta propuneri, cu majoritatea celor prezenţi.
Aceste propuneri se consemnează într-un proces-verbal care se înaintează Primarului,
acesta urmând a le supune dezbaterii Consiliului local, în prima şedinţă, când se va lua
o decizie.

Soluţia adoptată de Consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija
Secretarului municipiului Petroșani.

Art.42. Problemele de interes deosebit, care privesc municipiul Petroșani, pot face
obiectul consultării generale, prin referendum local care este organizat, în condiţiile
Legii nr.3/2000, privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi
completările ulterioare.

XII. COOPERAREA CU TERŢII

Art. 43. Municipiul Petroșani poate stabili relaţii de coperare sau de asociere cu
pesoane juridice române sau străine, ori cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public,
aprobate de Consiliul Local pentru fiecare caz în parte.

Art.44 . Consiliul Local poate stabili şi relaţii de coperare sau parteneriate, inclusiv
sub forma înfrăţirilor, cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din
străinătate, precum şi să adere la organizaţii naţionale sau internaţionale, în vede3rea
promovării unor interese comune.

Până în prezent, municipiul Petroșani are stabilite relaţii de înfrăţire cu următoarele
localităţi:
• Varpalota,Ungaria
În 1998, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 28/23.04.1998 s-a aprobat înfrăţirea între
cele două oraşe, evenimentul oficial având loc la data de 28 august 1998, la Varpalota,
într-un cadru oficial, la care au participat reprezentanţii autorităţilor ale ambelor
localităţi.
• Nova Zagora, Bulgaria
Prin Hotărârea de Consiliu 157/30.10.2002 s-a aprobat înfrăţirea, iar în 06.03.2003, s-a
semnat actul oficial.
• Ponte nelle Alpi, Italia
Prin Hotărârea de Consiliu Local 90/21.09.2000 s-a aprobat înfrăţirea între municipiile
Petroșani şi Ponte nelle Alpi, iar înfrăţirea oficială a avut loc, în cadru festiv, cu
participarea reprezentanţilor autorităţilor locale implicate, în 13.11.2003, la Ponte nelle
Alpi.
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• Bansko, Bulgaria
Înfrăţirea dintre cele două oraşe s-a făcut prin Hotărârea de Consiliu nr. 41/21.02.2008,
iar actul oficial, Acordul de înfrăţire, a fost semnat, într-un cadru festiv, la Primăria
municipiului Petroșani, în data de 24.10.2008.
• Smedjebacken, Suedia
Prin HCL 342/20.12.2007 s-a aprobat Acordul de înfrăţire între municipiile Petroșani şi
Smedjebacken, iar înfrăţirea oficială a avut loc, în cadru festiv, cu participarea
reprezentanţilor autorităţilor locale implicate, în 03.03.2010, la Petroșani.

Municipiul Petroșani este membru al :
• Asociaţiei Municipiilor din România
• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a

Deşeurilor, judeţul Hunedoara
• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Valea Jiului
• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Termoficare Valea Jiului
• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul de ocrotire a animalelor fără

stăpân”
• Asociaţiei SALVITAL

XIII. ÎNSEMNELE MUNICIPIULUI PETROȘANI

Art.45. Municipiul Petroșani are ca însemne stema şi drapelul.

Stema municipiului Petroșani se compune dintr-un scut scartelat pieziş.
În primul cartier, pe fond roşu, o floare-de-colţ (floarea-reginei), de argint.
În cartierele doi şi trei, pe fond de azur, câte un brad natural.
În ultima partiţiune, pe roşu, o carte deschisă, naturală, pe care broşează două ciocane
încrucişate, negre.
Scutul este timbrat de o coroană murală formată din cinci turnuri crenelate de argint.
Stema este prezentată în Anexa nr.1 la prezentul Statut.

Semnificaţiile elementelor însumate:
- brazii şi floarea-reginei evocă relieful muntos al zonei;
- cartea deschisă aminteşte existenţa în acest municipiu a unicei universităţi din
ţară care pregăteşte cadre cu studii superioare în domeniul industriei miniere;

- cele două ciocane încrucişate – simbolul mineritului – evidenţiază tradiţia
medievală a acestei activităţi economice

- coroana murală, însemn al centrelor urbane, vorbeşte despre unitatea obştii
Stema municipiului este aprobată prin H.G.R. Nr. 790/1999, privind aprobarea
stemelor unor municipii-Anexa 5.
Drapelul municipiului Petroșani este alb şi are stema imprimată.
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Art.46. Însemnele menţionate la articolul precedent se amplasează de către
instituţiile publice locale în locuri reprezentative (faţade ale clădirilor, holuri centrale,
birouri manageriale, săli de şedinţe, etc.)

Art.47. Stema municipiului Petroșani se poate utiliza de către instituţiile publice
locale şi pe acte ori imprimate (afişe, diplome, programele diverselor manifestări,
invitaţii, ş.a.), putând fi inscripţionată pe diferite suporturi (sticlă, ceramică, material
textile, mase plastice, etc.) în funcţie de oportunităţi.

Imprimarea sau inscripţionarea stemei municipiului Petroșani de către persoane
fizice sau juridice, indiferent de suport sau împrejurare, în afara parteneriatelor stabilite
în comun, se face numai cu acordul Consiliului Local, în baza unui memoriu justificativ
şi a unui model sau proiect de execuţie.
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Anexa nr. 1 la statutul Municipiului Petroșani


