
RAPORT

asupra activității desfășurate de Primăria municipiului Petroșani în anul 2016, publicat în conformitate cu

prevederile art. 5 alin (3) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu

modificările și completările ulterioare

Raportul conține un bilanț al activităților desfășurate de municipalitate pe parcursul anului 2016 și este o

obligație legală de a informa cetățenii municipiului Petroșani asupra administrației publice locale.

Misiunea Primăriei municipiului Petroșani este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale pentru

a rezolva problemele cetățenilor într-o manieră legală, competentă și transparentă.

Primăria municipiului Petroșani prin Primar asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale

cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui

României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului local, dispune măsurile necesare și

acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți

conducători ai autorităților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotărârilor Consiliului

județean, în condițiile legii.

Sediul Primăriei municipiului Petroșani este în strada 1 Decembrie 1918, nr. 93, iar datele de contact sunt

următoarele:

e-mail: primarie@primariapetrosani.ro

telefon : 0254-541220, 0254-541221, fax: 0254-545903

site-ul: www.primariapetrosani.ro

cod fiscal: 4468943.

Indicatorii de performanță ai activității desfășurate în instituția noastră se situează la nivelul maxim, având

în vedere faptul că toate investițiile prevăzute prin bugetul aprobat și activitățile aprobate prin hotărârile

Consiliului Local al municipiului Petroșani au fost realizate în totalitate.

Așadar, la nivelul instituției noastre, în cursul anului 2016 s-au desfășurat următoarele investiții:

Investiții în cadrul administrării domeniului public și privat

S-au contractat servicii de proiectare și s-a încheiat contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții

“Alimentare cu gaze naturale și construcție Stație de reglare de sector la obiectivele “Școala Gimnazială nr. 2,

Grădinița nr. 2, Cantina Socială, Punct de colectare deșeuri din municipiul Petroșani”, în vederea executării

lucrărilor pentru introducerea gazelor naturale în cartierul Colonie, din municipiul Petroșani; s-au executat

lucrări pentru refacerea structurii rutiere a străzilor afectate de calamități.

Investiții din fonduri europene și guvernamentale

S-a depus proiectul “Reabilitarea clădirii Muzeul Mineritului și amenajare muzeistică din municipiul

Petroșani; au fost selectate blocurile de locuințe care vor fi propuse spre finanțare prin POR 2014-2020; s-au

organizat procedurile de achiziție publică de servicii pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru

modernizarea unor străzi; s-au acordat fonduri nerambursabile de la bugetul local pentru servicii sportive în

conformitate cu Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
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activități non-profit de interes general; s-a asigurat monitorizarea și raportarea postimplementare pentru

proiectele cu finanțare europeană finalizate.

Fonduri pentru modernizarea sistemului de învățământ local

S-au executat lucrări de reparații curente și de igienizare la toate instituțiile de învățământ din municipiul

Petroșani; s-au contractat servicii de proiectare pentru întocmirea documentației de avizare a lucrărilor de

intervenție și a proiectelor tehnice pentru obiectivele de investiții: “Reabilitare termică Grădinița nr. 2 PN - Corp

B”, “Reabilitare termică Colegiul Național de Informatică “Carmen Sylva” și “Reabilitare termică sediul

Primăriei municipiului Petroșani”.

Fonduri pentru cultură, culte, sport

S-au derulat constant diferite evenimente cultural-artistice și sportive pentru comunitatea locală și pentru

turiștii care vizitează această zonă; s-au organizat evenimente dedicate sărbătoririi unor zile cu semnificații

deosebite; au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 și 60 de ani de căsnicie; s-a implementat proiectul

european “Zilele Societății Civile - Viitorul începe azi”. Au fost sprijinite instituțiile de cultură, organizațiile

non-guvernamentale, instituțiile de învățământ, Universitatea din Petroșani, în organizarea unor evenimente. Au

fost sprijinite cultele și asociațiile sportive care au solicitat finanțare nerambursabilă în conformitate cu

prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru

activităţi non-profit de interes general. S-a acordat o atenție deosebită promovării și păstrării tradițiilor locale.

Fonduri în domeniul social

S-au acordat ajutoare de urgență, ajutoare de înmormântare și porții de mâncare la cantina socială familiilor

beneficiare de venitul minim garantat și persoanelor fără venituri. S-au acordat tichete sociale pentru grădiniță,

s-au eliberat bilete de transport local pe mijloace de transport în comun, au fost încheiate parteneriate

public-privat cu centrele sociale care desfășoară activități de protecție socială.

Bugetul local pe anul 2016 a fost fundamentat la venituri în sumă de 90.258 mii lei și la cheltuieli în sumă

de 94.045 mii lei, cu un deficit de 3.787 mii lei, care reprezintă disponibilul în contul din trezorerie la data de

31.12.2015. Execuția bugetului prevăzut pentru anul 2016 s-a realizat în proporție de 92% la partea de venituri,

respectiv 83.019 mii lei și 91% la partea de cheltuieli, respectiv 85.288 mii lei.

Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe se prezintă astfel:

-cheltuieli de capital: 9.930.091,24 lei;

-Zilele Societății Civile: 74.581,44 lei.

Menționăm că în contabilitatea instituției nu figurează arierate, iar activitatea de încasare a debitelor este o

preocupare constantă a serviciilor responsabile pentru demararea procedurilor legale pentru recuperarea

creanțelor, inclusiv prin forme de executare silită.

Bugetul Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al municipiului

Petroșani pe anul 2016 a fost fundamentat la venituri în sumă de 106.742 mii lei și la cheltuieli în sumă de

109.191 mii lei, cu un deficit de 2.449 mii lei, care reprezintă disponibilul în contul din trezorerie la data de

31.12.2015. Execuția bugetului prevăzut pentru anul 2016 s-a realizat în proporție de 70% la partea de venituri,

respectiv 74.695 mii lei și 80% la partea de cheltuieli, respectiv 75.182 mii lei.



Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul încheiat a fost în total de 965 din care produse-759,

servicii -200, lucrări-6. Din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul anului 2016 s-au realizat 871 de achiziții

prin sistemul electronic. Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții este:

 Procedură simplificată - minim 6 luni

 Achiziție directă - până la 10 zile.

Au fost un număr de 3 contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.

Nu au fost proceduri anulate sau în procedura de anulare.

Activitatea Biroului Juridic, Legislaţie a avut ca scop respectarea legalităţii actelor emise de către aparatul

de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi reprezentarea Municipiului Petroşani (Primăria

municipiului Petroşani/Consiliului Local al municipiului Petroşani) în cauzele aflate pe rolul instanţelor de

judecată. Aşadar, Municipiul Petroşani, ca şi unitate administrativ-teritorială a avut calitatea de reclamant sau

pârât în 168 de litigii, din care:

-143 litigii aflate pe rol;

-25 litigii soluţionate (20 soluționate favorabil) prin sentinţe (decizii) irevocabile, din care un procent de

80% au fost soluţionate favorabil instituţiei noastre.

Apreciem că în activitatea Primăriei municipiului Petroșani, în anul 2016, nu au fost nerealizări, deoarece

investițiile aprobate au fost realizate și aceasta datorită predictibilității în realizarea și programarea veniturilor și

alocării eficiente a resurselor financiare.

Primar

Florin Tiberiu Iacob-Ridzi


