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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ PETROŞANI
SERVICIUL RELAŢII PUBLICE,
CULTURĂ, RELAŢII EXTERNE

BULETIN INFORMATIV

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:
 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare.

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare.

 Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare.
 Constituţia României, republicată.
 Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de specialitate al

Consiliului Local al municipiului Petroşani.

a) Structura organizatorică: site www.primariapetrosani.ro
b) Atribuţiile departamentelor: site www.primariapetrosani.ro
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice

Primar: FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI
Viceprimar: NICOLAE FLORIN
Secretar: ADRIAN NEGOE
Director executiv: EMILIA POPA
Director executiv: PAULINA DRAGOȘ
Director executiv: VIȘAN DANIEL ADINEL
Director D.A.S.: CRISTINA MRAZ

Funcţionarii publici responsabili cu difuzarea informaţiilor publice sunt:
Claudia Alicu, Gabriela Cotocel, Mirela Negoe.
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d) Coordonatele de contact ale instituţiei sunt:
Primăria municipiului Petroşani, Bd.1 Decembrie 1918, nr. 93, tel. 0254/541220,

0254/541221, fax 0254/545903, adresa de e-mail: primarie@primariapetrosani.ro, site-ul
www.primariapetrosani.ro

Programul de funcţionare este:
-luni – joi : 800-1630
-vineri: 800 – 1400, cu excepţia Serviciului Relaţii Publice, cultură, relaţii externe

Birou C.I.C.- care conform HG 1487/2005 are următorul program de funcţionare:
-luni, miercuri, joi : 800 – 1630.
-marţi:800-1830.
-vineri: 800 – 1630.

e) Programul de audienţe este următorul:
Primar- miercuri: de la ora 1000
Viceprimar: luni: de la ora 1000
Secretar: joi:de la ora 1000

Înscrierea în audiență se face personal sau telefonic comunicându-se datele de
contact ale persoanei care se înscrie precum și tipul problemei.

f) Sursele financiare
Venituri proprii:

-impozite şi taxe locale;
-cote defalcate din impozitele pe venituri;

Prelevări din bugetul de stat.
Subvenţii de la bugetul de stat.
Donaţii şi sponsorizări.

Bugetul Primăriei municipiului Petroşani pentru anul 2018 este de 47.474 mii lei la
venituri, iar la cheltuieli este de 47.876 mii lei având un excedent de 402 mii lei. Veniturile
totale prevăzute a se realiza în anul 2017 au fost de 90.738 mii lei din care s-au realizat
86.013 mii lei, respectiv 94,79 %.

g) Programe şi strategii proprii.
Se vor continua lucrările de reabilitare la instalația de încălzire la Gradinița nr. 5, str.

Independenței. Se vor continua lucrările de reabilitare str. 1 Decembrie-municipiul
Petroșani între km 130+290 și km 131+750, în lungime de 1600 m. Se va moderniza
drumul comunal DC 66A: Petroșani-Dîlja Mică-Dîlja Mare având o lungime de 5245 m.
Se vor efectua lucrări de construcții pentru obiectivul Dezvoltarea domeniului schiabil în
zona turistică Parâng.

Se vor finaliza lucrările începute în anul 2017 la străzile din zona Colonie. Se vor
finaliza lucrările la Grădinița cu program normal și prelungit. I.G.Duca.

Se va continua demersul în vederea creșterii performanței energetice la unele blocuri
din municipiul Petroșani.

http://www.petrosani.ro
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h) Lista cuprinzând documentele de interes public.
-actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice
-structura organizatorică
-atribuţiile departamentelor
-programul de funcţionare
-programul de audienţe
-numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarilor
responsabili cu difuzarea informaţiilor publice
-coordonatele de contact ale instituţiei publice
-sursele financiare
-bugetul
-bilanţul contabil
-programele şi strategiile proprii
-lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate
-modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se
consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
-documente care conţin date statistice la nivelul municipiului
-documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice (studii de oportunitate, caiet de
sarcini)

-contracte concesionare servicii publice
-detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole bugetare
-informări periodice execuţie venituri
-rapoarte execuţie venituri
-situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii
-evidenţa asociaţiilor de proprietari din municipiu
-procese verbale de recepţie finală
-procese verbale de recepţie calitativă
-procese verbale de constatare avarii la reţele edilitare
-procese verbale de verificare a serviciilor publice
-note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de
învăţământ
-borderou centralizator pentru subvenţionare agent termic
-evidenţa creditelor bugetare
-hotărâri ale Consiliului Local cu caracter normativ
-dispoziţii ale Primarului cu caracter normativ
-regulamentul de organizare şi funcţionare
-regulamentul de ordine interioară
-publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită
-declaraţiile de căsătorie
-certificatele de urbanism
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-planurile urbanistice (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.)
-lista cu autorizaţiile de construire/desfiinţare emise
-documentaţii privind schimburi de terenuri
-documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică
-arondarea străzilor din municipiu, pe secţii de votare
-nomenclatorul stradal al municipiului
-datele statistice la nivelul municipiului
-anunţurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajare
-anunţurile pentru licitaţii, concesionări, închirieri, achiziţii publice
-citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare
-rapoartele şi referatele care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu
caracter normativ
-note de constatare privind respectarea programului de investiţii
-rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi legii
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
-Declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali.
i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii
-Dispoziţii ale Primarului.
-Hotărâri ale Consiliulul Local.
-Componenţa Consiliului Local.
-Componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliul Local.
-Regulamentul de organizare şi funcţionare.
-Proiecte de acte normative.
-Registrul intrare – ieşire.
-Instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare.
-Referate de aprobare.
-Note de prezentare.
-Protocoale.
-Rapoarte.
-Studii.
-Analize.
-Prognoze.
-Avize.
-Bugetul local de venituri şi cheltuieli.
-Decont privind taxa pe valoare adăugată.
-Declaraţii impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de transport
pentru persoane fizice şi juridice.
-Cereri de finanţare pentru diferite programe care gestionează fondurile structurale pentru
municipalitate.
-Planuri de dezvoltare locală.
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-Somaţii.
-Anchete sociale.
-Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă (numărul naşterilor, căsătoriilor şi
deceselor).
-Certificate de urbanism.
-Autorizaţii de construire/desfiinţare.
-Autorizaţii de funcţionare.
-Contracte de vânzare-cumpărare, de concesiune, de închiriere.
-Proiecte de strategii.
-Scrisori sau adrese.
-Pontaje.
-Statul de personal şi statul de funcţii.
-Adeverinţe.
-Registrul agricol.
-Certificate de atestare fiscală.
-Materiale de specialitate.
-Dosare de licitaţie.
-Dosare de achiziţie publică.
-Caiete de sarcini.
-Procese-verbale.
-Acte procedurale.
-Rapoarte anuale.
-Buletin informativ.
-Rapoarte de audit public intern.
-Raport periodic de activitate.
-Lista apartamentelor proprietate privată a municipiului Petroşani.
-Lista cererilor de locuinţe.
-Lista cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor.
-Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în
repartizarea locuinţelor.
-Cuantumul chiriilor pentru locuinţele închiriate şi modul de calcul al acestora.
-Reglementările locale privind transportul de persoane în regim de taxi şi maxi-taxi.
-Lista autovehiculelor de taxi autorizate.
-Date şi documente privind delegarea gestiunii serviciului regulat de transport public local
de călători.
-Activitatea şi locurile în care se poate presta munca în folosul comunităţii.
-Situaţia lunară a beneficiarilor de ajutor social.
-Lista societăţilor comerciale autorizate de Primărie.
-Date şi documente privind iluminatul public în municipiul Petroşani.
-Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului.
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j) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în
care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes
public solicitate.

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, aceasta poate face
o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii sau instituţiei publice.
Plângerea se face în termen de 30 zile de la data expirării termenelor stabilite prin Legea
544/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a vă răspunde în scris la solicitare în
termen de 10 zile. Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul,
nici ziua când acesta se împlinește. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare,
termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

Pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate veți fi inștiințat în
termen de 5 zile.

În cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte
acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii şi
va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile.

În cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul
liber la informație, se asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea
solicitantului despre acest lucru.

Dacă o solicitare nu se încadrează în competențele instituției sau autorității publice,
în termen de 5 zile de la înregistrare, persoanele responsabile transmit solicitarea către
instituțiile sau autoritățile competente și informează solicitantul despre aceasta.

PRIMAR
Florin Tiberiu Iacob-Ridzi


