SCRISOAREA ANUALĂ ADRESATĂ CETĂŢENILOR
DE CĂTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Stimaţi cetăţeni!
Anul 2010 a lăsat în urmă un an greu, atât pentru cetăţenii municipiului nostru cât şi pentru
administraţia locală. Am traversat o perioadă de criză ce încă nu s-a încheiat nici acum. A fost un an cu
frământări sociale din care am încercat să ieşim cât mai uşor şi să ne îndeplinim ţelurile propuse.
Cu toate acestea, împreună, am reuşit să realizăm în municipiul nostru lucruri importante.
Iată câteva exemple:
Administrarea domeniului public si privat
■ Am racordat la reţeaua de gaz metan 2 blocuri însumând un număr de 76 apartamente; ■ Am amenajat
lucrările la 118 locuinţe sociale în clădirea fostei Unităţi Militare din zona Colonie, str. Tudor
Vladimirescu, nr.16 - pavilion D3, primele de acest gen din 1989; ■ Am executat lucrări de plombare şi
covoare asfaltice ( 40.319 mp) pe str. 1 Decembrie 1918, Aviatorilor, Oituz, Păcii, Independenţei, Venus,
A.Iancu, 9 Mai, Cuza Vodă, M.Eminescu, Carpaţi, Al.Florilor, Titu Maiorescu, Şt.O.Iosif, Constructorul,
Maleia, DN 66, Nicolae Bălcescu, C-tin Mille, Zorilor, Cuza Vodă, Anton Pann, Lunca; ■ Am modernizat
(9.787 mp) străzile - Gh.Lazăr, 6 August, Decebal, Gheorghe Bariţiu, Venus, M. Klein, Oituz 3-5, Radu
Şapcă, Vasile Alecsandri; ■ Am modernizat trotuare prin asfaltare pe străzile Oituz, Carol Schreter; ■ Am
realizat împietruiri (3.845 mc) a drumurilor nemodernizate pe str. Vişinilor, str. Circa Pompieri, str. 6
August, str. Gheorghe Lazăr, str. Şt.O.Iosif, str. Coasta, str. Izvorului, str. Saşa, str. Piscului, str. Radu
Şapcă, str. Slătinioara, str. Anton Pann, Dâlja Mică, str. Eroilor, str. 16 Februarie, str. Plaiului, str.
Poienilor, str. Plaiului, str. Uzinei, str. Sirenelor, Str. Coasta, str. Digului, drum cimitir Aeroport, str.Ştefan
cel Mare; ■ Am realizat extindere alimentare cu energie termică str. Piscului; ■ Am reabilitat reţeaua
termică exterioară aferentă PT 1 si extinderea acesteia cu consumatorii aferenţi PT 1A; ■ Am realizat
contorizarea consumatorilor aferenţi: PT 4, PT 5, PT 6, PT 8, PT 9C, PT 9B; ■ Am realizat modernizarea
reţelelor termice secundare aferente: PT 1A, PT 10, PT 11A, PT 12, PT 15A, PT 3A, PT 6, PT 9B, PT 13,
PT17, PT 18A, PT 18B; ■ Am realizat reparaţii capitale, modernizare clădiri: PT 2, PT 8, PT 18B, PT 23;
■ Am întreţinut şi modernizat reţeaua de iluminat public; ■ Am montat 200 corpuri pentru iluminat public
stradal pe următoarele străzi: Griviţa Roşie, Lunca, Dâlja Mare, Boţoni, Constructorul, Cuza Vodă,
V.Alecsandri, Coasta, DN 66, Împăratul Traian, Aradului, Funicularului, 1 Dec.1918, Maleia, Progresului,
Jiului, Eroilor, M.Klein, Dealului, 1 Mai, C.Mille, Sarmizegetusa, Dărăneşti, Saşa; ■ Am extins iluminatul
public stradal în următoarele zone: teren de tenis aferent stadionului Jiul, parc din strada G.Nicuşor,
Aviatorilor, Casa Pensionarilor; ■ Am amenajat un numar de 277 locuri noi de parcare; ■ Am executat
lucrări de amenajare a 15 puncte gospodăreşti: 6 în Cartierul Dimitrov, 7 în Cartierul Aeroport, 1 la PT
11A, 1 la Şcoala Avram Stanca; ■ Am executat lucrări de amenajare a 11 terenuri de minibaschet, pe str.
Griviţa Roşie, 9 Mai, Zorilor, Aviatorilor, Independenţei şi Parc Piaţa Centrală; ■ Am executat lucrările
de amenajare a sensului giratoriu din Piaţa Victoriei ■ Am executat lucrări de întreţinere a semafoarelor; ■
Am montat limitatoare de viteză precum şi indicatoare rutiere; ■ Am întreţinut mobilierul urban, am
plantat flori în parcurile oraşului, am plantat gard viu şi am amenajat scuarurile din municipiu; ■ Conform
Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau
privat al statului, au fost identificate 97 de astfel de maşini, unele dintre ele fiind ridicate în vederea
eliberării spaţiilor verzi; ■ Am finalizat lucrările la noul sediu al Cantinei Sociale; ■ Pentru siguranţa
cetăţenilor, împreună cu Poliţia municipiului Petroşani, am organizat patrule mixte, acordând atenţie
sporită zonelor cu o infracţionalitate crescută; ■ Am executat lucrări de împrejmuire gard Cimitir Central.
Investiţii din fonduri europene sau guvernamentale
■ Am dat în folosinţă primul bloc ANL construit în municipiul Petroşani în ultimii 20 de ani; ■Am
executat lucrări de reabilitare termică la un număr de 6 blocuri din municipiul Petroşani respectiv: bl.76 str. 1 Decembrie 1918, bl.11 - str. Gen. Dragalina, bl.13 - str. Gen. Dragalina, bl.9A - str. Viitorului, bl.4str. Aleea Poporului, bl.A - str. Constructorul; ■ Am reabilitat str. Funicularului, str. Progresului şi str.

Poligonului din cartierul Bosnia, am realizat rigole, ziduri de sprijin, consolidări şi captări pentru ape
pluviale şi podeţe pentru subtraversări, prin implementarea proiectului „Reabilitare căi de acces Cartier
Bosnia – municipiul Petroşani”, finanţat din fonduri Phare; ■ S-a finalizat proiectul “Ecologizarea
zonelor montane din Valea Jiului, Straja - Lupeni şi Parâng - Petroşani” - finanţat din fonduri Phare; ■
Am reabilitat 6 poduri de pe teritoriul municipiului prin proiectul “Reabilitare şi modernizare poduri,
podeţe şi punţi pietonale în zonele rurale ale municipiului Petroşani”, finanţat din fonduri guvernamentale
- O.G. nr. 7/2006; ■ Am început implementarea proiectului “Modernizarea sistemului de colectare a
deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani”, finanţat prin fonduri Phare prin organizarea procedurilor de
achiziţie publică şi încheierea contractelor pentru: promovare şi publicitate, dirigenţie de şantier, execuţie
construcţii inclusiv proiectare; recepţia proiectului tehnic; ■ Am pregătit documentaţiile şi am semnat
contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din municipiul
Petroşani”, finanţat prin fonduri structurale; ■ Am pregătit documentaţiile, am susţinut investiţia în faţa
Comisiei Interministeriale şi am semnat contractul de grant pentru proiectul ”Realizarea şi reabilitarea
infrastructurii rutiere şi a sistemului de canalizare pe străzile: Tudor Vladimirescu, Vlad Ţepeş şi
Aradului, din zona Colonie – municipiul Petroşani”, finanţat prin programul de Infrastructură
Muunicipală; ■ Am pregătit documentaţiile şi am semnat contractul de finanţare pentru proiectul „O
şcoală pentru viitor”, finanţat prin fonduri structurale; ■ Pentru Planul Integrat de Dezvoltare Urbană:
Revitalizarea Centrului Civic, am pregătit documentaţiile tehnice şi Cererile de Finanţare şi le-am depus
pentru finanţare prin fonduri structurale.
Fonduri pentru şcoli
■ Am continuat lucrările de construire a celor două obiective de investiţii din municipiul Petroşani:
Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit Nr. 1 şi Grădiniţa ,,I.G. Duca”; ■ Am continuat lucrările de
construire a clădirii minihotel a Colegiului Economic “Hermes” şi Şcoala de Artă şi Meserii; ■ Am
realizat în cadrul Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” o cancelarie nouă, o bibliotecă nouă,am reabilitat
instalaţia electrică; si am executat instalaţia de termoficare a sălii de sport de la Şcoala Gen. Nr. 2; ■ Am
realizat lucrări de reabilitare reţele termice pentru alimentarea sălii de sport de la Şcoala Gen. ,,Carmen
Sylva,, şi Şcoala Generală ,,Spiru Haret”; ■ La Grădiniţa Nr. 5, pentru spaţiul cedat Asociaţiei Naţionale
a Copiilor şi Adulţilor cu Autism – filiala Petroşani, am reabilitat instalaţiile sanitare, instalaţia electrică,
instalaţiile pentru termoficare şi am executat zugrăveli interioare; ■Am reabilitat reţeaua termică la:
Şcoala Gen nr. 2 Colonie, Grădiniţa PP3 - Dimitrov, Grupul Şcolar Dimitrie Leonida şi Grădiniţa PP2
Aeroport.
Cultură, sport, culte
■ Am înfiinţat Clubul Sportiv Municipal Petroşani ■Am continuat acţiunile de promovare a tradiţiilor din
zonă şi am organizat manifestări dedicate sărbătoririi unor zile cu semnificaţii deosebite. Şi în acest an de
criză, am organizat Revelionul Pensionarilor pentru 300 persoane şi Revelionul 2010 în aer liber; ■ Am
organizat o tabără de elevi, pe bază de reciprocitate, cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria; ■ Am
organizat, în premieră în municipiul Petroşani, Festivalul Internaţional de cor „Copilărie – Childhood”, cu
participarea unor coruri din Slovenj – Gradec (Slovenia), Wolfsberg (Austria) şi Varpalota (Ungaria),
precum şi primul Congres Naţional de Insignografie alături de Secţia de Numismatică Petroşani; ■ Am
organizat, de asemenea, şi primul „Campionat naţional de karate shito ryu pe echipe”, găzduit de
municipiul nostru; ■ Am omagiat Ziua Naţională a României, concomitent cu sărbătorirea a 90 de ani de
la înfiinţarea Clubului Sportiv Jiul Petroşani; ■ Şi în acest an am susţinut financiar bisericile aparţinând
diverselor culte religioase, indiferent de confesiune.
Fonduri în domeniul social
■ Am acordat 312 alocaţii de stat pentru copii, 365 de trusouri pentru copii nou-născuti, ajutor social
pentru 219 familii sau persoane singure/lună;

Investiţii propuse pentru 2010
■ Vom demara lucrările la construcţia a încă trei blocuri ANL şi vom continua lucrările de reabilitare a
unui alt corp al fostei Cazarme Militare pentru amenajarea unor locuinţe sociale; ■ Vom reabilita termic
încă 10 blocuri; ■ În acest an, vom începe lucrările la investiţia”Dezvoltarea domeniului schiabil în zona
turistică Parâng”; ■ Vom achiziţiona europubele, containere şi 2 autogunoiere pentru colectarea selectivă
a deşeurilor şi transportul acestora, prin implementarea proiectului “Modernizarea sistemului de colectare
a deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani”, finanţat prin fonduri Phare. Tot prin acest proiect, vom
realiza platforme pentru precolectarea selectivă a deşeurilor şi un punct de colectare a deşeurilor din
hârtie/carton şi materiale plastice; ■ Vom reabilita străzile: Mihai Viteazu, 1 Decembrie 1918, Oituz,
Unirii şi 1 Iunie prin implementarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din
municipiul Petroşani”, finanţat prin fonduri structurale; ■ Vom reabilita infrastructura rutieră şi vom
realiza canalizarea pe străzile: Tudor Vladimirescu, Vlad Ţepeş şi Aradului, din zona Colonie, prin
implementarea proiectului finanţat prin programul de Infrastructură Municipală; ■ Vom reabilita cele
două corpuri de clădire ale Şcolii Generale „I.G.Duca” din municipiul Petroşani şi vom achiziţiona
echipamente de tehnica informaţiei (IT), prin implementarea proiectului „O şcoală pentru viitor”, finanţat
prin fonduri structurale; ■ Vom implementa Planul Integrat de Dezvoltare Urbană: „Revitalizarea
Centrului Civic” prin cele 3 proiecte individuale „Reabilitare străzi zona centrală a municipiului
Petroşani”, Reabilitare zona pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani”, “Sistem de
supraveghere video în zona centrală a municipiului Petroşani”; ■ Vom construi o sală de sport la Şcoala
Gen. ,,Spiru Haret,, şi Şcoala Gen. Nr. 7 precum şi un bazin de înnot la Şcoala Gen. ,,Spiru Haret”; ■
Vom amenaja încă 200 de parcări; ■ Vom reactualiza Planul Urbanistic General; ■ Vom reabilita Muzeul
Mineritului Petroşani.
Cu siguranţă, am făcut mai mult decât am reuşit să amintesc în această scrisoare. N-am fi putut avea
atâtea realizări, dacă nu v-aş fi avut aproape pe dumneavoastră, cetăţenii municipiului Petroşani, Consiliul
Local şi angajaţii Primăriei municipiului Petroşani. Vă mulţumesc, în special, dumneavoastră, dragi
locuitori ai municipiului nostru, precum şi celor care au depus efort pentru a realiza toate acestea!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Al dumneavoastră,
Tiberiu Iacob Ridzi
Primarul municipiului Petroşani

