SCRISOAREA ANUALĂ ADRESATĂ CETĂŢENILOR DE CĂTRE
PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Stimaţi cetăţeni!
Am traversat un an greu, care a fost dificil atât pentru cetăţeni cât şi pentru cei din administraţia locală.
În ciuda greutăţilor, am încercat să îndeplinim ceea ce ne-am propus. Mai mult, în anul ce l-am încheiat, am
demarat pentru anul 2011 o serie de proiecte de anvergură ce vor schimba în bine viaţa şi aspectul municipiului
nostru.
Administrarea domeniului public şi privat
■ Am racordat la reţeaua de gaz metan 40 apartamente şi am extins reţeaua de distribuţie pe o porţiune de 50
ml. ■ Am reabilitat termic 6 blocuri de locuinţe: bl. 4 de pe Aleea Poporului, bl. 11 si 13 de pe str. General
Dragalina, bl. A de pe str. Constructorul, bl. 76 de pe str. 1 Decembrie 1918, bl. 9A, str. Viitorului ■ Am
reabilitat total bl. 124 de pe str. 1 Decembrie 1918, proiect derulat prin intermediul Companiei Naţionale de
Investiţii ■ Am predat 118 locuinţe sociale în clădirea fostei Unităţi Militare din Colonie ■ Pentru modernizarea
şi întreţinerea străzilor din municipiul Petroşani s-au efectuat plombări cu mixtură stocabilă, împietruiri,
plombări şi covoare asfaltice ■ Am amenajat 200 de locuri noi de parcare ■Am modernizat reţeaua termică
aferentă PT 18 A, PT 18 B fiind schimbate şi conductele de traversare a str. Oituz, Unirii, 1Iunie ■ Am
alimentat cu energie termică consumatorii de pe str. Enachiţă Văcărescu de la PT 23 şi pe cei de pe str. N.
Titulescu de la PT 27 ■ Am întreţinut şi modernizat reţeaua de iluminat public ■ Am montat un număr de 100
buc. corpuri pentru iluminat public stradal pe următoarele străzi: Griviţa Roşie, A. Iancu, Sarmizegetusa, T.
Vladimirescu, V. Ţepeş, E. Teodoroiu, Coasta, Uzinei, Căprioarei, Saşa, Ştefan cel Mare, 6 August, Gen.
Dragalina, Părăieni, Unirii, Aviatorilor, Gh. Lazăr, Venus, Cuza Vodă, V. Alecsandri, Jiului, Maleia ■ În urma
obţinerii licenţei, începând din vara anului 2010, am început activitatea de colectare, transport, sortare,
valorificare a deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, inclusiv a deşeurilor periculoase ■ Am
achiziţionat mobilier urban şi l-am întreţinut pe cel existent ■ Am achiziţionat, în parcurile din municipiu, jocuri
pentru copii ■ Am întreţinut zona verde din oraş, prin producerea de material dendrologic şi cosmetizarea
arborilor şi a gardurilor vii ■ Am demarat lucrările de reabilitare a drumului spre Peştera Bolii
Investiţii din fonduri europene sau guvernamentale
■ Am început colectarea selectivă a deşeurilor prin implementarea proiectului ,,Modernizarea sistemului de
colectare a deşeurilor de pe raza municipiului Petroşani” în cadrul căruia au fost achiziţionate 2 autogunoiere
compactoare, prese, containere, europubele, fiind realizate 10 platforme de colectare selectivă şi un punct de
colectare deşeuri din hârtie şi plastic ■ În cadrul proiectului “Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică
Parâng” am obţinut acorduri de mediu, iar la sfârşitul anului s-a realizat organizarea de şantier în vederea
începerii lucrărilor din cadrul proiectului ■ Am început reabilitarea şi modernizarea străzilor Mihai Viteazu, 1
Decembrie 1918, Unirii, 1 Iunie, Oituz, prin proiectul „Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din
municipiul Petroşani” ■ Am demarat lucrările la proiectul „O şcoală pentru viitor” constând în reabilitarea
Şcolii Europene I.G. Duca şi dotarea cu echipament IT ■ Am semnat actul adiţional la 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”. ■ Am semnat contractele de
finanţare pentru proiectele: ”Reabilitare zona pietonală şi parcuri în centrul municipiului Petroşani”,
”Reabilitare străzi zona centrală a municipiului Petroşani”, ”Sistem de supraveghere video în zona centrală a
municipiului Petroşani” din cadrul Planul Integrat de Dezvoltare Urbană - Revitalizarea Centrului Civic ■ Am
elaborat şi depus spre finanţare proiectul „Reabilitare, modernizare şi achiziţionare echipamente pentru
ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Urgenţă Petroşani”
Fonduri pentru şcoli
■ Am executat branşamentele la utilităţi şi am continuat lucrările la sala de sport şi bazinul de înnot de la Şcoala
Gen. ,,Spiru Haret” precum şi la sala de sport a Şcolii Gen. Nr. 7 ■ Am demarat construcţia unui ,,Minihotel şi
spaţii comerciale” în cadrul proiectului ,,Lucrări de reabilitare a unităţii de învăţământ Colegiul Economic
Hermes şi Şcoala de Artă şi Meserii” realizându-se zidul din partea nordică a construcţiei.
Cultură, Sport, Culte
■ Am continuat acţiunile de promovare a tradiţiilor din zonă şi am organizat manifestări dedicate sărbătoririi
unor zile cu semnificaţii deosebite ■ Am organizat ,,Zilele municipiului Petroşani,, ediţia a IX-a ■ Am acordat
10 titluri de ,,Cetăţean de onoare” şi 10 ,,Medalii Pro-Urbe” ■ Am premiat 52 de familii care au împlinit cel

puţin 50 de ani de căsătorie în anul 2010 ■ Am organizat ,,Revelionul Pensionarilor” pentru un număr de peste
900 persoane şi ,,Revelionul 2011” în aer liber ■ Am susţinut financiar bisericile aparţinând diferitelor culte
religioase, diferite asociaţii sportive precum şi activitatea desfăşurată în folosul comunităţii a diferitelor
asociaţii neguvernamentale ■ Am semnat protocolul de înfrăţire între municipiul Petroşani şi oraşul
Smedjebacken - Suedia ■ Am organizat, în cadrul proiectului ,,Europa pentru Cetăţeni” prin reţeaua oraşelor
înfrăţite, un seminar internaţional cu tema ,,Integrarea socială şi pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”
în colaborare cu administraţiile locale din Italia, Ungaria şi Austria
Fonduri în domeniul social
■ Am acordat in medie 71 porţii /lună la cantina de ajutor social, în medie 238 ajutoare sociale/lună, 321
ajutoare de urgenţă şi 159 ajutoare pentru încălzirea locuinţei (lemne şi cărbuni) ■ Am acordat subvenţii din
bugetul local pentru: desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor de asistenţă socială la domiciliu pentru
persoanele vârstnice, în colaborare cu Asociaţia Caritas, sprijinirea copiilor cu sindromul Down în colaborare
cu Asociaţia Pollicino, servicii pentru copiii proveniţi din familii defavorizate în colaborare cu Centrul de Zi
Maria Stein ■ Am sprijinit filiala de Cruce Roşie Petroşani prin acordarea de consultanţă pe probleme sociale.
Investiţii pentru anul 2011
■ Vom continua lucrările începute prin proiectul „Reabilitarea şi modernizarea arterei principale din municipiul
Petroşani” ■ Vom continua lucrările prevăzute în cadrul proiectului „O şcoală pentru viitor” la Şc. Europeană
I.G. Duca ■ Vom demara lucrările prevăzute în proiectele ”Reabilitare zona pietonală şi parcuri în centrul
municipiului Petroşani”, ” Reabilitare străzi zona centrală a municipiului Petroşani”, ”Sistem de supraveghere
video în zona centrală a municipiului Petroşani” din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană Revitalizarea Centrului Civic , lucrări realizate din fonduri europene nerambursabile ■ Vom reabilita termic bl.
1 C de pe str. ,,Şt. O. Iosif,, ■ Vom finaliza lucrările de la Grădiniţa de pe str. Constructorul ■ Vom demara
lucrările de canalizare şi modernizare a str. Maleia ■ Vom moderniza str. Antonn Pan, Cuza Vodă, Titu
Maiorescu ■ Vom demara lucrările de modernizare a străzilor Aviatorilor şi Independenţei ■ Vom reabilita
drumul spre zona turistica Parâng ■ Vom finaliza lucrările de reabilitare a drumului spre Peştera Bolii ■ Vom
amenaja 300 de parcări noi ■ Vom construi 20 de puncte gospodăreşti noi ■ Vom reabilita podul de pe pârâul
Slătinioara ■ Vom moderniza Piaţa Dacia ■ Vom realiza iluminatul arhitectural al unor biserici din municipiul
Petroşani ■ Vom continua modernizarea locurilor de joacă pentru copii şi a spaţiilor verzi ■ Vom sprijini şi anul
acesta activitatea Teatrului Dramatic ,,I.D. Sîrbu” Petroşani ■ Vom susţine organizarea de activităţi sportive şi
cultural artistice ■ Vom sprijini în continuare toate cultele religioase, asociaţiile sportive precum şi organizaţiile
neguvernamentale
Am speranţa că şi în anul 2011 veti fi alături de administraţia publică locală aşa cum ati fost şi până
acum. Doar împreună putem să realizăm ceea ce ne-am propus.
Vă mulţumesc pentru intelegerea de care aţi dat dovadă şi pentru soluţiile prezentate de dvs. pentru
rezolvarea diferitelor probleme ivite.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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