SCRISOAREA ANUALĂ A PRIMARULUI
TIBERIU IACOB RIDZI

Stimaţi cetăţeni,
Permiteţi-mi ca, la început de an, să vă readuc în atenţie câteva din lucrurile pe care am reuşit să le
ducem împreună la bun sfârşit, în anul 2014. Într-un an dificil, cu foarte multe constrângeri, am
reuşit să continuăm programul de modernizare şi dezvoltare al municipiului Petroşani, conform
angajamentelor pe care le-am asumat în faţa cetăţenilor. Pentru reuşita acestui proiect m-am bucurat
de susţinerea Consiliului local şi a echipei din administraţia publică locală, fapt pentru care doresc să
le mulţumesc. Mulţumirile mele se îndreaptă însă, în primul rând, spre toţi cetăţenii municipiului
Petroşani, pentru suportul lor constant şi pentru implicarea activă în viaţa comunităţii noastre.
Iată, în doar câteva fraze, cele mai importante realizări ale administraţiei publice locale din
municipiul Petroşani în anul 2014:

Investiţii în cadrul administrării domeniului public şi privat
● Am realizat lucrări de reabilitare a străzilor: Maleia, Lunca, Saşa, Măgurii, Uzinei, 1 Mai, Căprioarei,
Pomilor, Muncii, Slătinioara, Ştefan cel Mare, Pârăieni, Şoimilor, Piscului, 1 Decembrie 1918, Mihai
Viteazul, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, 9 Mai, Independenţei, Oituz, Unirii, Aleea Poporului şi străzi
din cartierele Colonie şi Aeroport ● Am executat lucrări de reabilitare termică a următoarelor blocuri de
locuit: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 strada Păcii şi 63 str. 1 Decembrie 1918 contract în derulare ● Am
finalizat construcţia telescaunului TS3 în masivul Parâng ● Am reabilitat reţelele termice şi aparatura
aferentă de măsură şi control la SUP ● Am modernizat reţelele termice aferente PT 10 şi reţelele
secundare aferente PT 1A ● Am reabilitat instalaţiile de încălzire la Şcoala Dâlja Mare şi Piaţa Centrală
(grup sanitar şi birouri) ● Am amenajat sensuri giratorii în intersecţiile str. 1 Decembrie 1918 cu str.
Nicolae Titulescu şi str. Mihai Viteazul cu str. Carol Schreter ● Am întreţinut sistemul de iluminat
public iar pentru sărbătorile de iarnă am instalat echipamente electrice noi pentru iluminatul festiv ● Am
înlocuit coloana de canalizare pe str. Muncii, 1 Mai, 6 August şi Bazinului ● Am achiziţionat şi montat
un ceas stradal în Piaţa Victoriei ● Am achiziţionat şi montat 7 filigorii pentru zona de agrement Brădet
● Am executat lucrări de reparaţii la scările de acces, în municipiul Petroşani, în următoarele locaţii:
Colonie, str. Nicolae Bălcescu, Şcoala generală nr. 1, str. 1 Decembrie 1918, bl. 67-69, 61-63, 69-71 şi
122-124, zona Târgului săptămânal ● Am reparat şi întreţinut fântânile arteziene din oraş şi am efectuat
reparaţii curente la coloanele de alimentare cu apă potabilă ● Am amenajat 18 puncte de colectare
selectivă a deşeurilor cu pubele tip clopot ● Am reparat, întreţinut şi completat locurile de joacă pentru
copii, am achiziţionat mobilier urban şi rastele pentru biciclete pentru dotarea parcurilor şi a centrului
civic ● Am întreţinut zona verde din oraş, am plantat pomi ornamentali, tuia şi material dendrologic, am
cosmetizat peste 600 arbori

Investiţii din fonduri europene şi guvernamentale
● Am realizat monitorizarea şi raportarea postimplementare pentru proiectele finanţate din fonduri
europene finalizate în anul 2013● Am dat în folosinţă bazinul de înot din zona Aeroport ● Am început
lucrările de realizare a investiţiilor în cadrul proiectului ,,Centrul Naţional de Informare şi Promovare
turistică în municipiul Petroşani,, şi ,,Atelierele Hermes Petroşani-şanse reale în formarea profesională,,
● Am pregătit documentaţii tehnico-economice în vederea accesării de fonduri nerambursabile de la U.E.
în perioada următoare

Fonduri pentru modernizarea sistemului de învăţământ local

● Am executat, ca în fiecare an, lucrări de reparaţii curente şi de igienizare la toate instituţiile de
învăţământ din municipiul Petroşani ● S-au efectuat lucrări de reparaţii la acoperiş la Colegiul
Naţional ,,Mihai Eminescu,, Şcoala Gimnazială ,,I. G. Duca,, Şcoala Gimnazială nr. 2, PP3, iar la Sala
de Sport a Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida,, s-a schimbat tarchetul şi s-a zugrăvit ● La PN2 s-a
reparat tavanul, la PP2 şi PN2 s-au amenajat săli de sport iar la PN2 s-au montat măşti la calorifere din
pal melaminat

Fonduri pentru cultură, culte, sport
● Am derulat constant diferite evenimente cultural-artistice şi sportive pentru comunitatea locală şi
pentru turiştii care vizitează această zonă ● Am organizat cea de-a XIII-a ediţie a Zilelor municipiului
Petroşani, Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, Ziua
Educatorului, Târgul de Produse Tradiţionale - ediţia a IV-a, Festivalul Berii, Festivalul Colindelor ediţia a V-a, Revelionul Pensionarilor 2015 şi Revelionul 2015 în aer liber ● Am organizat evenimente
dedicate sărbătoririi unor zile cu semnificaţii deosebite: Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor, Ziua
Europei şi a Independenţei României, Ziua Minerului, Ziua Naţională a României, Ziua Familiei, Ziua
Verde, Ziua Mondială a Mediului ● Am acordat 11 titluri de ,,Cetăţean de Onoare,, şi 9 medalii ,,Pro
Urbe,, ● Am premiat elevii şi sportivii merituoşi din municipiul Petroşani ● Am premiat 48 cupluri cu
mariaj de peste 50 de ani de căsnicie ● Am început derularea proiectului ,,Tineri în Europa,,-proiect de
prevenire a consumului de droguri în parteneriat cu Centrul Islandez pentru Cercetări şi analize ●Am
sprijinit instituţiile de cultură, organizaţiile non-guvernamentale, instituţiile de învăţământ, Universitatea
din Petroşani în organizarea unor evenimente ● Am sprijinit cultele şi asociaţiile sportive care au
solicitat finanțare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 ● Am acordat o atenţie
deosebită promovării şi păstrării tradiţiilor locale

Fonduri în domeniul social
● Am acordat 193 ajutoare de urgenţă, în medie 135 porţii/lună la cantina de ajutor social şi 305 familii
sau persoane singure au beneficiat de ajutor social până la finele anului 2014 ● Am acordat 197 ajutoare
pentru încălzirea locuinţei cu combustibil solid (lemne şi cărbuni) şi am preluat 457 de cereri pentru
încălirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale şi energie electrică ● Am plătit în medie pe lună un
număr de 470 asistenţi personali şi însoţitori ai persoanelor cu handicap grav ● Am acordat un număr de
20000 de tichete sociale în valoare de 10 lei/tichet pentru anumite persoane defavorizate, pentru
combaterea şi prevenirea marginalizării sociale ● Am alocat fonduri pentru prevenirea marginalizării
sociale şi un număr de 11 burse sociale ● Am sprijinit asociaţii şi organizaţii neguvernamentale care
desfăşoară activităţi de asistenţă socială după cum urmează: Asociaţia de Voluntariat ,,Casa Pollicino,,;
Organizaţia ,,Caritas,,-Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu CIMAS;
Organizaţia ,,Caritas,,-Centrul de Zi pentru Copii şi Tineri ,,Maria Stein,, ; Asociaţia Umanitară şi
Etnografică ,,Sfânta Varvara,, ; Asociaţia Bunicii Văii Jiului-Centrul de Îngrijire Vârstnici Sfântul
Pantelimon şi Nectarie,, ; Fundaţia Sfântul Francisc –Centrul de Zi Cor Jesu
Tuturor celor care şi-au dat concursul la obţinerea acestor performanţe şi la derularea cu
succes a activităţilor administraţiei locale, le adresez sincerele mele mulţumiri. Este evident faptul că
o condiţie esenţială pentru toate aceste realizări o constituie responsabilitatea cetăţenilor şi a
agenţilor economici din oraşul nostru, care au înţeles să-şi achite cu conştiinciozitate obligaţiile faţă
de bugetul local.
În final, doresc să vă asigur că şi în anul 2015, activitatea mea şi a administraţiei publice
locale de la Petroşani se va concentra pe continuarea proiectelor de dezvoltare locală care să aducă
un mod de viaţă la nivel european pentru cetăţeni, dar şi pe abordarea de noi proiecte care să
conducă la transformarea municipiului nostru într-o localitate de inters turistic naţional şi
internaţional.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Cu deosebit respect şi consideraţie,
Primarul dumneavoastră,
Tiberiu Iacob-Ridzi

