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ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L
încheiat azi, 21 mai 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Petroşani, convocată prin Dispoziţia

nr. 331/2021 emisă de Primarul municipiului Petroşani

La şedinţă participă dl Primar Florin Tiberiu Iacob-Ridzi, dna Viceprimar
Ghioc Mariana, dna Velici Delia - Secretar general, fiind prezenţi şefii
compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Petroşani.

Sunt prezenţi un număr de 19 consilieri locali.
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2021

preşedinte de şedinţă este doamna consilier Burduf Margareta.
Având în vedere situația ivită, determinată de infecția cu COVID-19, care

face imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor, ședința
se va desfășura online.

DNA SECRETAR GENERAL DELIA VELICI:
- Supun la vot procesele verbale ale sedințelor din luna aprilie 2021:

- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Supun la vot ordinea de zi:

- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei
de 5 000 lei în vederea achiziționării unui clip video și a unor fotografii de
prezentare a municipiului Petroșani;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:
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- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru cultură:
- DL CONSILIER RĂDESCU:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu voiam să întreb dacă în viitorul apropiat avem în vedere ceva proiecte

de hotărâre în care să le folosim? Unde afișăm fotografiile?

DL PRIMAR:
- Noi nu avem fotografii cu Petroșaniul și vrem să facem un portofoliu cu el,

facem și o broșură de prezentare actualizată și un filmuleț.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Susțin cu tot sufletul acest demers al dumneavoastră, să promovăm

Valea Jiului, să promovăm Petroșaniul. O întrebare: probabil o să faceți și filmări
cu dronele, scene, clădiri istorice ș.a.m.d. Dacă se filmează intrarea dinspre
Petroșani spre Tg. Jiu, monumentul acela arată deplorabil.

DL PRIMAR:
- De care spuneți, de cel de la Polatiște?

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Da, sigur. Haideți să facem un efort să-l vopsim, să-l renovăm.

DL PRIMAR:
- Da, este în regulă.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Mulțumesc. A doua problemă: spuneți-mi vă rog frumos, vi se pare corect

ca lângă un monument istoric, mă refer aici la Biserica Romano-Catolică, care a
fost contruită în 1887, să se ridice o baracă de genul acela?



3

DL PRIMAR:
- Acea contrucție încă nu este gata, dar să știți că are acceptul și al bisericii

și al celor de la Penny. Știu ce spuneți, acolo era un garaj care arăta la fel de rău
ca și construcția aceasta. Până la urmă eu nu m-am putut băga.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Dacă am face o felicitare cu Biserica Romano-Catolică, care este un

monument istoric ar arăta urâtă din cauza acestei construcții.

DL PRIMAR:
- Da, știu ce spuneți, nu se prea potrivește.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Mai este o chestie: cum ieșim din Petroșani, spre serpentine, spre

Peștera Bolii, ar fi foarte frumos dacă am iniția un proiect de hotărâre, și vă rog
să țineți cont de ideea mea, pe acele stânci care se văd dinspre Petroșani să
scriem: “Valea Jiului” sau “Petroșaniul vă dorește drum bun!”. Apar acele stânci,
chiar dacă este rezervație acolo, știu despre ce este vorba, dar să scriem ceva,
să urăm “Drum bun!” celor care ne-au vizitat orașul. Aceeași chestie să o facem
și dinspre Hațeg când venim să scriem cu litere mari și iluminate noaptea. Ar
arăta foarte frumos.

DL PRIMAR:
- Aici este o problemă cu rezervația, să știți că avizele care se dau pentru

așa ceva se dau foarte greu. Voi vedea ce presupune toată treaba asta.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Știu, am și spus lucru acesta dar noi nu distrugem natura, dimpotrivă îi

dăm un aspect mai deosebit și facem și reclamă orașului.

DL PRIMAR:
- O să vedem ce presupun toate aceste lucruri, dar să știți că nu este ieftin

și avizele, nu numai că o să ne coste, dar vor și dura foarte mult, dacă vom primi
până la urmă acceptul. O să am în vedere acest aspect.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Am înțeles. Ultima problemă este ca să punem în valoare acel turn de

apă, construit în anul 1912. Este printre puținele monumente istrorice pe care le
are Petroșaniul. Să încercăm să scriem “Municipiul Petroșani” pe vârful turnului,
să-l zugrăvim, să scriem 1912, să arătăm ceva și din Petroșaniul vechi. Sunt
foarte puține clădiri istorice care au mai rămas în Petroșani.
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DL PRIMAR:
- Problema cu turnul de apă este că nu este în proprietatea noastră, este în

proprietatea celor de la C.F.R., și care încă funcționează din câte am înțeles. Ei
folosesc apă din acel turn. Aici este o problemă, știți bine că noi nu reușim să
facem o trecere la nivel cu calea ferată. De 10 ani ne tot chinuim să se facă pe
programul de investiții. Sper să reușim anul acesta, dar vă dați seama ce ar
însemna să începem un demers cu turnul de apă care nici nu este al nostru.
Putem avea o discuție cu ei.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Da, o colaborare pentru o reabilitare, deoarece este o clădire veche care

face parte din istoria Petroșaniului.

DL CONSILIER BUTULESCU:
- Propunerea dlui consilier Gerschner este valoroasă și trebuie să ne

gândim bine ce mai putem face cu puținele monumente istorice ale orașului și
ale naturii din perimetrul nostru dar legea este severă. Vă spun că am studiat
atent aceste probleme, nu o să ne lase nimeni să scriem nici pe stânci, nici pe
monumentele istorice. Putem găsi alte forme de informare mai puțin stridente.
Este un municipiu relativ mic și nu cred că trebuie să folosim litere atât de mari,
repet nu ne vor da voie, mă refer aici la stânci. Dacă ați fi venit cu această
propunere în Elveția sau Austria o respingeau din start. Natura este bine să o
lăsăm așa cum este ea, în măsura posibilităților bineînțeles. În legătură cu Turnul
de apă care are vechimea sa, am putea găsi o colaborare cu cei de la C.F.R.
pentru a o putea pune în valoare.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Aș dori să fac o completare. Dacă nu ne vor lăsa să punem niște litere pe

stânci, voi înțelege că este rezervație acolo, dar putem proiecta cu lumini aceste
litere.

DL PRIMAR:
- Aveți dreptate, dar, ca să proiectezi acolo niște litere, cu…gen laser, îți

trebuie o anumită instalație, îți trebuie mai multe lucruri. Nu știu dacă asta este o
prioritate acum, dar vom vedea.

DNA CONSILIER SÎRBU:
- Eventual la intrarea în Petroșani, vis-a-vis de Liceul Teoretic, unde începe

acel spațiu verde care delimitază cele două sensuri de mers, acolo se va putea,
când vor exista fonduri, un afiș mult mai mare cu “Bine ați venit în Petroșani!” sau
ceva de genul acesta.
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DL PRIMAR:
- Da, este o idee.

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Așa mai bine în sensul giratoriu de la Dărănești.

DL PRIMAR:
- Acolo nu este bine.

DNA CONSILIER SÎRBU:
- Acolo este cu Petrila.

DL PRIMAR:
- Da, nu cred că ne dă voie poliția.

DL CONSILIER LĂUTARU:
- Eu sunt de părere că actualele intrări în municipiul Petroșani sunt “ok”,

doar că ar mai trebui renovate.

DL CONSILIER DURBACĂ:
- Ca idee este foarte ok tot ce s-a discutat, dar ar trebui făcute aceste

lucruri după ce Consiliul Județean alocă fonduri necesare pentru asfaltarea
drumului de la intrările și ieșirile din municipiului Petroșani.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 97 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei
de 48 823,20 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul
Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara” reprezentând
cotizaţia aferentă anului 2021;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
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- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 98 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de
funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroșani și a
serviciilor publice din subordinea Consiliului Local;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL.CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru sănătate:
- DL CONSILIER SINK:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru cultură:
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- DL CONSILIER RĂDESCU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru minorităţi:
- DL CONSILIER BUTULESCU:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
-Cine este pentru? - 19 voturi
-Împotrivă? -
-Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 99 /2021.

D-NA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de
funcții al Direcției de Asistență Socială Petroșani;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru sănătate:
- DL CONSILIER SINK:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru cultură:
- DL CONSILIER RĂDESCU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru minorităţi:
- DL CONSILIER BUTULESCU:
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- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 100 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții “Modernizarea străzilor Uzinei, Pomilor,
Poienilor, Mărășești din Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara”;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 101 /2021.
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DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici
pentru obiectivul de investiții “Modernizarea străzilor 1 Mai, Dr. Ing. Căprar
I Nicolae, Măgurii, Căprioarei, Voievodului, Cerbului și Salcâmilor din
Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara”;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 102 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici
pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea străzilor Digului, Boțoni,
Mândra, Nouă, Sirenei din Municipiul Petroșani, Județul Hunedoara”;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:
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- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 103 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea străzilor Bucegi, Cârjei,
Mureșului, Depoului, Transilvaniei din Municipiul Petroșani, Județul
Hunedoara”;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
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- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 104 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
Municipiului Petroșani;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER GERSCHNER:
- Știu că propunerea este din partea lui Vlad Lăutaru și chiar îl felicit pentru

treaba asta, dar s-a identificat vreun spațiu unde vor fi depozitate aceste vehicule?
Ce facem cu ele?

DL DIRECTOR PREDA:
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- Pe strada Lunca, după calea ferată, unde a fost și târgul de mașini.

DL CONSILIER SÎRBU:
- Aceste mașini vor fi ridicate de către o firmă specializată sau va fi cineva

din cadrul administrației publice locale?

DL DIRECTOR PREDA:
- În principiu, pentru ridicarea vehiculelor se va apela la o firmă specializată,

deoarece noi nu avem în dotare utilaje cu platformă pentru a nu degrada starea
mașinilor.

DNA CONSILIER SÎRBU:
- Se poate ca, până intră în vigoare această hotărâre, Poliția Locală să-i

avertizeze pe proprietarii acestor vehicule ? Să le lase eventual un avertisment
pe parbrizul mașinilor?

DL NEAG:
- Procedura prevăzută de lege, prevede aceste etape, ca proprietarii să

aibă timp să își ridice aceste mașini, să se pună la punct cu, eu știu, cu sume de
bani la taxe și impozite, I.T.P.-ul să fie efectuat. Proprietarului nu i se ridică
mașina fără a fi înștiințat în prealabil și care este procedura pe care trebuie să o
urmeze pentru a o păstra în continuare sau ce se va întâmpla dacă renunță la ea.
A renunța înseamnă pe lângă activitatea care este prevăzută în lege o sancțiune
între 1 000 lei - 2 000 lei. Dar proprietarul va face ce crede de cuviință.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 105 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
public al municipiului Petroșani în domeniul privat al acestuia, în vederea
valorificării sau casării acestora;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
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- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 106 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în
suprafață de 61 mp situat în strada Eroilor, nr. 1, proprietate privată a
municipiului Petroșani, notat în CF nr. 62876 Petroșani, nr. cadastral 62876,
către Cabinet medical Rebrișoreanu Angela S.R.L.;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.



14

- Comisia pentru sănătate:
- DL CONSILIER SINK:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 107 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de
19 mp, situat în strada Viitorului, fn, notat în CF nr. 65428 Petroșani, nr.
cadastral 65428;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru sănătate:
- DL CONSILIER SINK:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
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- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 108 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Petroșani;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 109 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
14. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de
inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani;

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:
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- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?
- Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 19 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 110 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, fără licitație publică, a
spațiului pentru prestări servicii, situat în Petroșani, str. Șt. O. Iosif, bl. 1A,
ap. 1, parter, către domnul Bejinariu Constantin, în calitate de revoluționar.

DL PRIMAR
prezintă Referatul de aprobare.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Avizele comisiilor, vă rog:

- Comisia juridică:
- DL CONSILIER LĂUTARU:
- Aviz favorabil.
- Comisia buget – finanţe:
- DL CONSILIER COCONEA:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru servicii publice:
- DRA CONSILIER GRIGORIU:
- Aviz favorabil.
- Comisia pentru urbanism:
- DL CONSILIER BUDA:
- Aviz favorabil.
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DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu vreau să știu ce s-a schimbat de data trecută, de când l-am amânat.

DL PRIMAR:
- Eu am discutat cu el și i-am explicat, dar, din punct de vedere juridic, el

și-a plătit toate datoriile la zi. Rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă i-l dăm
în continuare sau nu.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Dar el ce spune? Mai vrea să presteze acolo ceva sau nu?

DL PRIMAR:
- Nu știu exact ce ar vrea să facă.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre în forma

prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 14 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? - 5 voturi (dnii consilieri: Sîrbu Cristian, Buda, Niță,

Grigoriu și Sîrbu Cristina)
Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 111 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF MARGARETA:
- Dacă nu mai sunt alte discuții sau probleme, declar închisă şedinţa

ordinară a Consiliului Local din data de 21 mai 2021.

Petroşani, 21.05.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
BURDUF MARGARETA SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


