
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S - V E R B A L

încheiat azi, 13 mai, cu ocazia desfăşurării şedinţei
extraordinare, a Consiliului Local al municipiului Petroşani,
convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 275/2021

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

Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri locali.
Lipsesc dra consilier Grigoriu Lavinia și dnii consilieri Coconea

Toma și Gerschner Francisc.
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 CONSILIER BURDUF:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local

al Municipiului Petroşani;

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

forma prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 16 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 91 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului

Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial
din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani;

DNA CONSILIER BURDUF:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?



- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în
forma prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 16 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 92 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul

local a sumei de 20 000 lei în vederea premierii sportivului Toma
Coconea pentru rezultatele obținute în întreaga sa carieră;

DNA CONSILIER BURDUF:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Dl consilier Coconea este?

DNA CONSILIER BURDUF:
- Nu.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu aș fi vrut să aud și punctul lui de vedere, și vă spun de ce.

Nu pentru că nu-l apreciez, eu chiar am fost printre cei care, atunci
când mergea dânsul la Red Bull, îl urmăream pe internet. Acum la
mine este mai mult o problemă faptul că el este consilier și o să pară
că noi cosilierii ne dăm bani nouă. Este mai mult o chestie morală. Eu
îl apreciez foarte mult, dar acum când ajungi să ai niște funcții din
păcate trebuie să fii conștient că ești expus din punct de vedere public
și poate lumea consideră că ne dăm bani unii la alții. Aș fi vrut să văd
punctul lui de vedere legat de acest lucru.

DL PRIMAR:
- Sigur că este un punct de vedere pertinent ceea ce spune dna

consilier Niță, însă, pe de altă parte, am făcut aceste două proiecte și
pot să vă sigur că ele sunt perfect legale. Dl consilier Coconea nu
putea participa la vot pentru acest proiect legat de persoana lui. Însă
eu cred că ceea ce face dl Coconea și dl Avram Iancu pentru
muncipiul Petroșani de peste 10 ani de zile este foarte greu de
cuantificat în bani și foarte greu de cuantificat ceea ce au făcut ei
pentru Petroșani, pentru imaginea lui. Tomi și Avram Iancu sunt în
felul lor unici în România și chiar în lume. Eu am considerat că de
această dată, pe lângă diplome, titluri de Cetățean de Onoare, este
normal la acest moment să oferim un premiu cât de cât consistent și



în bani pentru ce ei au făcut deja pentru Municipiul Petroșani, nu
neapărat pentru persoana lor. Pe de altă parte, de-a lungul timpului,
cel puțin de când sunt eu în Consiliul Local, din anul 2000, au existat
situații în care, chiar dacă oamenii care au fost consilieri locali, au
beneficiat de anumite lucruri, fie că vorbim de concesiuni de terenuri,
fie că vorbim de vânzări și așa mai departe. Lucruri care au avut
legătură cu Consiliul Local. Asta pe de-o parte; pe de altă parte, d-na
consilier Niță este de mult în Consiliul Local și știe că am finanțat
multe lucruri legate de activități culturale, am finațat cărți care din
punct de vedere al valorii literare nu ne-am priceput noi dar nici nu am
văzut să fie vreun bestseller și am dat banii, mult mai mulți bani. Eu
nu vreau să fiu ipocrit și să mă ascund în spatele unor lucruri de acest
gen. Pe de altă parte, fiecare la rândul lui, repet, într-un fel sau altul, a
avut legături cu anumite hotărâri de Consiliu dar, repet, legal nu s-a
întâmplat să fie conflicte de interese. Dacă de data aceasta facem
acest gest nu este ceva singular, nu este ceva ieșit din comun și nu
este ceva care ar fi cumva prea mult pentru ce au dat acești oameni
pentru municipiul Petroșani. Acesta este punctul meu de vedere.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu nu am contestat deloc legalitatea. Este adevărat, și noi

suntem cetățeni ai acestui oraș și poate, la un moment dat, am
beneficiat de concesiuni de terenuri sau garaj, dar acelea s-au făcut
prin licitație publică sau poate dacă era o încredințare directă se
putea spune că este un favoritism.

DL PRIMAR:
- Nici la încredințare directă nu este favoritism dacă este pe lege.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Exact. Dar la mine problema este că nu-i “ok” acum. Dacă Tomi

Coconea nu era în postura de consilier aș fi votat “pentru”. Asta este
singura reținere pe care o am. Așa cum noi, ca și consilieri, ca și
comunitate, efortul pe care ambii l-au făcut (Toma Coconea și Avram
Iancu) pentru Valea Jiului s-a văzut în faptul că în totdeauna am fost
sponsori pentru acțiunile lor. Și referitor la proiectul următor, cel cu
Avram Iancu, să înțeleg că s-a retras? Acolo se spune “pentru
întreaga activitate”.

DL PRIMAR:
- Nu, pentru întreaga activitate de până acum. Este un corolar și la

Tomi și la Avram Iancu, de activitate în acest moment.



DL CONSILIER BUTULESCU:
- Acest subiect s-a mai discutat și cu alte ocazii și ar trebui să

punem punct acestei ipocrizii. Dacă considerați că în Consiliul Local
nu merită să fie cooptați oameni cu merite din alte domenii, fie că este
vorba de sport sau literatură, puteți iniția un proiect de hotărâre prin
care să fie excluși de la recunoașterea meritelor pentru cei care fac
parte din Consiliul Local. Dacă nu, nu puteți merge pe asemenea acte
de discriminare. Mie mi se pare normal ca astfel de oameni cu merite,
cu oarecare imagine, să fie valorificați, puși pe liste, aleși și promovați
în acest Consiliu. De aceea o spun cu o oarecare durere pentru că
mi-ați adus aceste acuze și pentru un premiu simbolic. Era vorba de
1 000 lei, aici discutăm de 20 000 lei. Spuneți că de ce să-i dăm că
este “consilier”?! Nu-i dăm că este consilier, îi dăm că este cetățean
al orașului Petroșani și are niște merite, care, să zicem așa, pot fi
recompensate chiar financiar în anumite situații. Așa ar fi cel mai bine,
să veniți cu un proiect de hotărâre prin care să se spună ca cei care
fac parte din Consiliul Local să nu mai primească “premii”.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Acel premiu de 1 000 de lei l-am contestat atunci vis-a-vis de

faptul că v-am rugat ca, în calitate de președinte al comisiei de cultură,
să faceți un regulament, astfel încât, pe baza unei grile oarecare să
putem decide cine este cel mai valoros. Lumea spunea că nu a
existat transparență vis-a-vis de cum le dădeam. Există o cu totul altă
motivație vis-a-vis de ce am contestat eu atunci, în nici un caz că
sunteți consilier. Dacă are cineva curiozitatea se poate uita în urmă și
poate vedea de câte ori v-am aprobat cheltuieli să scoateți cărți. Nu
are deloc acoperire acuzația dumneavoastră. Dar mi-ar fi plăcut să fie
prezent și dl Coconea.

DNA CONSILIER BURDUF:
- Precizez că dl consilier Coconea ne-a transmis că nu poate

participa la această ședință deoarece se află la o competiție, nu
pentru că ar fi vrut să se sustragă de la această ședință. Dumnealui
lipsește din motive obiective.

DL CONSILIER LĂUTARU.
- Mie mi se pare această coincidență, că până la urmă este o

coincidență, că acest mare sportiv Tomi Coconea este și consilier
local și mie mi se pare foarte normal ca un sportiv de renume mondial
să facă parte din Consiliul Local al municipiului Petoșani. Dar, dacă
ne luăm de această coincidență, mi se pare jenantă postura în care
ne-a pus dna consilier Niță să discutăm de meritele lui Tomi Coconea.

Mi-ar fi și rușine să deschid acest subiect față de contribuțiile pe
care le-a adus imaginii municipiului Petroșani. Nu vreau să jignesc pe



nimeni dar aceste puncte de vedere, cum că un consilier local care
are succes în orice domeniu de activitate să nu fie premiat într-un
anume fel, cum se practică la fel în cam toate orașele din România,
mi se pare o gândire un pic înapoiată, nu vreau să se simtă nimeni
jignit.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Nu mă simt jignită, eu am fost de acord de fiecare dată să-l

premiem. Aici în Consiliul Local noi suntem oameni de vârste diferite,
de genuri diferite, de pregătiri diferite, tocmai de aceea avem puncte
de vedere cât mai eterogene.

DL COSILIER RĂDESCU:
- Cred că dl primar a făcut această propunere, nouă, Consiliului

Local, rămânând la latitudinea noastră dacă dl Coconea merită sau
nu această sumă. Consider că, necerând dl Coconea această sumă,
nu avea de ce să fie prezent azi, deoarece această sumă reprezintă
un premiu din partea Consiliului Local și din partea primăriei
municipiului Petroșani pentru valoarea pe care o are acest
ambasador al Văii Jiului și al județului Hunedoara în lume. Cred, și
este o părere personală, că această sumă o va cheltui sau cel puțin o
parte din ea pentru această deplasare. Dar repet având titlu de
premiu din partea noastră.

DL CONSILIER DURBACĂ:
- Este foarte interesant că de 25 de minute de când a început

ședința discutăm despre doi sportivi extraordinari, apreciați la nivel de
țară și nu numai. Îmi pare rău, dna Niță, este un subiect așa de
important sau vi s-a transmis de către cetățenii orașului că nu ar
trebui aprobate astfel de proiecte de hotărâre sau este imoral că este
consilier? Chiar funcția nu contează. În loc să discutăm despre
problemele orașului discutăm depre performanțele a doi oameni
extraodinari. Să continuăm ședința și să trecem la vot.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu nu am contestat performanțele.

DL CONSILIER SÎRBU:
- Sunt în asentimentul colegului nostru de a continua ședința dar

cu o anumită observație, să zicem așa. De ce trebuie să ne atacăm
când cineva are o opinie? Și eu l-am apreciat pe Tomi Coconea de-a
lungul întregii activități, cred că merită acest premiu, merită chiar mai
multe aprecieri din partea comunității noastre dar văd că începem să
ne atacăm.



DL CONSILIER DURBACĂ:
- Dragi colegi, dacă vă aduceți aminte despre anumite cărți care

au fost scoase și premiate, am fost batjocorit în presa locală că sunt
consilierul căruia nu îi pasă de cultură. Atunci nu a sărit nimeni să
spună că îmi exprim punctul de vedere.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu mi-am expus punctul de vedere și fiecare poate vota cum

consideră.

DL CONSILIER HUMEL:
- Am înțeles de la dl primar de ce a formulat așa “pentru întrega

activitate” dar cred că mai degrabă aș vota acest proiect dacă ar fi
vorba să sprijinim participarea lui Tomi Coconea, îl admir nu am nimic
cu el și al lui Avram Iancu, mă refer la proiectul următor, la o anumită
competiție. Aș vota “pentru” fără nici o reținere un astfel de proiect dar
pentru formularea aceasta “pentru întrega activitate” atâta timp cât
omul este încă în activitate nu mi se pare cea mai potrivită pentru
ședința de azi.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Eu acum aflu că o parte din bani îi va folosi la competiție. De ce

nu ați spus că îl ajutăm financiar pentru a participa la competiție? Nu
s-a opus nimeni niciodată la așa ceva.

DNA KECS:
- Vreau să vă spun că este mult mai bună formularea dlui primar

de acum pentru că: 1- nu poți să premiezi pentru întreaga carieră la
80 de ani un sportiv. Este clar că doar o mică parte din vârstă este din
domeniul competițional, în rest nu mai este. Ați văzut ce a pățit și
Simona Halep, se poate întâmpla orice, oricui și oricând. Și 2 - în
momentul în care vă hotărâți să acordați o sumă de bani pentru cei
doi sportivi pentru participarea la competiții, ei trebuie să aducă o
grămadă de acte justificative, care sunt sau nu compatibile cu
planurile noastre de achiziție. Este mult mai complicată procedura.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Cei de la primăria Lupeni cum au reușit?

DNA KECS:
- Asta nu știu, dar este mult mai anevoioasă procedura. Am înțeles

punctul de vedere al fiecăruia, dar așa cum am spus, este mult mai
anevoios procesul.



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

forma prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 12 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? - 4 voturi (dnii consilieri Humel, Sîrbu, dna

consilier Niță și dna consilier Burduf)

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 93 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul

local a sumei de 20 000 lei în vederea premierii dlui Avram
Marius Iancu pentru rezultatele obținute în întreaga sa carieră
sportivă;

DNA CONSILIER BURDUF:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER HUMEL:
- La fel ca și la celălalt proiect de hotărâre nu “pentru întrega

carieră” ci “ca sprijin” oricând votez “pentru” dar în cazul acesta mă
voi abține.

DL CONSILIER BUTULESCU:
- Ce spune colegul nostru... Nu putem da un premiu cu dedicație.

Adică “dacă îți dăm banii aceștia faci cu ei asta”. Se bat cap în cap.
Dacă dăm un premiu, lăsați-l să își cheltuie cum știe el mai bine. Cu
siguranță nu va veni săptămâna viitoare cu o cerere pentru o
sponsorizare. Haideți să nu îl condiționăm ce să facă cu banii.

DL CONSILIER HUMEL:
- Să nu îi spunem premiu, să-l numim sprijin pentru participare.

DL PRIMAR:
- Fac o observație, nu o luați ca un atac la persoană, vreau să fim

corecți și cinstiți. Am văzut că, dle Humel, aveți o problemă cu
această chestiune de “premiu”. Noi suntem vechi în Consiliul Local și
știu că și dumneavoastră ați beneficiat la un moment dat de anumite
sume de bani pentru expoziții de pictură. Mie, sincer vă spun, pentru
Tomi și pentru Avram care au făcut, repet, este foarte greu
cuantificabil în bani, cât au făcut ei ca imagine pentru Petroșani…
este foarte bine să discutăm, dar această discuție se duce într-o altă
zonă decât în zona aceea a aprecierii și recunoașterii pentru



performanțele obținute. Acești oameni nu ar trebui să fie puși în astfel
de situații. Aceasta este părerea mea.

DL CONSILIER BUTULESCU:
- Haideți să schimbăm formularea din “întreaga activitate” în

“pentru activitatea sportivă până în prezent”.

DNA CONSILIER BURDUF:
- Supun la vot amendamentul dlui Butulescu:

- Cine este pentru? - 16 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

DNA CONSILIER BURDUF:
- Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut:

- Cine este pentru? - 16 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 94 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
5. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 al H.C.L. nr.

117/2015 privind aprobarea unor taxe percepute de Clubul
Sportiv Municipal Jiul Petroşani;

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

forma prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 16 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 95 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T.

Municipiul Petroșani prin Consiliul Local al Municipiului
Petroșani cu U.A.T. Județul Hunedoara prin Consiliul Județean
Hunedoara, cu unitățile administrativ-teritoriale din Valea Jiului,
Universitatea din Petroșani, precum și cu unele asociații de
utilitate publică, în vederea constituirii ASOCIAŢIEI PENTRU
DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTEGRATĂ VALEA JIULUI.

DNA CONSILIER BURDUF:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?



- Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre în
forma prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 16 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 96 /2021.

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

extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată pentru data de
13 mai 2021.

Petroşani, 13 mai 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURDUF MARGARETA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


