
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
CONSILIUL LOCAL

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

încheiat azi, 14 iunie, cu ocazia desfăşurării şedinţei
extraordinare, a Consiliului Local al municipiului Petroşani,
convocată de îndată prin Dispoziţia nr. 390/2021

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 18 consilieri locali.
Lipsește dl consilier Coconea Toma.
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? - 18 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 117 /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? - 18 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 118 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a

statului de funcţii și aprobarea numărului de personal din cadrul
Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a
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? - 18 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 119 /2021.

DNA CONSILIER BURDUF:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de

funcționare și a cuantumului taxelor de vizitare pentru Muzeul
Mineritului.

DNA CONSILIER BURDUF:
- Dacă aveţi discuţii, amendamente?

DL CONSILIER HUMEL:
- Eu aș dori să fac o precizare. Ar trebui, dacă programul este

până la ora 16:00, să trecem pe programul de funcționare și
precizarea ca ultimul tur să fie până la ora 14:00. Să fie făcută doar o
completare.

DL PRIMAR:
- Nu cred că este necesară această precizare deoarece vom duce

lumea în eroare. Ar putea să le spună vizitatorilor cei de la muzeu, în
momentul în care ei intră, acest lucru. Poate nu toți vor să facă un tur
complet.



DL CONSILIER HUMEL:
- Mă gândeam în ideea că dacă vine cineva la ora 16:00 pentru a

vizita muzeul să nu se decaleze programul de închidere.

DL PRIMAR:
- I se va spune de la intrare că nu mai are timp să viziteze. Și la

București dacă te duci să vizitezi Muzeul de istorie, dacă intri la ora
13:00, la ora 14:00 când se închide muzeul ți se spune să te îndrepți
către ieșire.

DL CONSILIER BUTULESCU:
- Aș avea și eu precizare de făcut. Acele reduceri ar trebui un pic

diversificate, deoarece există niște practici în muzealistică în general.
Dacă stabilim că prețul este de exemplu de 10 lei pentru un adult,
atunci există o limită de vârstă pentru copiii care nu plătesc nimic iar
elevii și studenții plătesc, în general, jumătate din prețul unui bilet
întreg. Trebuie să ținem cont și de pensionari care trebuie să
plătească și ei la jumătate. O altă categorie care se evidențiază sunt
persoanele cu dezabilități. Care a fost frecvența de vizitare în aceste
zile, când nu s-au luat bani? Știți de ce mă tem cel mai mult? Să nu
avem un muzeu superb, frumos și la care să nu vină aproape nimeni.

DL PRIMAR:
- În prima zi când a avut loc deschiderea, muzeul a avut peste 600

de vizitatori adulți și copii. La Noaptea Muzeelor au fost peste 300 de
vizitatori. Iar referitor la prețuri, să știți că ele nu sunt mari sunt chiar
adecvate cu zona noastră. La Deva la muzeu de exemplu este 20 lei
intrarea pentru adulți și 10 lei pentru copii. Cred că este necesar să
avem o gratuitate pentru persoanele cu handicap și însoțitori iar
intrarea pentru copii să fie de exemplu până la18 ani tot gratuită.

DNA DRAGOȘ:
- Persoanele cu handicap, inclusiv însoțitorii, sunt scutiți prin lege

și nu este legal să punem noi în hotărâre ceea ce este prevăzut de
lege.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Până la urmă elevii au 10 lei, sau au gratis?

DL PRIMAR:
- Au 5 lei.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Întreb acest lucru pentu că, în general, se face distincția între

elevi/studenți deoarece ei vin pe baza carnetului de elev sau de



student. Dar dacă lăsăm gratuit pentru copii până la 18 ani poate acel
copil nu mai este la școală.

DL PRIMAR:
- Putem lăsa până la 14 ani, cum hotărâți și dumneavoastră, dar

ar trebui să-i încurajăm să meargă la muzeu.

DNA CONSILIER NIȚĂ:
- Și studenții?

DL PRIMAR:
- Da, și studenții.

DNA CONSILIER BURDUF:
- Supun la vot propunerea dlui primar ca taxa de intrare să fie de

10 lei/adult (pensionarii au reducere 50%), copiii și elevii cu vârsta de
până la 18 ani au accesul gratuit, inclusiv însoțitorul acestora, în cazul
unui grup organizat iar studenții au acces gratuit în baza carnetului de
student.
- Cine este pentru? - 18 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

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

forma prezentată de executiv:
- Cine este pentru? - 18 voturi
- Împotrivă? -
- Abţineri? -

Se transpune în Hotărârea Consiliului Local nr. 120 /2021.

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

extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată pentru data de
14 iunie 2021.

Petroşani, 14 iunie 2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BURDUF MARGARETA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI


