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                Prezentat în conformitate cu prevederile  art. 95  din H.C.L. 129/2018  privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al orașului Petrila. 

    În perioada analizată componența comisiei a fost următoarea:  

1. HELJIU MARIUS NICOLAE     – președinte 

2. CHINȚA RADU DACIAN          – secretar 

3. MUTICĂ PETRU PAVEL           – membru din 31.03.2021 

4. GAIER DANIELA                       – membru 

5. BĂLĂNESC DORU                    – membru 

6. VOINIC DANIEL                        - membru până în 02.03.2021 

             În intervalul 01.01.2021 – 31.12.2021 , Comisia Social - Culturală s-a întrunit  în 26 de 

ședințe în cadrul cărora au fost dezbătute , analizate și supuse avizării un număr de 68 proiecte , 

care au primit aviz favorabil. 

               Unele dintre cele mai importante proiecte de hotărâre avizate de comisie sunt cele privind: 

- aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii 

de Vest și Unitatea administrativ Teritorială orașul Petrila, în vederea realizării proiectului “Sprijin 

la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programe 2021-2027 regenerare urbană, centre de agreement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusive obiectivele de patrimoniu cu potential turistic 

și infrastructură rutierăde interes județean, inclusive variante ocolitoare și/sau drumuri de egătură”; 

- aprobarea participării orașului Petrila, județul Hunedoara, ca membru fondator al  Asociației 

“Agenția pentru Dezvoltare Valea Jiului” alături de alte unități administrative-teritoriale, instituții și 

organizații neguvernamentale; 

  -  aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022; 

 - aprobarea taxelor de concesiune și închiriere pentru anul 2022;  

   - aprobarea bugetului local pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; 

    - aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii pe 

anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024; 

- aprobarea preluării de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania 

Națională de Investiții SA, în domeniul public al orașului Petrila a obiectivului de investiții 

„Construcție Bazin de Înot Școlar”. 



               Comisia s-a întrunit înainte de fiecare ședință ordinară și extraordinară a Consiliului Local 

al orașului Petrila, pentru a discuta proiectele de hotărâre propuse prin ordinea de zi , dar și pe cele 

propuse peste ordinea de zi. 

               Lucrările s-au desfășurat într-o atmosferă de conlucrare și colaborare , discuțiile fiind 

constructive, iar observațiile pertinente. 

                La fiecare ședință de comisie a fost încheiat un proces verbal care cuprinde informații 

privind avizele formulate pentru fiecare proiect de hotărâre de pe ordinea de zi în parte, 

amendamentele prezentate , un rezumat al dezbaterilor , dar și alte date relevante pentru activitatea 

comisiei. De asemenea, toate proiectele dezbătute și supuse avizării în comisie sunt însoțite fiecare 

de câte un aviz, acesta fiind prezentat secretarului general al U.A.T. 
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