
 

 

COMISIA  DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

NR. 14858/07.04.2022 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

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. RĂSCOLEAN RADU DANIEL     – președinte 

2. GHIURA DORU                             – secretar 

3. BURDEA ADRIAN GHEORGHE – membru până în 21.07.2021 

4. BRÎNDĂU LUCIAN IOAN            – membru 

5. BENKE ALEXANDRU                  – membru  

6. MOGOI FLORIN-IONEL                - membru din 30.09.2021 

              În intervalul 01.01.2021 – 31.12.2021 , Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului    

s-a întrunit  în 28  ședințe în cadrul cărora au fost dezbătute , analizate și supuse avizării un număr 

de 84 proiecte , care au primit aviz favorabil.  

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

- aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru anul 2021, în orașul Petrila; 

- aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Petrila, în domeniul privat al orașului Petrila; 

- aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din orașul Petrila; 

- aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “extindere rețele de gaze 

naturale din orașul Petrila, județul Hunedoara” pentru străzile: Predoni, Dobrești, Digului, 

Sarmisegetuza,Popi, Parângului, Tăii, Taia și Rândunicii; 

- aprobarea achiziționării serviciilor de proiectare și a studiilor tehnice necesare, în vederea obținerii 

de finanțare pentru modernizarea, eficientizarea termică și dotarea unor clădiri publice din orașul 

Petrila, prin fonduri structurale; 

- aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. orașul Petrila- prin Consiliul Local al 

orașului Petrila și U.A.T. județul Hunedoara- prin Consiliul Județean Hunedoara, pentru realizare 

lucrărilor la obiectivul de investiții “Construire pod de legătură centura Petrila, județul Hunedoara” 

- aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 

- aprobarea stabilirii taxelor de concesiune și închiriere pentru anul 2021; 

- aprobarea cererii de finanțare prin programul național de investiții “Anghel Saligny”și a devizului 

estimative pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi de interes local în orașul Petrila – etapa 

IV”; 

- aprobarea aprobarea cererii de finanțare prin programul național de investiții “Anghel Saligny”și a 

devizului estimative pentru obiectivul de investiții ”reconstrucție punte pietonală distrusă de inundații 

peste Jiul de est la Petrila, Str. Taia/Muncii, județul Hunedoara” 

 

 



 

- aprobarea cererii de finanțare prin programul national de investiții “ Anghel Saligny” și a devizului 

estimative pentru obiectivul de investiții ”Amenajare acces bloc social strada republicii, oraș Petrila, 

județul Hunedoara” 

- aprobarea introducerii unor blocuri din orașul petrila în programul local multiannual privind creșterea 

performanței energetice, în vederea obținerii de finanțări prin fonduri externe nerambursabile, pentru 

reabilitare termică, precum și aprobarea achiziționării serviciilor de proiectare și a studiilor tehnice 

necesare pentru lucrările de intervenție; 

- 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 

“Construire 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 . 

               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.. 

                 

 

              PREȘEDINTE                                                                                      SECRETAR 

   RĂSCOLEAN RADU DANIEL                                                                  GHIURA DORU 

 

 

 


