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Stimați cetățeni, 

 
Este pentru mine nu doar o simplă obligație prevăzută 
de lege, ci și o datorie de onoare pe care mi-am 
asumat-o în fața dumneavoastră, aceea de a vă aduce 
la cunoștință lucrurile bune pe care, împreună, am 
reușit să le înfăptuim până acum în localitatea noastră, 
precum și acelea pe care le avem în vedere pentru anul 
acesta și pentru cei care vor urma.  
 
Apreciez, în primul rând, faptul că și în anul pe care 
recent l-am încheiat, ați înțeles să fiți alături de 
administrația locală a orașului Uricani nu doar cu sfaturi 
utile, nu doar cu încrederea pe care ne-ați arătat-o, ci și 
prin îndeplinirea obligațiilor legale privind taxele și 
impozitele locale. Pentru acest lucru, vă mulțumesc.  
 
Știu că plata impozitelor și taxelor reprezintă un efort 
financiar pentru fiecare cetățean și tocmai din acest 
motiv am solicitat Consiliului local ca și pentru anul 
2016 să păstrăm impozitele și taxele locale la cota 
minimă prevăzută de lege. Unele prevederi ale Codului 
fiscal au făcut însă ca anumite impozite să fie sensibil 
mai mari ca până acum, fără ca administrația locală să 
aibă competență în modificarea lor. Chiar și așa, în 
anumite situații, cum este de exemplu impozitul pentru 
curte, unde eu cred că legiuitorul a introdus unele 
prevederi care nici mie nu mi se par a fi corecte, am 
făcut deja demersuri, împreună cu colegii din Consiliul 
local, în vederea modificării Codului fiscal în favoarea 
oamenilor afectați. Astfel, am adoptat în Consiliul local 
un Memorandum prin care solicităm redefinirea 
plafonului minim de impozit pentru curte și am cerut 
Primului Ministru Dacian Cioloș să adopte, în acest 
sens, o Ordonanță de Guvern, aceasta fiind singura 
modalitate prin care problema poate fi rezolvată. 
 
Vreau să vă spun că, așa cum am făcut în toți acești 
ani în care m-am bucurat de încrederea 
dumneavoastră, cu banii colectați de la cetățeni, cărora 
le-am adăugat, prin eforturi susținute și insistențe pe 
lângă factorii de decizie de la nivel regional, național 
sau european, alte importante resurse financiare la 
bugetul orașului nostru, am reușit nu doar să asigurăm 
buna funcționare a Primăriei și a instituților de educație, 
sănătate, cultură și sport, ci mai ales să punem în 
aplicare un amplu program de modernizare a orașului 
Uricani.  
 
Mă mândresc cu faptul că Primăria Uricani a reușit și în 
anul 2015, la fel ca și în anii precedenți, să încheie 
exercițiul financiar fără nici un fel de datorii, astfel încât 
suntem la zi cu toate plățile prevăzute de lege și nu 
avem restanțe către nici un furnizor de servicii publice 

sau executant de lucrări edilitare. 
 
Este evident pentru orice om de bună credință faptul 
că, în ultimii ani, orașul Uricani a făcut pași semnificativi 
înainte în ceea ce privește infrastructura publică, 
confortul cetățenilor, grija față de copii și tineri sau viața 
culturală și spirituală a comunității noastre. Așa cum 
fiecare dintre noi știe la fel de bine că încă mai sunt 
multe probleme cărora trebuie să le găsim rezolvare, 
astfel încât viața tuturor să fie una demnă de statutul 
nostru de oraș cu direcție de dezvoltare europeană. 
Vreau să vă asigur însă că avem în vedere toate 
aceste probleme și căutăm soluții pentru a le rezolva. 
 
Cu toate că, într-o perioadă politică de tristă amintire în 
care s-au tăiat pensii și salarii, am întâmpinat multe 
greutăți în promovarea proiectelor noastre pentru 
finanțări europene, bunul Dmnezeu a fost alături de noi 
și, în ultimii ani, orașul Uricani a beneficiat de fonduri 
europene substanțiale, cu ajutorul cărora am reușit să 
finalizăm câteva investiții de anvergură în orașul nostru, 
care au schimbat în bine imaginea localității. Vreau să 
menționez faptul că pentru toate aceste programe 
europene, am asigurat prompt sumele necesare pentru 
cofinanțare, din fondurile proprii ale bugetului local.  
 
Vă reamintesc aici proiectul privind ”Reabilitarea 
sistemului rutier și pietonal central” – cel mai mare 
proiect de investiții în infrastructură derulat în Uricani în 
ultimul sfert de secol – în cadrul căruia a fost 
modernizat Bulevardul Muncii (între cele două poduri 
peste Jiu), precum și o bună parte din trotuarele 
aferente acestuia. Tot în acest proiect am modernizat 
străzile Republicii, Progresului, Unirii (din B-dul Muncii 
până în zona punctului gospodăresc), Brazilor (de la 
intersecția cu B-dul Unirii până la Școala nr. 2), cele 
două poduri peste Jiu dar și cea mai mare parte a 
trotuarelor aferente acestor străzi.  
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Chiar dacă nu au fost prinse în proiectul derulat pe bani 
europeni, am alocat bani de la bugetul local pentru a 
face lucrări similare și la strada Unirii, între punctul 
gospodăresc și intersecția cu Brazilor, respectiv din 
zona Școlii nr. 2, prin spatele ”C”-urilor, până la Blocul 
3A, pentru că nu puteam lăsa de izbeliște aceste străzi 
care deservesc sute de cetățeni. În același timp, peste 
tot acolo unde au fost prevăzute lucrări de modernizare 
a trotuarelor, am recuperat pavelele vechi pe care  
le-am refolosit în amenajarea altor alei pietonale, cum 
ar fi de exemplu, legătura dintre aprozarul de pe Bd. 
Muncii și Al. Progresului sau trotuarul de pe Al. Plopilor 
din Bd. Republicii spre piața veche ori construirea unor 
alei noi la scările de bloc situate între Al. Plopilor și 
parcul de la Masa Tăcerii, dar și alte alei similare. 
 
În anul 2015 am acordat, la sugestia cetățenilor, o 
atenție sporită pentru amenajarea de parcări. 
Programul de amenajare a parcărilor, pe care l-am 
derulat exclusiv cu fonduri din bugetul local, a vizat 
modernizarea locurilor de parcare de pe Aleea 
Progresului, din zona situată în spatele străzii Unirii, de 
la Blocul 13, pe Aleea Teilor (între vile), alte două 
parcări pe zona cuprinsă între Bd. Muncii și Aleea 
Progresului și încă una între străzile Aleea Teilor și 
Progresului. Vreau să vă informez că procesul de 
modernizare a parcărilor, de identificare și realizare a 
altor locuri de parcare în orașul Uricani va continua și în 
anii următori.  
 
Simiar, am derulat și în anul precedent, o serie de 
investiții în extinderea și modernizarea iluminatului 
public. Am înlocuit vechile becuri cu corpuri de iluminat 
economice, moderne, fapt care a asigurat o economie 
consistentă la factura pentru iluminatul public. Cu banii 
astfel economisiți, am putut face o serie de investiții 
pentru extinderea iluminatului pe străzile unde acesta 

lipsea, lucru de care ne vom ocupa și în acest an, dar și 
în anii viitori.  
 
Dacă cineva se mai îndoia de faptul că în preocupările 
mele și ale administrației locale de la Uricani nu se 
regăsesc toți cetățenii orașului nostru, anul 2015 a 
spulberat orice urmă de neîncredere. Am făcut zeci de 
drumuri la București, la Guvern, pentru a promova 
proiectul nostru privind modernizarea drumurilor din 
zonele rurale ale orașului nostru și pentru a obține banii 
necesari pentru a demara aceste investiții pe care doar 
de la bugetul local nu ni le puteam permite. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu am avut și de această dată câștig de 
cauză astfel încât, grație parteneriatului pe care l-am 
încheiat cu Guvernul României, prin Ministerul 
Dezvoltării Regionale, pentru prima dată în istoria 
acestor locuri, s-a început asfaltarea drumurilor vicinale 
spre gospodăriile țărănești din Uricani, Valea de Brazi 
și Câmpu lui Neag.  
 
La primul lot de 8 drumuri de acest fel, lucrările au 
început anul trecut, iar pentru 6 dintre acestea ele sunt 
deja aproape finalizate. Astfel, pe Mârșăvoni s-a 
realizat fundația și s-au turnat cele două covoare de 
asfalt, urmând ca în primăvară să finalizăm lucrările de 
asfaltare la intersecții și legături și alte lucrări de 
completare, conform proiectului; pe Bilugu au fost 
turnate cele două covoare de asfalt, urmând să 
realizăm intersecțiile și drumurile de legătură spre cele 
3 direcții (str. Cabanelor și celelalte două ramificații de 
legătură cu drumurile forestiere), precum și câteva 
poduri și podețe; pe strada Sterminos s-au turnat deja 
covoarele de asfalt, dar am solicitat o aprobare de 
suplimentare de lucrări, în interiorul bugetului aprobat, 
pentru că avem nevoie aici de realizarea unor rigole 
betonate, dar și de lucrări de lărgire a unor porțiuni de 
drum și lucrări la legăturile spre drumurile adiacente; pe 
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strada Dinoni, a fost turnat stratul 
de asfalt de rezistență, urmând ca, 

în primăvară, să fie turnat stratul de 
uzură și să fie finalizate lucrările la 

intersecțiile cu alte drumuri de legătură; pe 
strada Bulzu s-a turnat deja un prim covor de 

asfalt pe porțiunea cuprinsă între DN 66A și biserica 
ortodoxă, urmând ca lucrările să fie continuate de la 
biserică până la intersecția străzilor de acces spre 
familiile Stoi și Brăilă și turnarea încă unui strat de 
asflat pe întreaga secțiune de drum. 
 
Vreau să vă informez că, din cele 40 de miliarde de lei 
vechi primiți luna aceasta, în urma intervențiilor pe care 
le-am făcut la Guvern pentru această investiție, avem 
suficienți bani pentru a realiza ”cap-coadă” lucrări 
similare de modernizare pe strada Stadionului (pe 
segmentul de drum din DN66A până la familiile 
Corbeanu și Sfâru, precum și legătura cu drumul spre 
familia Barb Dodel) și pe strada Popești (din strada 
Catedralei până la familia Nădrag). Vă informez, 
totdată, că deja am aprobat din bugetul local pe 2016 
banii necesari pentru proiectarea și ridicările 
topografice pentru alte cel puțin 10 drumuri vicinale, 
astfel încât în vară să putem depune documentațiile la 
Ministerul Dezvoltării Regionale pentru etapa a doua a 
acestui important proiect de infrastructură locală. Avem 
în vedere străzile aflate deja în inventarul orașului, cum 
ar fi: drumul spre Cabana Câmpu lui Neag, Mailat (din 
DN66A spre zona Puț Est), Mailat Cătun (din DN66A 
spre familiile Murg, Mârșav ș.a.), Mailat Plai (din 
DN66A spre familia Gheorghe Calotă), Bulzu (din DN 
66A spre familia Stoi Nicolae), Preparației, Valomir, 
Sterminos, Șerponi, Petroasa, Valea de Brazi ș.a. De 
asemenea, fac un apel la cetățenii care stau pe strada 
de pe pârâul Strugurelui (zona familiei Manolesc), pe 
strada Manoleștilor (în zona fam. Manolesc Angela și 
Vițelariu), pe str. Dodoconi și altele să fie de acord să 
cedeze Primăriei dreptul de inventariere a acestor 
porțiuni de drum, pentru a le putea introduce în 
proiectul de modernizare. Menționăm că toate costurile 
de topografie și cele notariale vor fi suportate integral 
de la bugetul local.  
 
Tot la capitolul ”Modernizare drumuri” se înscrie și 
finalizarea primei etape din proiectul realizat în cadrul 
Programului de modernizare a DN 66A, cu fonduri de la 
Guvern. În 2015, în acest proiect, a fost deja finalizată 
modernizarea zonei Centru Câmpu lui Neag unde au 
fost realizate rigole și podețe și s-a turnat un nou covor 
de asfalt. Pentru etapa a doua a acestui proiect, am 
primit de la CNADNR informația că licitația pentru 
execuția porțiunii de drum cuprinsă între intrarea în 
oraș dinspre Lupeni – traveresarea orașului Uricani – 
zona Bisericii Valea de Brazi a fost adjudecată de o 
asociere de firme din București și Piatra Neamț. 
Sperăm ca aceștia să obțină rapid toate avizele 
necesare și să înceapă, din vară, execuția lucrărilor. 
Dorința mea și, sunt convins că și a dumneavoastră, 

este aceea ca lucrările la DN 66A să includă, cât mai 
repede posibil, și legătura cu Valea Cernei-Băile 
Herculane. Am avut, în această direcție, numeroase 
intervenții la Ministerul Transporturilor și am dus, nu o 
dată, această problemă, în atenția Guvernului, la nivelul 
cel mai înalt. Am fost informat de Ministerul 
Transporturilor că în 2015 statul român a câștigat 
procesul intentat de anumite ONG-uri neprietenoase, 
proces care a blocat ani de zile execuția proiectului și a 
condus la pierderea banilor alocați și avizelor necesare 
pentru această investiție esențială pentru viitorul 
orașului Uricani și al Văii Jiului. Am primit asigurări că 
urmează actualizarea studiilor pentru acest proiect, 
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obținerea noilor avize, după care urmează să fie din 
nou prevăzuți în buget banii pentru reînceperea și 
finalizarea drumului spre Băile Herculane.  
 
Din fericire, grație sprijinului promis de Consiliul 
județean Hunedoara, un alt drum cu un imens potențial 
turistic (DJ672C) care leagă zona barajului de la Valea 
de Pești cu zona Peșterii de Gheață și trece dincolo de 
munte, în comuna gorjeană Runcu, va intra în 
reabilitare. Am promisiunea certă din partea Consiliului 
județean că imediat ce vremea va permite acest lucru, 
primii 2 km din acest drum, din DN66A până la 
pensiunea realizată cu fonduri europene dincolo de 
vechiul motel, va fi asfaltată. În etapa a doua, vom 
demara împreună cu Consiliul județean Hunedoara dar 
și cu autoritățile locale din comuna Runcu (Gj) un 
proiect de modernizare în totalitate a acestui drum.  
 
În domeniul promovării turismului am făcut și în anul 
2015 pași semnificativi înainte, fapt confirmat de 
numărul din ce în ce mai mare de turiști care au ales 
Uricaniul drept punct de plecare spre frumoasele 
destinații ale Retezatului, dar și spre celelalte zone 
turistice din jurul orașului nostru. Pentru a veni în 
întâmpinarea turiștilor am finalizat și primul Centru de 
informare turistică din Uricani, un proiect finanțat de 
asemenea din fonduri europene. 
 
Printre obiectivele de interes public pentru realizarea 
cărora am reușit să obținem alocații financiare 

semnificative din bani europeni, 
de la Banca Mondială, dar și de 
cofinanțările necesare de la bugetul de 
stat și bugetul local, se numără Casa de 
Cultură și Ambulatoriul de specialitate de la 
UAMS Uricani. Este un fapt vizibil pentru toată 
lumea că la Casa de Cultură au fost efectuate ample 
lucrări de modernizare. Aici, în perioada următoare, 
urmează să mai adăugăm câteva investiții, ca urmare a 
recomandărilor primite din partea inspectorilor de la 
ISU privind unele măsuri pentru creșterea siguranței la 
incendiu în toate încăperile, inclusiv la Bibliotecă și în 
sala de spectacol. De asemenea, vom efectua anul 
acesta și lucrări de zugrăveli la Clubul pensionarilor. 
 
În ceea ce privește Ambulatoriul de specialitate, am 
reușit, cu eforturi semnificative, să atragem fonduri 
europene, la care am adăugat bani și de la bugetul 
local, pentru modernizarea și dotarea corespunzătoare 
a cabinetelor de specialitate. La solicitarea Spitalului 
Municipal Lupeni am alocat, de la bugetul local, alți 
bani pentru realizarea conexiunii la Internet și telefonie 
fixă, pentru achiziția de telefonie mobilă, pentru 
achiziția de calculatoare și sisteme de cititoare de 
carduri pentru toate cabinetele medicale, mobilier 
suplimentar etc. De altfel, le-am transmis celor de la 
Spitalul Lupeni că suntem dispuși să efectuăm orice 
alte investiții necesare, cu rugămintea însă ca 
Ambulatoriul să fie pus la dispoziția cetățenilor din 
Uricani în cel mai scurt timp. Am înțeles că deja au fost 
demarate procedurile pentru obținerea avizelor pentru 
autorizarea cabinetelor și sperăm ca, în scurt timp, 
medicii de la Lupeni să-și desfășoare activitatea și la 
acest Ambulatoriu. Am primit asigurări, inclusiv din 
partea deputatului Cristian Resmeriță, că în maxim 
două luni după obținerea autorizațiilor necesare, acest 
obiectiv va deveni funcțional. În prezent, aici 
funcționează Centrul de Primiri Urgențe, unde avem o 
comunicare foarte bună cu medicul coordonator 
dr.Claudiu Nedelcu. Primăria este de acord să 
plătească inclusiv transportul pentru cadrele medicale 
care asigură aici permanența dar, în același timp, am 
solicitat conducerii să acorde mai multă atenție relației 
dintre personalul medical și pacienți, pentru că am avut 
o serie de probleme semnalate de cetățenii care au 
reclamat un comportament neadecvat profesiei din 
partea unora dintre cadrele medicale.  
 
Clădirea vechiului spital a cunoscut investiții și în ceea 
ce privește reamenajarea corpului B, unde facem 
eforturi pentru a pune în funcțiune Unitatea de 
Asistență Medico Socială. În urmă cu un an și jumătate, 
am alocat bani pentru izolarea integrală a corpului B și 
pentru aplicarea de tencuieli decorative și, în 2015, am 
alocat bani pentru schimbarea totală a țiglei de pe 
acoperișul clădirii în care este instalată centrala 
termică, au fost efectuate lucrările de racordare la 
rețeaua de gaz și am pus în funcțiune centrala pe gaz 
care deja funcționează de două luni și suntem foarte  
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mulțumiți de calitatea acestor 
investiții. În anii anteriori am asigurat 

aici și dotarea cu paturi ultramoderne 
(automate, cu sistem de manevrare cu 

telecomandă) și alte investiții, iar la finele 
anului trecut, am propus un parteneriat 

Consililiului județean Hunedoara, prin care noi ne 
obligăm să asigurăm salariile pentru cele 4 persoane 
angajate și plata utilităților (apă, canal, energie termică 
și electrică etc.), iar celelalte costuri cu hrana și 
cazarmamentul ar urma să fie finanțate de instituția 
județeană. O altă variantă este aceea ca întregul 
UAMS să fie preluat de Consiliul județean și pus în 
funcțiune după modelul Căminului de bătrâni de la 
Lonea sau al UAMS-ului de la Baia de Criș. Am 
convingerea că atât prin consilierul nostru județean 
prof.dr. Ioan Hirghiduși, cât și prin întreg Consiliul 
Județean, vom găsi cea mai bună variantă pentru a 
pune în valoare această unitate de asistență  
medico-socială de care uricănenii și alte persoane în 
vârstă din toată Valea Jiului au atât de multă nevoie.  
 
Asigurarea celor mai bune condiții în școli și grădinițe 
este permanent în atenția noastră. Am făcut pași 
importanți în acestă direcție și, an de an, efectuăm 
lucrările care se impun la Liceul Tehnologic, la Școlile 
gimnaziale și la toate grădinițele din oraș. Și în 2015 
am acționat în această direcție prin realizarea unor 
lucrări de termoizolare și împrejmuire la Grădinița nr. 1, 
prin lucrări de igienizare la grupurile sociale de la 
Școlile nr. 1 și nr. 2, prin alocarea de bani pentru taxe și 
combustibil, dar și pentru întreținerea și reparațiile 
necesare la cele două microbuze școlare și pentru 
plata salariilor șoferilor. Vrem să obținem de la 
Inspectoratul Școlar și un autobuz de 30 de locuri 
pentru a acoperi necesarul de transport al elevilor pe 
ruta Uricani-Câmpu lui Neag, care este în continuă 
creștere. De altfel, tot aici trebuie să menționez faptul 
că, începând cu anul școlar 2015-2016, am dispus 
introducerea unui nou traseu de transport școlar, pentru 
a aduce la școlile din oraș și copiii din zonele Mailat, 
Sterminos, Bulzu etc., din dorința de a facilita 
transportul la școală și pentru copiii din aceste zone. 
 
Am alocat anul acesta bani de la bugetul local pentru 
implementarea în toate unitățile de învățământ a 
măsurilor dispuse de ISU pentru problemele semnalate. 
De asemeena, am alocat bani pentru dotarea atelierului 
școală de la Liceu, pentru profilurile ”Prelucrarea 
lemnului” și ”Turism”. În perspectivă, intenționăm ca, 
după preluarea de la Sindicatul minei Uricani a clădirii 
fostei popicării și discoteci din vecinătatea Liceului 
Tehnologic ”Retezat”, să depunem un proiect pe 
fonduri europene prin care să transformăm această 
clădire într-un atelier-școală modern, dotat 
corespunzător. Astfel, în spațiul de la parter (unde se 
afla popicăria) vrem să amenajăm un atelier pentru 
profiul ”Prelucrarea lemnului”, în timp ce spațiul de la 
etaj și în partea din față a parterului (unde funcționa 
discoteca) vrem să amenajăm un atelier-școală cu 
caracter didactic, pentru pregătirea profesională a 
elevilor care urmează liceul la specializarea ”Turism”.  

O investiție importantă, foarte bine primită de copii, de 
dascăli dar și de părinți, constă în amenajarea terenului 
de sport de la Școala 1 și Liceu. Aici am reamenajat 
atât terenul de sport, cu gazon sintetic ultramodern, cât 
și tribunele și zona de siguranță de jur-împrejurul 
terenului de sport. 
 
În ceea ce privește Școala nr. 2 vom finaliza și depune 
un proiect european pentru modernizarea și dotarea cu 
echipamente didactice de ultimă generație. Ne dorim să 
sporim eficiența energetică a clădirii, prin montarea de 
panouri solare, de pompe de căldură, lucrări de 
intervenție la acoperiș, modernizarea tunelului de 
legătură cu sala de sport și tot ce mai este necesar 
pentru crearea de condiții moderne pentru copii și 
profesori. Împreună cu colegii din Consiliul local și cu 
conducerea unităților de învățământ, am analizat toate 
modalitățile prin care să putem realiza acele investiții 
care să garanteze și copiilor de la grădinița de la 
Școala 2 condiții optime de educație preșcolară. După 
cum toți părinții știu acest lucru, actuala grădiniță 
funcționează la parterul Școlii nr. 2 în spații înguste, cu 
săli de clasă foarte mici și multe alte inconveniente care 
fac, practic, imposibil de obținut autorizația de 
funcționare pentru aceasta. În fața acestor realități, am 
gândit că este oportună construirea unei grădinițe noi, 
fapt pentru care am căutat și am găsit soluții de 
finanțare la Ministerul Educației, iar Primăria va asigura 
toate cheltuielile pentru branșamentele la utilități. Mai 
mult, în jurul noii grădinițe, vom amenaja și un parc, în  
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care pe lângă locurile de joacă pentru copii să 
amenajăm și un frumos ansamblu peisagistic. Până 
atunci, am reușit de curând, profitând și de vremea 
bună din această iarnă, să amenajăm și să dotăm 
corespunzător, un nou loc de joacă pentru copii, în 
parcul de la Poștă, o investiție de care se bucură în 
special cei mici.  
 
Vreau să vă aduc la cunoștință că, așa cum am 
procedat și până acum, nu vom renunța nici în cursul 
acestui an, la programele de premiere a elevilor 
merituoși, la susținerea Balului Bobocilor de la Liceu, la 
promovarea tinerelor talente din orașul nostru, la 
susținerea sportului, culturii și tradițiilor. Vom organiza, 
la fel ca și până acum, tradiționalele nedei de la Câmpu 
lui Neag, de pe Tulișa și de la Uricani, așa cum vom 
susține în continuare organizarea ”Zilelor orașului”, 
”Zilei Eroilor” și sărbătorile religioase, dar și cele 
dedicate copiilor (1 Iunie, Paștele, Crăciunul etc.).  
 
Dincolo de provocările electorale ale anului 2016, 
pentru mine și pentru echipa actualei admnistrații 
publice locale, acest an deschide noi orizonturi în ceea 
ce privește perspectivele de dezvoltare ale localității 
noastre. Încurajați de succesul pe care l-am avut în 
accesarea banilor europeni, credem că noul buget 
european poate deveni una din principalele surse de 
finanțare a proiectelor noastre de dezvoltare.  
 
Deja am creionat, în acest sens, un amplu proiect de 
regenerare urbană, care vizează modernizarea străzilor 
și aleilor pietonale de pe Aleea Teilor, cu tot perimetrul 
verde dintre cele două poduri peste Jiu, pe ambele părți 
ale falezei. Dorim să amenajăm aici o modernă zonă de 
agrement și promenadă, în cadrul căreia vor fi 
amenajate alei moderne, piste de biciclete, pergole din 
lemn și fier forjat de tip filigorie descoperită înconjurată 
de flori agățătoare și bănci, un iluminat arhitectural 
modern, terenuri de sport pe zona dintre capelă și 
blocurile 35-36 de pe Teilor, un loc de joacă 
multifuncțional pentru toate grupele de copii 
(împrejmuit, iluminat, dotat cu aparate de joacă 
moderne și suprafață de protecție din cauciuc colorat), 
un spațiu cu aparatură de fitness pentru adulți, un 
spațiu pentru pensionari cu spații de odihnă de tip 

foișor, cu arhitectură 
peisagistică modernă (gazon, flori, 
arbuști ornamentali, mici iazuri de apă, 
instalații de irigare automatizată și alte 
amenajări). Vrem ca, prin acest proiect, să 
creștem nu doar gradul de confort al cetățenilor, 
ci să oferim o imagine frumoasă celor care 
tranzitează Uricaniul în drum spre destinațiile turistice 
din zona montană. 
Avem în vedere, de asemenea, realizarea unui proiect 
care să transforme zona din fața blocului 13 în noul 
centru civic al orașului Uricani. Intenționăm să 
amenajăm și aici un parc cu alei, cu mobilier stradal 
modern, cu iluminat arhitectural, cu aranjamente 
estetice etc. Sperăm ca, până în vară, proiectanții și 
arhitecții să finalizeze acest proiect, pe care vrem să-l 
depunem organismelor europene, pentru finanțare.  
 
Am acordat și acordăm o importanță deosebită situației 
spațiului locativ și amenajării locuințelor. Am reușit, în 
anul 2015, să facem investiții la câteva locuințe sociale, 
constând în montarea de uși și geamuri din termopan, 
parchet, instalații sanitare, dar și reparații la acoperiș, la  
blocul afectat de incendiul din toamnă, toate acestea cu 
fonduri exclusiv de la bugetul local. Cu fonduri 
guvernamentale și locale am reușit să reamenajăm și 
să modernizăm blocul 6, unde vom avea noi locuințe 
sociale. După cum se vede, construcția este finalizată, 
dar mai avem câteva investiții de făcut în racordarea la 
gaz și montarea centralei termice pe gaz. Vom finaliza, 
undeva în vară, aceste lucrări, după care vom constitui 
o comisie formată din reprezentanți ai tuturor 
formațiunilor politice, pentru a nu exista nici un fel de 
discuții referitoare la repartizarea acestor locuințe 
pentru tineri, după regulile impuse de ministerul de 
resport și avizate de Consiliul local. Mai mult, toate 
solicitările și toate repartițiile vor fi făcute publice iar 
cetățenii vor putea face contestații și doar după 
soluționarea acestora vom încheia contractele cu viitorii 
locatari ai acestui bloc, pentru că ne dorim ca acest 
lucru să fie un proces transparent, corect și acceptat de 
toată lumea. 
 
Cel mai important program european pe care-l 
demarăm în anul 2016 vizează însă reabilitarea și 
modernizarea blocurilor de locuințe. Deja, acolo unde  
s-au constituit asociații de proprietari, vom finaliza 
etapa de proiectare și, în cursul lunii aprilie, cel târziu 
mai, vom depune proiectele spre finanțare pentru 
primele 15 blocuri din Uricani, la care vom aștepta, mai 
apoi, aprobarea de la Comisia Europeană. 
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Pentru celelalte 11 blocuri din 
etapa I a acestui proiect care va 

conduce la schimbarea imaginii 
blocurilor din Uricani și la îmbunătățirea 

confortului cetățenilor, vom solicita finanțarea, 
undeva în cursul lunii iunie, cel târziu iulie 2016. 

Vreau să fac un apel și la cetățenii din celelalte 
blocuri de locuințe din orașul nostru să înțeleagă că 
trebuie să se constituie în asociații de proprietari, fără 
de care nu putem accesa bani europeni și 
guvernamentali pentru a realiza investițiile în 
modernizarea blocurilor. Apelul meu se îndreaptă în 
mod special spre locatarii din blocul 35 de la Al.Teilor, 
bloc care se află într-o stare avansată de degradare. 
Oamenii de aici trebuie să știe că pe aceste programe 
europene se pot realiza, integral, de la zero, toate 
instalațiile de apă și canalizare, instalația electrică etc. 
Pentru acest lucru ei trebuie doar să se constituie într-o 
asociație de proprietari, fără de care nu se poate face 
nimic. În rest, vreau să-i asigur pe cetățeni că noi ne 
vom ocupa de toate formalitățile necesare, iar pentru 
cei care locuiesc cu chirie, Primăria va suporta absolut 
toate cheltuielile necesare. 
 
Personal, îmi doresc ca în mandatul următor, an de an, 
pe măsură ce și cetățenii vor înființa aceste absolut 
necesare Asociații de Proprietari, să asigurăm banii de 
care este nevoie pentru a face documentațiile 
necesare, pentru a scrie proiecte pe care să le 
depunem mai apoi, pentru atragerea de fonduri 
europene, la instituțiile abilitate. Precizez încă o dată că 
documentațiile tehnico-economice pentru obținerea 
finanțării în acest tip de proiecte vor fi plătite 100% din 
bugetul local. În funcție de cât de repede se vor aproba 
aceste proiecte de investiții, îmi doresc să trecem 
imediat la etapa de execuție efectivă a lucrărilor pentru 
cât mai multe din blocurile orașului Uricani. 
 
În perspectiva dezvoltării turismului în orașul nostru, 
deja suntem în discuții cu un partener cu care vrem să 
punem în valoare întreaga zonă a lacului de la Câmpu 
lui Neag. Aici se vor putea realiza, cu investiții private, 
amenajări piscicole, de agrement și servicii turistice. De 
asemenea, în momentul în care se va contura 
deschiderea traseului rutier spre Băile Herculane, voi 
solicita sprijin din partea tuturor celor care pot susține 
elaborarea unui proiect de punere în valoare a zonei, 
cu respectarea tuturor reglementărilor de mediu și a 
normelor speciale de turism din ariile naturale protejate. 
Trebuie să înțelegem însă că acest program va 
necesita mai mult timp până la concretizarea lui 
efectivă, având în vedere restricțiile speciale de mediu 
pe care le implică statutul de Parc Natural al 
Retezatului. 
 
Conștient că nimic nu se poate face fără ajutorul lui 
Dumnezeu, ne vom îndrepta atenția și în acest an spre 
lăcașurile noastre bisericești. Vom aloca bani pentru 
amenajări interioare (parchet și catapeteasmă), 
împrejmuire nouă și iluminat ornamental la Biserica 
Ortodoxă de la Valea de Brazi. Similar, vom aloca bani 
pentru realizarea iluminatului ornamental la Biserica de 

la Câmpu lui Neag și vom sprijini solicitările părintelui 
Adrian pentru diverse lucrări la Biserica greco-catolică.  
 
La fel ca și în anul precedent, ne-am propus să 
asigurăm fonduri pentru continuarea lucrărilor de la 
Catedrala Ortodoxă din centru unde ne dorim ca în anul 
2017 să finalizăm integral lucrările și să dăm în 
folosință acest lăcaș care este o mândrie a tuturor 
credincioșilor ortodocși din orașul nostru. Tot aici ne 
dorim ca în 2017 să dăm în folosință cantina socială de 
la demisol, unde cu ajutorul părintelui protopop 
Petrache Crețu și al voluntarilor bisericii să asigurăm 
pregătirea și distribuția hranei pentru cei nevoiași. 
Desigur, pentru achiziția alimentelor necesare, Consiliul 
local va asigura în fiecare an sumele necesare. 
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Știu că nu există pentru noi toți o problemă care să ne 
îngrijoreze mai mult decât perspectiva închiderii minei 
Uricani și lipsa locurilor de muncă. Din păcate, în ceea 
ce privește soarta minei Uricani, lucrurile sunt deja 
pecetluite. În fața acestei realități, am căutat să găsim 
soluții și, din fericire, deja s-au conturat câteva inițiative 
private cărora le vom acorda întregul nostru sprijin. Am 
acordat un teren în zona fostei case de copii unor 
investitori care vor să deschidă o fabrică de  
legume-fructe cu 150 de locuri de muncă. La fosta 
preparație, domnul Emil Părău deja a început 
construcția halei în care va deschide o fabrică de 
cherestea în care vor lucra, pentru început, alți 100 de 
angajați. Mai avem o fabrică de prelucrare a lemnului 
unde lucrează 30 de salariați. De asemenea, câțiva 
tineri din Uricani care au lucrat în Vest, intenționează 
să deschisă o fabrică de confecții metalice, unde vor 
angaja pentru început 10-15 persoane, dar potențialul 
acestei afaceri poate acoperi în viitor peste 200 de noi 
locuri de muncă. Desigur, sunt pași mici, dar esențiali 
pentru reconfigurarea economiei noastre locale.  
 
În viitor, nu avem alte soluții decât de a reuși să 
atragem cât mai mulți investitori în orașul nostru. Sper 
ca în acest sens să ne ajute și noua lege a lobby-ului, 
care trebuie aprobată de Parlament, așa cum 
nădăjduiesc să nu ne mai confruntăm cu atitudinea 
ostilă a unora dintre consilierii opoziției politice locale, 
care doar din dorința de a fi ”contra” și de a mă pune în 
dificultate, pun frână dezvoltării economiei locale, prin 
alungarea investitorilor care vor să creeze aici locuri de 
muncă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut când am 
pierdut o investiție care putea genera circa 200 de noi 
locuri locuri de muncă doar pentru că proiectul 
investitorului privat care ne solicita terenul de la fosta 
mină Valea de Brazi nu a fost votat de consilierii liberali 
și cel independent. Cred că nu acesta este modul în 
care trebuie să se desfășoare dezbaterile politice în 
orașul nostru, așa cum cred că, atunci când vine vorba 
despre investiții generatoare de locuri de muncă, 
politica noastră, a tuturor, trebuie să fie una îndreptată 
strict spre nevoile cetățenilor. În ceea ce mă privește, 
vreau să-i asigur pe toți ce care doresc să investească 
sau să deschidă afaceri generatoare de locuri de 
muncă, fie ei cetățeni ai orașului nostru sau investitori 
veniți din afară, că voi acorda întotdeauna o deschidere 
totală și voi căuta ca, prin tot ceea ce ne permite legea, 
să sprijin aceste inițiative. 
 
Nu vă ascund faptul că am aprobat deja în Consiliul 
local un acord de principiu pentru reprezentanți ai unor 
instituții europene care intenționează să demareze în 
orașul nostru o investiție din fonduri europene evaluată 
inițial la cel puțin de 12 milioane de euro. Este vorba 
despre un proiect integrat, intitulat ”Proiect Uniunea 
Europeană-Incubatoare de afaceri pentru viitor” prin 
care, cu fonduri venite direct de la Bruxelles. De fapt, 
investitorii doresc să înființeze la Uricani câteva 
întreprinderi de industrie alimentară, respectiv o 
întreprindere de brutărie-patiserie, una de colectare, 
depozitare și prelurare a legumelor și fructelor de 

pădure și a plantelor medicinale, 
alta de prelucrare a cărnii și abator 
și, în fine, o alta de colectare, 
depozitare și prelucrare a laptelui. În 
paralel, proiectul vizează o latură socială prin 
construirea unei grădinițe și a unei școli 
profesionale pentru meseriile necesare pregătirii 
personalului calificat pentru cele 4 întreprinderi de 
producție sus menționate, dar și a unui azil de îngrijire 
pentru vârstnici. Mecanismul vizat de acești investitori 
este unul cât se poate de simplu: elevii din toată Valea 
Jiului care vor urma cursurile acestei școli, vor avea 
parte de burse de studiu (de 500 lei/lunar) și de 
acoperirea tuturor cheltuielilor educaționale 
(îmbrăcăminte, transport, rechizite, manuale etc.), se 
vor califica în meserii specifice activităților productive 
sus-menționate și vor avea asigurat un loc de muncă în 
cele 4 întreprinderi ale concernului. Pentru a asigura 
asistența socială necesară atât familiilor care vor lucra 
în aceste întreprinderi, dar și pentru alte persoane cu 
bani din țară și chiar din alte țări europene, vor 
funcționa grădinița privată, respectiv azilul de bătrâni.  
Acest proiect va asigura un necesar de forță de muncă 
de circa 500 de joburi. Deja am identificat terenurile de 
care acești investitori au nevoie, am avut o primă 
discuție de principiu și am obținut acordul Consiliului 
local pentru investiții, iar dacă se vor decide să 
invstească în orașul nostru, vor avea parte de tot 
sprijinul pe care-l putem oferi. Nu vă ascund că dacă 
acest proiect reușește, atunci Uricaniul poate deja vorbi 
despre un viitor de succes, pe noi coordonate ale 
economiei locale. 
 
Închei nu doar prin a vă mulțumi, încă o dată, pentru 
sprijinul constant pe care l-am simțit din partea 
dumneavoastră, ci cu convingerea că și în acest an veți 
fi la fel de prezenți în viața comunității noastre locale. 
Eu cred că numai împreună putem trece peste toate 
provocările timpului prezent și doar împreună putem 
decide ceea ce este mai bine pentru orașul nostru. De 
aceea, vă invit să nu ezitați să mă informați asupra 
problemelor pe care le aveți sau pe care le sesizați în 
comunitate, pentru că numai astfel voi putea, la rândul 
meu, să acționez corect și prompt pentru soluționarea 
acestora. Așa cum deja mă cunoașteți, nu am alt scop 
decât dorința de a face tot ceea ce îmi stă în putere 
pentru ca noi toți să avem șansa de a trăi într-un oraș 
din ce în ce mai frumos și să ne putem mândri cu ceea 
ce suntem și ceea ce facem pentru comunitatea 
noastră. 
 
Vă doresc ca anul 2016 să vă aducă sănătate, bucurii, 
înțelepciune și numai bine, alături de cei dragi. În ceea 
ce mă privește, vă garantez că rămân, așa cum mă 
știți, același om între oamenii de nădejde ai orașului 
nostru. Așa să ne ajute Dumnezeu ! 
 
Cu sinceritate și aleasă considerație,  
al dumneavoastră, 

DĂNUȚ BUHĂESCU 
Primarul orașului Uricani 
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