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 Dragi dejeni, îmi încep bilanţul activității, cu un gând la moment de final 

de mandat. Acest bilanț nu este o simplă înșiruire de obiective realizate, ci 

retrospectiva unor momente de cumpănă, de intense stări sufletești, de 

neîmpliniri și deziluzii dar și a unor momente de împliniri și satisfacție. 

Căci până la urmă viața, este o continuă provocare pentru noi toți. 

Ce suntem noi dacă nu o combinație, intre ce ne dorim noi să fim și ce își 

doresc ceilalți de la noi? Răspunsul îl poți vedea într-un zâmbet, o strângere de 

mâna, un simplu mulțumesc .  

Nu poți niciodată sa fii perfect, însă, îmi răsună în minte proverbul “Omul 

sfințește locul”, e cel după care am încercat să-mi călăuzesc paşii prin această 

mare provocare: funcția de primar al municipiului Dej  

Deschiderea instituției către cetățeni 

Nu a fost ușor, însă așa cum am declarat în momentul confirmării în 

funcţia de edil “voi fi primarul tuturor dejenilor’’, indiferent de apartenența 

politică,de religie sau etnie. Aceste aspecte au stat dealtfel la baza primelor 

măsuri care le-am luat în primărie, care au vizat deschiderea instituţiei spre 

cetăţeni – am revocat dispoziţia fostului primar prin care cetăţenii aveau acces 

în primărie numai după ora 10; acum, fiecare cetăţean are acces în primărie de 

la ora când începe activitatea,  orarul instituţiei fiind de la 8 la 16. 

 Programul de lucru la birourile de largă adresabilitate - Centrul de 

Informare a Cetăţeanului, Casieria, Impozite şi Taxe - care lucrează direct cu 

publicul, s-a modificat astfel: de luni până joi, între orele 8 – 18, iar vineri, între 

orele 8 – 16. Acest program era necesar pentru cetăţenii care lucrează numai 

înainte de masă şi care aveau nevoie de învoiri pentru a-şi plăti taxele şi 

impozitele aferente. 



De asemenea pe tot parcursul mandatului, în fiecare dimineaţă am avut 

program de audienţe, pentru ca dejenii să-mi poată spune problemele cu care 

se confruntă. 

Mi-aș fi dorit să preiau o primărie cu o situaţie economică normală, ca să 

pot pune în aplicare încă din primele zile, programul de dezvoltare al orașului, 

cu care am venit în fața dejenilor. 

Situația financiară 

 Dorințele mele si așteptările cetățenilor, s-au lovit însă de o mare 

problemă, cea a situației financiare foarte grea. O situație de criză, cu datorii 

de 90 de miliarde lei (70 miliarde  facturi neachitate, 20  miliarde  lucrări 

efectuate şi nefacturate), un credit în valoare de 315 miliarde lei, dar și 

sentințe  definitive cu sindicatele de 36 miliarde de lei, reprezentând spor de 

dispozitiv.  

Toate acestea se concretizau în cea mai mare datorie publică, pe cap de 

locuitor din țară.  

Situația aproape imposibil de gestionat, a devenit prioritatea mea zero, 

astfel că prin eforturi susținute  și prin cheltuirea cu responsabilitate a banului 

public, am reușit deblocarea situației.  

La finele anului 2010, existau facturi neachitate la lucrări curente şi 

utilităţi de numai 5 miliarde, față de cele 90 miliarde inițiale. 

 Din creditul de 315 miliarde, până în luna  mai 2012, s-a rambursat suma 

de 65 miliarde, reducându-se datoria publică la 250 miliarde.  

De asemenea am achitat dobânzi în valoare de 115 miliarde şi am 

acordat 1/3 din sporul de dispozitiv, în valoare de 12 miliarde. 

Deblocarea situației financiare 

Cum s-a reuşit o astfel de realizare, dintr-un buget sărac, într-un oraș 

care avea nevoie de dezvoltare? Prin administrarea responsabilă a fondurilor și 

contractarea lucrărilor la cele mai mici preţuri ale pieței. 



Așa am reușit ca la un an și jumătate de la investirea mea, cu toată 

această situaţie dificilă,  să alocăm surse financiare, pentru investiții curente în 

întreținerea si funcționarea orașului.  

Un exemplu elocvent sunt lucrările la cele 2 poduri (centru Ocna Dej și 

Crângului), care, deşi iniţial au fost estimate la 28 miliarde, au fost realizate cu 

13 miliarde.  

Costuri cu 50% mai mici decât cele estimate au fost şi în cazul reabilitării  

străzilor din zona Baltă (Fragilor, Victoriei, Pandurilor, Pepineriei şi Orizont) 

lucrări în valoare de 3,5 miliarde lei, precum şi a celor din zona Dallas (Al. 

Tomis, Dealul Rozelor, Aurora, Luceafărului)  care au fost modernizate cu 7 

miliarde. 

 Masuri pentru dezvoltarea orașului 

 Totuşi pentru dezvoltare, Dejul avea nevoie de  o gândire pe termen 

mediu şi lung, de decizii curajoase la nivel de  investiţii în infrastructură şi 

obiective de interes public. Aşa s-a născut pentru prima dată după 22 de ani, la 

inițiativa mea, conceptul de buget multianual, respectiv, proiectarea de 

investiţii, nu apelând la credit bancar ce ar fi adus costuri suplimentare, ci din 

fonduri proprii, pe o perioada de mai mulţi ani.  

Acest concept își arată deja eficiența si locuitorii orașului pot vedea în 

derulare 2 mari investiţii . 

            Prima, vizează reabilitarea unui tronson de 10 străzi : Crângului, Ec. 

Teodoroiu, A. Iancu, R. Maria, M. cel Bătrân, Mărășești, Gh. Șincai, P-ța 22 

Decembrie, G. Coșbuc, str. 1 Mai, (primărie, spitalul municipal). Proiectul a 

avut  inițial  o valoare de 190 miliarde   lei, am 

cerut proiectantului să reducă  costurile, care au 

coborât la 145 miliarde. În urma licitației la care 

au participat 11 firme, valoarea de adjudecare a 

fost de 97 miliarde lei, valoare care vorbește 

despre folosirea cu chibzuință a banului public si 

transparența licitației, fiind pentru prima dată 

când, o lucrare de asemenea amploare este 

contractată la costuri atât de mici față de estimările inițiale. 



 

               Cea de a doua mare investiție, amenajarea pieței agroalimentare, o 

altă provocare pentru mine și un deziderat al dejenilor, este obiectul unui alt 

proiect finanțat  din fonduri proprii. Lucrările in valoare de 6,4 milioane lei (64 

miliarde lei vechi), au demarat în 2011 și dorim să fie finalizate parțial  în acest  

an, astfel încât la  sfârșitul anului 2013  orașul să se  bucure  de o piață în 

suprafață de 4000 mp, cu parcare subterană și toate utilitățile necesare. 

 

               Pentru că ne dorim ca Dejul sa aibă străzi demne de un municipiu și de 

locuitorii lui, o altă investiție din fonduri proprii este în faza de licitare: 

reabilitarea unui nou tronson de 17 străzi: 13  din cartierul Mulatău (Teilor, M. 

Costin, P. Maior, I. Attila, Ciceului, S. Bărnuțiu, Griviței, I. Creanga, Gh. Barițiu, 

I.L. Caragiale, Merilor, N. Iorga, Traian), 3 în  zona centrală (N. Titulescu, Al. 

Russo şi C. Coposu) şi str. L. Rebreanu. Lucrările pe acest nou tronson, vor 

demara la finalul acestei luni, şi asigur dejenii, că vor fi finalizate în 2 ani (iunie 

2014). 

              Prioritățile noastre investiționale, s-au materializat și în domeniul 

medical, la Spitalul Municipal Dej s-a reuşit reabilitarea secţiei de psihiatrie. 

Dacă până anul trecut, aceasta  funcționa în condiţii improprii, acum este cea 

mai modernă secţie de psihiatrie din județ.  



Lucrări de modernizare în 

valoare totală de aproximativ 7 

miliarde, au fost realizate şi la secţia 

de ginecologie şi nou născuţi, secţia 

de gastro-enterologie și cea de 

terapie intensivă. Acestor lucrări li se 

adaugă cele de amenajare a curţii 

interioare, cu alei şi trotuare.  

Investiţiile în Spitalul 

Municipal Dej continuă şi în acest an 

cu secţia de interne, o lucrare cu o valoare de circa 6 miliarde. 

Dezideratul de a avea un oraş de care să ne mândrim cu toţii, cu condiţii 

de viaţa demne de un municipiu, a impus alte noi investiţii din fonduri proprii. 

S-au efectuat lucrări de extindere a reţelei de apă potabilă pe strada Dealul 

Rozelor, Ocna Dej (zona Sascut), Cartier Dealul Florilor, Cartier Triaj, strada 

Bistriţei şi strada Huhurez. Intervenţii s-au realizat şi la reţelele de canalizare, 

prin extindere pe străzile: Crângului, Podgoreni, N. Iorga,  I.L. Caragiale, Dealul 

Rozelor și Triaj. 

Lucrări s-au efectuat la reţeaua de alimentare cu energie electrică, în 

cartierul Griviţei, Slatinei şi Dealul Sfântul Petru, precum şi la introducerea 

reţelelor electrice, telefonice, iluminat public şi cablu în subteran, pe străzile 

1 Mai, A. Iancu, G. Coşbuc, Mărăşeşti, Gh. Şincai şi Piaţa 16 Februarie. 

De asemenea, am realizat investiţii la Grup Şcolar Someş Dej, la 

Grădiniţa Valea Codorului precum şi la căminul cultural din Şomcutul Mic. 

Atenția mea s-a îndreptat și spre parcări. În acest sens s-au amenajat 450 

de parcări  200 pe tronson 1 de străzi (Crângului, Ec. Teodoroiu, A. Iancu, etc.) 

și 250 în cartierul Dealul Florilor. 

Precizez că la toate aceste ultime investiţii s-au făcut economii de peste 

100 miliarde faţă de valoarea de proiectare. 

 

 



Investiții pe fonduri europene 

Tuturor acestor investii din fonduri proprii, li se alătură cele realizate 

prin proiecte pe  fonduri europene. 

Am afirmat-o nu o dată, că fondurile europene sunt una din principalele 

surse de bani în condiții de criză. 

Acesta este motivul pentru care, în momentul preluării mandatului de 

primar, pe lângă deblocarea situației financiare, iniţierea, finanțarea și 

implementarea proiectelor europene, a constituit pentru mine, o prioritate 

esenţială.  

În acel moment proiectele europene în derulare nu aveau sursă de 

cofinanțare, însă prin eforturi intense am reușit să găsim soluții pentru a fi 

susținute .  

Dacă ar fi să fac un bilanț în acest sens, municipiul nostru numără din 

2008, proiecte pe fonduri europene finalizate, cu o valoare  de aproximativ 4 

milioane euro: 

- Platforma zonala de  compost, 

- Staţie regională pentru reciclarea deşeurilor din construcţii si demolări; 

- Serviciul public modern de evidenţă al persoanelor; 

- Reamenajare şi extindere de zone verzi şi de agrement în municipiul 

Dej (Parcul mare);  

- Valorificarea potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea N-V 

(Parcul Balnear Toroc). În cazul Parcului Balnear, pe lângă rezolvarea 

problemei de cofinanțare, dejenii se pot bucura acum de un loc de 

relaxare pe o suprafață de 5 hectare, cu lacul sărat amenajat, plajă de 

nisip, spații verzi, terenuri de sport , parcare, dar și de un bazin interior și 

unul exterior cu apă dulce, care nu figurau în proiectul inițial. 



Aceste proiecte sunt finalizate, iar  5 proiecte pe fonduri europene sunt 

în plină derulare. 3 dintre ele sunt în domeniul învățământ şi se 

implementează la şcoli de prestigiu din oraş, ale  căror rezultate sunt 

recunoscute pe plan judeţean, naţional şi internaţional. 

Unul, vizează Reabilitarea si extinderea Colegiului  Național Andrei 

Mureșanu. Proiectul  depus în data de  22.09.2008,  constă în reabilitarea 

corpului principal prin refațadizare  și extinderea corpului principal cu o 

construcție care va avea 15 noi săli de clasă, 5 laboratoare, cabinete cu toate 

dotările necesare, amfiteatru și o sală de sport atât de necesară liceului. 

Contractul de finanţare s-a semnat în data de 25.11.2010, are un buget  de 

circa 185 miliarde  lei și  o cotă de cofinanţare de 2 % in valoare de  2,9 

miliarde lei. Deși termenul de finalizare al lucrării este  29.01.2014, ne-am 

propus devansarea acestui termen: începerea anului școlar 2013-2014. 

O altă instituție de învățământ de prestigiu, 

la care investim în lucrări de reabilitare şi 

extindere, este  Liceul Teoretic Alexandru Papiu 

Ilarian. Aplicația a fost depusă în  22.09.2008, cu un 

buget de aproximativ 65 miliarde  lei,  din care 2% 

respectiv 460 milioane lei, contribuția Municipiului 

Dej. La finalul proiectului școala va beneficia de 



clădirea principală reabilitată prin refațadizare și înlocuirea tâmplăriei 

ferestrelor și ușilor. Acestor lucrări li se adăuga cele de extindere, cu un nou 

corp de clădire cu 2 etaje, în care vor funcționa  peste 10  laboratoare, cabinete 

și un amfiteatru, dotate cu mobilier și echipamente moderne. De asemenea, 

pentru că școala este recunoscută pentru performanțele sportive, elevii ei vor 

putea sa-și desfășoare antrenamentele și orele de sport, pe 2 terenuri de sport  

cu anexe. 

De asemenea suntem în faza  de 

implementare a proiectului de construire a sălii 

de sport la Şcoala Avram Iancu,aşteptat de zeci 

de ani de elevii şi profesorii acestei şcoli. 

Proiectul  din fonduri nerambursabile are 

valoare de 12 miliarde, 2% (240 milioane) reprezentând contribuţia Primăriei 

Dej. 

Tot în domeniul învățământ ne-am propus  modernizarea si extinderea a 

3 grădinițe: grădiniţa Junior de pe strada  Înfrățirii , grădinița Lumea Piticilor de 

pe strada Aurora și Piticot de pe strada I.L. Caragiale.  La ora actuală proiectele 

pentru cele 3 investiții   pe fonduri nerambursabile,sunt finalizate și este în curs 

de derulare licitarea lucrărilor. 

 În domeniul sănătății am 

demarat  proiectul ‘’Modernizare şi 

echipare Ambulatoriu Spital 

Municipal Dej”. Depus in 

15.07.2009,cu o valoare de peste 20 

miliarde lei și o cota de cofinanțare 

de 2%, de 345 milioane, proiectul se 

apropie de final si este menit să 

asigure  dejenilor servicii medicale de calitate prin cabinete de investigaţii: 

Anestezie şi Terapie Intensivă, Chirurgie Generală,  Explorări Funcţionale,  

Neurologie, Radiologie - Imagistică Medicală, Urologie și Obstetrică-

ginecologie, toate  dotate cu aparatură la nivel european. 

Pe plan social in scopul creșterii adaptabilității și mobilității forței de 

muncă, se derulează proiectul ‘’Oportunităţi de ocupare în contextul 



dezvoltării durabile a municipiului Dej”, în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Aplicația a fost depusă în 02.09.2010. 

Contractul de finanţare s-a semnat în data de 21.10.2010, are un buget de 2,3 

milioane lei şi o durată de implementare de 2 ani, perioadă in care 300 de 

persoane vor susține cursuri de calificare si recalificare, ce îi vor ajuta pe 

beneficiari să se orienteze mai bine pe piața forței de muncă. 

În domeniul infrastructurii, alimentarea cu apă a Dejului din sursa 

Tarnița, este un proiect așteptat de 39 de ani de dejeni. 

 Proiectul demarat de Compania de Apă Someș, Consiliul Județean Cluj și 

Primăria Dej, are valoare de 22 milioane de euro, cu  o cota de finanţare din 

partea Primăriei Dej de 500 000 euro și o garanție de 3 milioane euro. 

Investiţia a vizat prelungirea conductei de apă de la Gherla la Dej, pe o lungime 

de circa 15 km, înlocuirea conductelor de apă și canalizare uzate şi extinderea 

rețelelor de apă și canalizare, pe un număr de circa 75 de străzi.  Aceste lucrări 

au fost finalizate, iar în curs de finalizare este stația de epurare. 

 

Recunoașterea eforturilor depuse pentru proiecte europene 

Ca o recunoaștere a eforturilor depuse în implementarea  proiectelor 

europene, raportat la numărul de locuitori si proiectele în derulare, municipiul 

Dej,  a obținut in 2010, locul I pe regiunea de N-V, din cele 7 judeţe la 

concursul organizat de Revista Româna de administrație publică locală. De 

asemenea anul trecut  la Gala de decernare a premiilor APL.H, în organizarea 

Revistei Române de Administrație Publică Locală, am obţinut locul 3 la 

categoria “Cel mai bun primar de municipiu din Regiunea Nord-Vest”. 

Ultima distincție am primit-o  anul acesta, când  proiectul pe resurse 

umane ”Oportunităţi de ocupare în contextul dezvoltării durabile a 

municipiului Dej”, a câștigat titlul de ”Cel mai bun proiect în domeniul servicii 

sociale din Regiunea de Nord Vest”, în cadrul Concursului național de proiecte 

din administrația publică locală, intitulat ”Cele bune să se-adune‘’. 

 

 



Plan social 

Pe plan social putem vorbi in premieră in oraș de investiții în  50 de 

locuințe sociale, care vor fi date in folosință la începutul lunii iunie, de peste 

100 de persoane, cu situație financiară precară ce beneficiază de masă la 

cantina socială, de persoane vârstnice care beneficiază de asistenţă la Centrul 

de servicii sociale și copii pentru care  se acorda asistența de specialitate la 

Centrul de Zi Familia și copilul. 

Un  proiect social pe care am ținut și am reușit să-l materializez, este 

gratuitatea pe mijloacele de transport in comun pentru pensionari și o 

subvenție de 50% pentru elevi. 

Ca edil al orașului am fost conștient că fiecare dejean, este afectat de 

criză, tocmai de aceea în toți cei patru ani, nu am majorat taxele și impozitele 

locale, pentru a nu împovăra și mai mult bugetele familiilor. 

De asemenea cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi Paşte am oferit în 

fiecare an, persoanelor cu situație financiară precară, circa 2000 de pachete cu 

alimente, sprijiniţi fiind de  Fundaţia olandeză Dalfsen Helpt Ost  Europa. 

  

Plan cultural 

Deși traversăm o perioadă dificilă, viața culturală a orașului nu a avut de 

suferit, cunoscând  o efervescență deosebită,  prin susținerea  activităților 

cultural-artistice  atât de importanță națională cât si locală. În cadrul acestora  

am încercat sa aducem împreună instituţiile din oraș dar si dejenii, pentru a fi și 

a sărbători împreună, dar mai ales de  a ne admira micile talente, copiii din 

grădinițele și școlile dejene care, alături de cadre didactice cu dăruire,  s-au 

implicat în a oferi momente emoționante. 

 Dejul se remarcă astfel, cu manifestări organizate cu ocazia celebrării 

poetului nostru național Mihai Eminescu, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie şi 24 

ianuarie, a zilei de 8 Martie, a Zilei Europei, Zilei Eroilor, a Zilei Internaționale a  

Copilului sau a Zilei Drapelului Național.  

Marea noastră mândrie este organizarea Festivalului  Culturii populare 

Someșene Samus, un eveniment  emblematic pentru municipiul nostru anul 



acesta aflat la cea de a 35-a ediţie, şi prin care ne dorim păstrarea și 

promovarea tradițiilor și obiceiurilor de pe Valea Someșului. Dacă înainte de 

2008, costurile festivalului se ridicau la 300 000 de lei ,am reușit sa le reducem 

la  100 000 lei (sumă obținuta din închirierea spațiilor comerciale) fără însă a-i  

altera  calitatea . 

Investiții în măsura posibilităților financiare am realizat și în domeniul 

cultelor pentru că, credința stă la baza dezvoltării unei societăți sănătoase. În 

acest sens am sprijinit financiar construcția de noi  biserici de pe strada Unirii, 

Crângului, Mulatău și Triaj, și în pofida situației de criză, am sprijinit fiecare 

biserică. 

 

Locuințe  

         În scopul extinderii ofertei de locuințe pentru tineri, am susținut in 

continuare asigurarea infrastructurii (apă,canalizare alimentare cu energie 

electrică) pentru cele 80 de locații oferite pentru construcții de locuințe  și 

suntem la faza de finalizare a proiectării pentru un bloc  ANL, cu un număr de 

60 de apartamente,  în cartierul Dealul Florilor. În ceea ce priveşte aceasta 

investiție, deși finanțările s-au oprit în aceasta perioadă, am speranța că odată 

cu instalarea noului Guvern acest proiect va putea fi continuat . 

 

Agrement, sport 

Copiii  și  dezvoltarea lor sănătoasă și armonioasă, au constituit o altă 

preocupare a mea, mai ales că Dejul era deficitar la locuri de joacă pentru 

copii, iar cele existente erau deteriorate. Tocmai de aceea, am decis să 

investim în cei care vor fi viitorul orașului, și am amenajat parțial 8 complexe 

de joacă pentru copii (str. 1 Mai, Dallas, Unirii, Orizont, Miron Costin, lac)  iar 3 

astfel de complexe, urmează sa fie amplasate în acest an (Triaj, Vlad Țepeș, 

Țibleșului). De asemenea am sprijinit dezvoltarea sportului de masă, în 

condițiile în care nu mulți părinți își permit plata la terenurile private, am 

amplasat 2 terenuri de minifotbal (Dealul Rozelor, Aurora), iar de un astfel de 

teren vor beneficia din acest an şi tinerii din cartierul Ocna Dej. 



Ca edil al oraşului pe lângă sportul de masă, am susţinut şi susţin şi sportul de 

performanţă, mai ales că Dejul se poate lăuda cu tradiţie şi performanţă în 

volei, baschet, karate, tenis de masă şi fotbal. 

 

Aspectul orașului 

Eforturi intense am depus şi pentru aspectul municipiului, astfel că de la 

intrări și până la aspectul interior, orașul a cunoscut o reală schimbare. Odată 

cu finalizarea investiţiei la Parcul Balnear Toroc, acesta  a devenit un punct de 

atracţie turistică, de relaxare şi tratament. 

Aspectul centrului s-a 

schimbat, atât prin întreținerea 

Parcului Mic dar și prin finalizarea 

investiției la Parcul Mare, acesta 

fiind acum loc de relaxare cu alei 

pavate, spații verzi și loc de joacă 

frecventat de copiii. 

 În ceea ce privește 

salubrizarea orașului, serviciul a 

fost concesionat Companiei Bratner–Vereș, căreia i-am cerut o gestionare 

responsabilă a curăţeniei, atât pe străzi cât și la punctele gospodăreşti, care în 

proporţie foarte mare, au fost împrejmuite. Și calitatea aerului va suferi 

îmbunătățiri, odată cu finalizarea lucrărilor de infrastructură, deoarece străzile 

vor putea fi mai bine întreţinute prin măturare şi spălare.   

Nu în ultimul rând, chiar în aceste condiții de austeritate, în fiecare an în 

preajma sărbătorilor de iarnă, pentru bucuria tuturor, mai ales a copiilor, Dejul 

se îmbrăca în haine de sărbătoare, fiind mobilat cu instalații ornamentale, 

căsuțe şi nelipsitul brad de Crăciun. 

 

 

 



Viața economică 

          Din păcate, cu toate eforturile noastre în dezvoltare, criza  şi-a pus 

amprenta și  asupra orașului nostru, la fel ca la nivelul întregii țări, tendința 

actuală fiind de restrângere a activității și nu de dezvoltare. 

Totuși la nivelul municipiului avem agenți economici care prestează activități 

comerciale de desfacere în toate domeniile, activitatea concentrându-se în 

zona  supermaket-urilor, depozitelor  de materiale de construcții și prestări 

servicii.  

Pe Platforma Sud, există un parc industrial unde este absorbită o mare 

parte a forței de muncă prin societățile Trelleborg (200 angajați) și Fujikura 

(1200 angajați). Acestea, chiar și în condițiile actuale au realizat angajări și au 

tendința de extindere. Tot aici am sprijinit și construcția unei fabrici de hârtie  

care va oferi 200 locuri de muncă. Perspectivele în dezvoltare  sunt completate 

de o nouă investiție preconizată în zonă,  despre care voi vorbi la momentul 

oportun. 

Marea noastră dezamăgire este faptul că pe platforma industrială Nord 

s-a redus activitatea: IFA și-a închis porțile, iar Combinatul de Celuloză și 

Hârtie, cândva simbolul industriei dejene, funcţionează cu doar cu 50 angajați. 

Preconizata investiţie chineză de circa 350 milioane euro, în cadrul 

combinatului, era intr-adevăr ca un balon cu oxigen pentru societate şi oraş. 

Deși s-au purtat discuții cu potențialii investitori atât în România cât și în 

China, din păcate investiția nu depinde numai de autoritatea locală ci și de 

autoritatea naţională, care nu a susținut la nivel guvernamental acest proiect. 

Discuțiile continuă însă, iar proiectul nu a fost abandonat, luându-se legătura și 

cu alți investitori. 

Ca edil al oraşului am susţinut şi voi susţine, orice investitor de bună 

credinţă, care va veni să investească în municipiu, contribuind astfel la 

dezvoltarea lui. 

Tot ceea ce am realizat până acum, am realizat împreună pentru 

dezvoltarea orașului, de care ne dorim cu toții să fim mândri într-un viitor cât 

mai apropiat.  



Cum arată acesta (viitorul) în viziunea mea? 

- cu proiectele în derulare continuate și finalizate; 

- cu noi proiecte inițiate atât din fonduri europene cât și proprii; 

- cu creşterea nivelului de trai, prin crearea de noi locuri de muncă, în 

contextul construirii unei fabrici de hârtie dar şi concretizarea unor  noi 

investiții; 

- un mare vis pentru viitorul orașului îl reprezintă, un proiect la Salina 

Ocna Dej, similar celui de la Turda. Deși proiectul a reprezentat deja, una din 

preocupările noastre, faptul că nu noi  suntem proprietari ai galeriei 

dezafectate,  ci Societatea Română a Sării, ne-a împiedicat să demarăm aici 

planurile investiționale, însă demersurile vor continua, deoarece am 

certitudinea că în noul  context politic, voi fi susținut în acest proiect, 

deoarece, investiția ar aduce un plus de notorietate orașului și ar atrage un 

număr mai mare de turiști. 

- extinderea serviciilor Parcului Balnear Toroc, prin valorificarea 

potențialului terapeutic, a nămolurilor aflate în partea de sud și mărirea 

capacității de agrement prin noi bazine, spații pentru plajă și locuri de joacă 

pentru copii. 

- preluarea de către Primăria Municipiului Dej, a lacului din zona Baltă și 

amenajarea lui printr-o investiție cu fonduri europene; 

- amenajarea ștrandului Municipal  - investiție demarată, aflată la faza de 

proiectare. 

Închei acest mandat cu conştiinţa lucrului făcut cu dăruire şi 

responsabilitate. Accept că am făcut şi greşeli, dar, numai cine nu munceşte nu 

greşeşte. Asigur insă dejenii, că nu am făcut nimic care sa afecteze interesul 

public, siguranţa şi viitorul acestui oraş. 



Efortul meu a fost legat de Dej, a 

fost pentru dejeni, şi niciodată, dar 

niciodată, nu am avut vreun interes 

personal, mai sus decât cel al dejenilor. 

Am pornit la drum cu planuri frumoase, 

mare parte dintre ele, îndeplinite. Îmi 

doresc să închei în viitorul apropiat şi cu 

anunţarea de alte noi locuri de muncă, 

pentru ca întreg climatul social, 

economic şi cultural, să fie stabil. 

Au fost şi momente grele, au fost 

perioade dificile şi pentru mine ca 

primar, dar, întotdeauna am găsit forţă în încrederea oamenilor, şi pentru asta 

le mulţumesc. 

Judecata finală a unui mandat de primar o au numai cetăţenii. Sunt 

convins că dejenii vor analiza suficient de bine, ceea ce s-a făcut în interesul 

lor. 

Închei mulţumind din nou dejenilor, colectivului cu care am lucrat, 

colegilor, tuturor demnitarilor la nivel naţional,  care m-au ajutat şi familiei 

care m-a sprijinit mereu. 

Nu am fost un om al vorbelor, ci am fost un om al faptelor, căci doar 

faptele sunt cele care rămân în urma noastră.  

 


