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MESAJUL PRIMARULUI 
 

Dezvoltarea durabilă, urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi și astfel face legătura între 
generații, cele de azi hotărând viitorul celor de mâine, iar ceea ce doresc oamenii pentru 
urmașii lor nu se poate realiza decât cu consultarea lor, cu colaborarea lor și mai ales, cu 
acceptul lor. Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunităţile pot să-şi 
creeze imaginea viitorului şi pot concepe etapele necesare pentru a-l realiza, în funcţie de 
resursele/potenţialele locale. 

Administrația publică locală a municipiului Petroșani a înțeles beneficiile planificării și a 
realizat la nivelul anului 2007, în mod participativ, primul plan de dezvoltare a localității: „Planul 
Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Petroșani pe perioada 2007-2013”. 

Planul de dezvoltare demonstrează că în cadrul administrației locale, există un 
management performant, că resursele financiare - bugetare și extrabugetare - pot fi folosite în 
mod eficient, acesta formulează viziunea, misiunea, obiectivele, strategiile şi tehnicile adoptate, 
defineşte mediul în care administraţia functionează şi serviciile pe care aceasta le aduce 
comunității. De asemenea, acest plan de dezvoltare permite manifestarea personalității 
comunității şi reprezintă voinţa comunităţii - în competiţia pe plan naţional şi internaţional - de 
creare a unui sistem de valori locale şi de promovare a acţiunilor de îmbunătăţire continuă. 

Planul de Dezvoltare Local ă a municipiului Petro șani pe perioada 2014-2020, 
elaborat participativ pe baza acelorași principii, este considerat de către administraţia publică a 
municipiului Petroşani drept instrumentul principal care poate fi folosit pentru adaptarea la 
mediul extern şi pentru optimizarea resurselor, în scopul atingerii obiectivelor propuse, având în 
vedere faptul că la baza rezultatelor unei dezvoltări durabile urbane stau investiţiile - mai precis 
o bună utilizare a acestora, atât în ceea ce priveste continuitatea, cât și repartizarea geografică 
a acestora - pentru aceasta, fiind absolut necesară o bună cunoaştere a cererii generate de 
nevoile comunității. 

Rezultatele procesului de analiză, cercetare și consultare a comunității locale au generat 
o viziune distinctă și amplă asupra municipiului nostru: “În 2020, Petro șani va fi un ora ș 
deschis c ătre o dezvoltare durabil ă din interior spre exterior, prin comunit ăți puternice, 
economie îns ănătoșită profilat ă pe poten țialul local și mediu natural restaurat ” şi un Plan 
de Acțiuni pe o perioadă de 7 ani, care a grupat corespunzător, în cele 8 Direcții Strategice 
definite, măsurile de dezvoltare durabilă identificate pentru atingerea viziunii strategice. 

Persoane din diverse arii de activitate, profesori, elevi, pensionari, bărbaţi şi femei, în 
nume personal sau din cadrul diverselor asociaţii, oficiali locali aleși sau numiți, împreună cu 
experții în domeniu, cu toţii am participat și am contribuit la elaborarea Planului de Dezvoltare 
Local ă a municipiului Petro șani pe perioada 2014-2020 ; fiecare în parte și comunitatea 
locală în ansamblu merită mulțumiri pentru implicare și eforturile depuse. 

Succesul implementării Planului de Dezvoltare Local ă a municipiului Petro șani pe 
perioada 2014-2020 , transpunerea în practică a măsurilor de dezvoltare durabilă identificate, 
depinde de acum înainte de gradul de  implicare activă a fiecărui reprezentant al comunităţii 
noastre, de contribuţia fiecărui cetățean în parte și a tuturor în general, la procesul de 
dezvoltare locală, asigurând durabilitatea acesteia, pas cu pas prin fiecare proiect implementat. 
Numai în acest mod, nu vom avea doar un document, ci și un instrument pentru atingerea 
viziunii propuse. 

Fiecare proiect dezvoltat în municipiul Petroșani reprezintă o șansă pentru un viitor mai 
bun al comunității noastre, prezente și viitoare! 
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