UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ
MUNICIPIUL PETROŞANI
PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A MUNICIPIULUI PETROŞANI
PE PERIOADA 2014 - 2020

VIZIUNEA
În 2020, Petroșani va fi un oraș deschis către o dezvoltare durabilă din interior
spre exterior, prin comunități puternice, economie însănătoșită profilată pe
potențialul local și mediu natural restaurat.

UN ORAȘ DESCHIS SPRE OPORTUNITĂȚI
DE RESTRUCTURARE ECONOMICĂ
OPORTUNITĂȚI pentru redresare economică prin
orientarea către potențialul local în activitățile de
bază:
În sectorul primar, orașul va căuta să înlocuiască
activitățile extractive cu cele de valorificare a resurselor
energetice regenerabile eficiente pe plan local: vânt și
biomasă.
În sectorul secundar, comunitatea va întări
comunitățile pentru a spori încrederea și a atrage
investiții
În sectorul terțiar, orașul va valorifica potențialul
turismului all-seasons prin management integrat și
complementaritate între turismul de iarnă, agroturism și
turism de drumeție montană.
OPORTUNITĂȚI pentru toate categoriile sociale şi de vârstă în asigurarea unui
venit minim garantat
OPORTUNITĂȚI pentru iniţiativele de tip start-up, pentru iniţiativele axate pe
antreprenoriat social, pentru micii producători şi micul comerţ în comunităţi.
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UN ORAȘ DESCHIS SPRE PARTICIPARE
PENTRU O BUNĂ GUVERNARE
PARTICIPARE pentru întărirea comunității în jurul unui
proces administrativ local transparent, comunicativ și
inclusiv.Pentru o bună guvernanță, administrația va
implementa un sistem de incluziune a cetățenilor în
procesul de luare a deciziei.
PARTICIPAREA cetățenilor prin crearea unui sistem
mai clar și mai simplu de planificare urbană, pe
înțelesul tuturor categorilor sociale, cu efect în
îmbunătățirea calitativă a procesului de luare a
deciziei.
ÎN PLAN SOCIAL, UN ORAȘ
DESCHIS SPRE ECHITATE
ECHITATE prin eliminarea discrepanțelor
multisectoriale dintre zonele centrale și cele mărginașe
ale orașului, rezultând comunități și cartiere cu o bună
calitate a vieții.
Revitalizarea cartierelor mărginașe trebuie să
pornească de la amenajarea calitativă a unor spații
publice reprezentative pentru întărirea identității
acestora.
DESCHIS SPRE NATURĂ
ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Protecție a NATURII cu o valoare deosebită,
reprezentată de siturile Natura 2000 (prin directivele
Păsări și Habitate), cursuri de apă, suprafețe lacustre
și păduri, precum și un management superior al
resurselor energetice și al reziduurilor pentru a creea
un mediu durabil.
NATURA este protejată prin reducerea suprafețelor
urbanizate și densificare intensă în interiorul limitelor
intravilanului actual.
Administrația locală va utiliza la maximum potențialul oferit de către siturile
NATURALE protejate aflate în perimetrul Văii prin instituirea unor coridoare de
protecție riverană de-a lungul întregului curs al râului Jiul de Est și al pârâurilor
principale.
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