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Primarii localităților din Valea Jiului au fost primiți astăzi, la Palatul Victoria, în biroul de 
lucru al Primului Ministru Mihai Tudose.

La întâlnirea de la sediul Guvernului au participat, din partea Guvernului României, 
Premierul Mihai Tudose și vicepremierul Marcel Ciolacu, precum și consilierii de stat 
Gabriel Andronache și Felix Rache, iar din delegația care a reprezentat Valea Jiului la 
această importantă întâlnire de lucru au făcut parte Gheorghe Ile – primarul 
municipiului Vulcan, Lucian Resmeriță – primarul municipiului Lupeni, Tiberiu Iacob 
Ridzi – primarul municipiului Petroșani, Dănuț Buhăescu – primarul orașului Uricani, 
Vasilică Jurca – primarul orașului Petrila, Nicu Dunca – primarul orașului Aninoasa, 
Florin Cazacu – primarul municipiului Brad, Mircea Bobora – președintele Consiliului 
județean Hunedoara, sentaorul Cristian Resmeriță și deputații Laurențiu Nistor și 
Natalia Intotero, dar și Costel Avram – președintele Asociației Rosa Multiflora și director 
general al Apa Serv.
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Potrivit informațiilor primite din partea primarului Dănuț Buhăescu, întâlnirea a avut ca 
principa scop predarea către șeful Guvernului a pachetului conținând cele pese 35.000 
de semnături ale cetățenilor din regiunea Văii Jiului care susțin reluarea proiectului de 
construcție a DN 66 A Uricani – Băile Herculane. ”Am fost PREZENȚI astăzi la Palatul 
Victoria din Capitală pentru o întâlnire de lucru cu dl. Mihai Tudose Preimul Ministru 
României și dl Ciolacu vicepremierul României. Principalele subiecte abordate au fost 
salvarea Complexului Energetic Hunedoara și, în mod special, modernizarea 
infrastructurii specifice dezvoltării turismului din Valea Jiului”, a declarat primarul 
Dănuț Buhăescu.

Deputatul PSD Natalia Intotero informează, la rândul său, că discuțiile au vizat însă mai 
multe problemele cu care se confruntă fostele zone miniere: situația Complexului 
Energetic Hunedoara (CEH), a locurilor de muncă, încălzirea în sistem centralizat și 
infrastructura rutieră, respectiv situația drumurilor naționale care traversează municipii 
și, în special, finalizarea DN 66 A, pe tronsonul Uricani – Herculane, care ar putea 
revitaliza turismul local. S-a discutat, de asemenea, despre situația Muzeului Aurului 
din Brad și soluțiile pentru reabilitarea sediului acestei instituții.

”Guvernul susţine proiectele care pot contribui la dezvoltarea Văii Jiului și revitalizarea 
acestei zone prin turism”, a declarat premierul Mihai Tudose.
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