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Răspunsurile candidaților la funcția de primar al Municipiului Baia Mare 

(cu mențiunea că un singur candidat a dat curs invitației noastre la dialog) 

 

 

 

1. Cum considerați că s-a desfășurat până în acest moment, relația dintre Primăria Municipiului 

Baia Mare și reprezentanții mediului de afaceri? 

Dan Ivan – USR-PLUS 

 "Din păcate nu cred că a existat niciodată o legătură reală bazată pe dialog între administrația publică 

locală și mediul de afaceri, ceva care să arate mai mult ca un parteneriat decât ca o simplă relație instituțională 

pe care orice societate comercială o are cu instituțiile statului gen ANAF, DSP, etc.  

 Cred că Primăria Baia Mare a neglijat mediul de afaceri băimărean, preocupându-se doar de câteva 

companii de casă cărora le-a asigurat întreaga deschidere către contractele cu statul și le-a facilitat, în 

schimbul loialității lor, anumite beneficii care se dovedesc a fi în detrimentul interesului general al municipiului. 

 La baza prosperității membrilor comunității stă dezvoltarea economică care apare doar în urma 

realizării de investiții. Din păcate lipsa dialogului real, a regulilor clare (existența unui PUG) au dus la lipsa unor 

investiții consistente și implicit la o stagnare din punct de vedere economic a municipiului Baia Mare în raport 

cu municipiile reședință de județ învecinate”.   

 

2. Cum vedeți această colaborare în viitor dacă veți fi ales? 

Dan Ivan – USR-PLUS 

 “Programul de guvernare locala al echipei USR PLUS pentru Baia Mare se bazează foarte mult pe 

dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai al populației, prin atragerea de investitori privați și 

înființarea primului parc industrial din Baia Mare. Vom fi interesați să atragem cu prioritate investitori din 

domenii industraile noi (echipamente din domeniul energiilor alternative, componente ale mașinilor electrice și 

a echipamentelor de încărcare, etc) precum și din activități conexe actualelor facilități de producție din 

municipiu, pentru a genera și o dezvoltare pe orizontală a economiei actuale. Așadar, colaborarea cu mediul 

privat va fi una esențială în realizarea proiectelor noastre.  

 Pentru ca proiectul de dezvoltare economică să fie de durată, vrem să dezvoltăm învățământul tehnic 

și dual din Baia Mare, iar în cadrul acestui proces vom iniția o consultare cu directorii firmelor existente pe 

piață. Ei vor trebui să ne indice ramurile de educație tehnică pe care să ne axam. În plus, multe dintre proiectele 

noastre întenționăm să le punem în practică prin parteneriate public-private: Centrul pentru Vârstnici din Firiza, 

Complexul Multifuncțional Sportiv pe locația fostului ștrand, Aquapark Municipal etc”. 
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3. Sunteți de acord cu înființarea și funcționarea unei comisii economice consultative, formată 

din reprezentanți ai consiliului județean/local și reprezentanți ai organizațiilor de tip patronal și al 

corpurilor profesionale, comisie care să se întrunească și să analizeze în prealabil inițiativele cu 

caracter economic, ce vizează dezvoltarea județului aflate pe ordinea de zi a ședințelor organelor 

deliberative? 

Dan Ivan – USR-PLUS 

 “Cu siguranță. Niciun primar sau consilier nu poate să le știe pe toate. Tocmai de aceea, consultarea 

specialiștilor în domeniile de interes face parte din viziunea noastră pentru Baia Mare. Câtă vreme componența 

acestei comisii va fi una transparentă și va pune interesele publice mai presus de interesele personale, voi 

susține înființarea unei astfel de comisii. În calitate de primar voi solicita acestei comisii un aviz consultativ cel 

puțin de două ori pe an: înainte de lansarea în dezbatere publică a proiectului de buget și încă odată înaintea 

rectificării bugetare de la mijlocul anului.” 

 

4. Vă rugăm, de asemenea, în măsura disponibilității dumneavoastră de timp, să transmiteți un 

angajament al dumneavoastră, față de mediul de afaceri, pe care să îl avem ca punte de legătură în 

cazul în care veți fi ales  primar. 

Dan Ivan – USR-PLUS 

 “Angajamentul meu pentru mediul de afaceri din Baia Mare și din Maramureș se leagă de 3 piloni 

cheie: 

1. Administrație transparentă 

2. Digitalizarea administrației publice pentru eficientizarea relației dintre primărie și cetățean 

3. Corupție zero.   

Cred cu tărie că mediul de afaceri are nevoie din partea administrației publice locale de seriozitate, 

credibilitate și predictibilitate și îmi voi asuma să ofer aceste elemente absolut necesare dezvoltării unor 

investiții pe termen mediu și lung în Baia Mare.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


