
În acești ani de când lucrez în Austria, văzând satele lor cum arată față de ale noastre, mă 
întrebam mereu: de ce la ei se poate și la noi nu? Bineînțeles, la ei e democrație de mai bine 
de 70 ani, dar noi în acești 30 de ani de ce nu am luat drumul lor? Nu am progresat cu nimic, 
ne-am autodistrus. În acești ani, politicienii au distrus absolut tot, de la fabrici, mine, rafinării, 
agricultura, doar ca oamenii să depindă de ei, de ajutorul lor, neavând altă opțiune, decât să 
emigreze, părăsind familiile, părinții, bunicii pentru a le asigura copiilor un trai mai bun sau a 
rămâne. 
 
De aceea am decis să nu întorc spatele politicii, am intrat în USR, singurul partid care chiar 
vrea să salveze ceva, să candidez la Consiliul Județean, ca consilier județean vreau să mă 
implic cât de mult posibil în modernizarea mediului rural, care a rămas foarte mult în urmă. 
E nevoie de modernizarea infrastructurii, sistemului de învățământ și social, turismului, 
agriculturii. Aeroportul din Oradea să devină unul internațional, să putem zbura în toate 
colțurile Europei unde sunt români. 
Datorită infracțiunilor crescute în ultimii ani, toate localitățile să fie monitorizate video, pentru 
a se simți cetățenii în siguranță, iar infracțiunile să fie descurajate. 
 
Crearea parcurilor industriale și locurilor de muncă în mediul rural. Datorită lipsei locurilor de 
muncă, satele noastre au îmbătrânit. În multe dintre satele bihorene s-a ajuns ca școlile, 
care numai în urmă cu 20 de ani, erau pline de elevi, din lipsa copiilor sunt închise. Tinerii 
puțini, care încă mai există sau studiază își doresc ca imediat după terminarea studiilor să 
plece din țară, nu își văd nici un viitor aici. Îmi aduc aminte de copilărie, cum ulițele erau 
până noaptea târziu pline de copii, acum sunt pline de câini maidanezi. 
 
Banii alocați primăriilor să fie distribuiți în funcție de nevoile cetățenilor și nu politic, indiferent 
de culoarea politică a primăriei sau consiliului local. Să fie verificați cum au fost cheltuiți, 
dacă și cum au fost realizate lucrările pentru care s-au primit acești bani, cât și calitatea 
lucrărilor.Accesarea fondurilor europene trebuie să fie obligatoriu pentru fiecare primărie, 
aceste fonduri așteaptă să fie luați și folosiți în orice domeniu.  
Îmi doresc ca Județul Bihor să devină un model pentru România și o administrație județeană 
care să lucreze pentru și împreună cu cetățenii. Ca cetățenii să fie consultați și ascultați tot 
timpul, nu doar când e nevoie de votul lor. 
 
După terminarea mandatului în CJ, județul meu să arate ca unul din Austria: 
-cu condițiile de trai mai bune, locuri de muncă sigure și bine plătite; 
-spitale și dispensare modernizate, sate cu canalizare și apă potabilă; 
-străzi asfaltate, drumurile județene modernizate, șanțurile și marginile lor întreținute, poduri 
pentru prevenirea inundațiilor; 
-școli moderne și salubre, cu WC-uri în interior, în fiecare comună o ambulanță; 
-clădiri renovate, orașe și comune racordate la gaz, acolo unde încă nu este gaz; 
-pădurile și mediul înconjurător protejate.  
Pentru a fi realizate toate aceste lucruri e nevoie doar de voință politică și de implicare. Pe 
lângă bugetele proprii, atingând o absorbție de 95% din fondurile europene destinate nouă, 
atunci ne vom putea mândri în Europa. Județul nostru va fi o atracție atât pentru investitorii 
cât și pentru turiștii străini, care să zică că în sfârșit am luat drumul cel bun, că ne-am 
schimbat, am progresat și că se vor întoarce cu mare plăcere. 

 



 

 


