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Consiliul Judeţean Maramureş  
Direcţia de Dezvoltare Regională 
 
Cap. I.  Raport de activitate privind realizările Consiliului Judeţean Maramureş în perioada 1 

iulie 2008 – 31 decembrie 2008.  
 
În conformitate cu atribuţiile care îi revin, privind dezvoltarea socio-economică a judeţului 
Maramureş şi integrarea acestuia in dezvoltarea socio-economică a Regiunii de Dezvoltare Nord-
Vest, activitatea Direcţiei de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş în 
perioada 1 iulie 2008 – 31 decembrie 2008, a fost centrată pe următoarele componente:  
1. Activitatea de implementare a proiectelor în care CJMM are calitatea de „Titular de 
proiect - Aplicant”:  
În perioada de raportare au fost finalizate şi/sau se află în fază de implementare un număr de 8 
proiecte în cadrul cărora CJMM este „Titular de proiect – Aplicant”, având o valoare totală de 
4.013.261 euro, astfel: „Caravana folclorului româno - ucrainean”, în valoare totală de 49.200 
Euro – finalizat în octombrie 2008, „NEURON – Reţea de integrare, coordonare şi monitorizare 
a strategiilor locale de dezvoltare în regiunea de graniţă Maramureş-Zakarpatia-Ivano-
Frankivsk”, în valoare totală de 823.946 Euro, „Turism în regiunea Transcarpatică - Reţea de 
promovare a turismului  în judeţele Maramureş, Zakarpatia şi Ivano-Frankivsk” în valoare 
totală de 482.000 Euro, „Un mediu curat în bazinul Tisa Superioară” în valoare totală de 
611.190 euro, „Conştient şi activ în faţa situaţiilor de urgenţă” în valoare totală de 81.692,20 
euro, „ECOTUR - Turism în zona transcarpatică” - realizarea a 2 centre de vizitare la Leordina 
şi Vişeu de Sus a Parcului Natural Munţii Maramureşului, valoarea totală a proiectului este de 
550.000 euro, „GRANITA MM - Dezvoltarea şi managementul infrastructurii de frontieră”  
bază operaţională pentru întreţinerea fâşiei de frontieră din judeţul Maramureş şi revizuirea 
Studiului de fezabilitate pentru podul economic peste râul Tisa la Sighetu Marmaţiei şi a 
infrastructurii de trecere a frontierei - valoarea totală a proiectului este de 865.233 euro, „Magic - 
Instrumente de comunicare şi management în domeniul dezvoltării socio – economice în 
regiunea de graniţă”, realizarea unui centru de resurse pentru susţinerea procesului de dezvoltare 
socio-economică în regiunea de graniţă Maramureş-Zakarpatia-Ivano Frankivsk, valoarea totală a 
proiectului este de 550.000 euro. 
2. Proiecte aflate în faza de implementare/finalizate, la care Consiliul Judeţean Maramureş 
are calitatea de „Partener” şi asigură cofinanţarea: 
În perioada de raportare se află în fază de implementare şi/sau au fost finalizate un număr de 3 
proiecte având valoarea totală de 142.000 euro, în care CJMM este partener, participând în 
economia proiectului cu cotă de cofinanţare în valoare totală de  12.840 euro, după cum 
urmează:Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş – Proiectul „Dezvoltare şi dialog 
transfrontalier româno-ucrainian în domeniul educaţional” în valoare totală de 50.000 Euro, 
Casa corpului Didactic Maramureş – Proiectul „Intercivic” în valoare totală de 36.000 Euro, 
cofinanţarea asigurată de Consiliul Judeţean Maramureş este de 1.800  euro, a fost finalizat, 
Universitatea de Nord – “RUTEM –  România - Ucraina Centrul Regional pentru Instruire în 
Protecţia şi Managementul Mediului  în valoare totală de 56.000 Euro, cofinanţarea asigurată de 
Consiliul Judeţean Maramureş este de 6.000 euro, a fost finalizat. 
3. Proiecte finalizate, în care Consiliul Judeţean Maramureş este „Partener”: 
În perioada de raportare au fost implementate şi finalizate un număr de 2 proiecte având valoarea 
totală de 220.860 euro, în care CJMM este partener fără contribuţie la cofinanţarea proiectului, 
astfel: Consiliul Local Bistra - Proiectul „ACCES – Dezvoltarea de studii pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport transfrontalier în comunele Bistra (România) şi Dilove (Ucraina)” 
în valoare totală de 97.500 euro., Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - Proiectul „RURCED 
– centru regional pentru dezvoltare economică România - Ucraina” în valoare totală de 123.360 
euro. 
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4. Proiecte în perioada de contractare:  
În perioada de raportare a fost propus spre finanţare şi se află în etapa de „precontractare”,  un 
proiect în valoare de 20.971.260 euro, Reabilitarea drumuri judeţene Baia Sprie (DN18) – 
Cavnic (DJ184) - Ocna Şugatag (DJ109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185), sursa de 
finanţare fiind Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 2.1 
5. Proiecte propuse spre finanţare aflate în etapa de evaluare de către finanţatori: 
În perioada de raportare au fost propuse spre finanţare 3 proiecte în valoare totală de 4.852.221 
euro, care se află în diverse etape de evaluare de către finanţatori: 
- Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, valoarea totală a proiectului: 
20.233.536 lei cu TVA (5.703.765,01 euro), valoare grant solicitat 16.095.982 lei, echivalent  
4.537.402,60 euro, sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 5.1, 
“Dezvoltarea capacităţii instituţionale în vederea aplicării unor tehnologii durabile de mediu 
– FITOREMEDIERE ÎN ROMÂNIA” parteneriat cu ECOREM Belgia. Valoarea totală a 
proiectului este de 158.818 euro; „ROMA-INSERT – Program pilot de inserţie pe piaţa muncii 
şi incluziune socială a romilor” parteneriat Uniunea Sindicatelor Miniere din Maramureş. 
Valoarea totală a proiectului este de 156.600 euro. Se aşteaptă decizia comitetului de evaluare. 
Acţiuni de vizibilitate – articole Force Tourism Business & Tourism Magazine, sprijin în redactarea 
comunicatelor de presă.  
 
 
 
PROPUNERI  

pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului Maramureş 
pentru anul 2009 

 
Proiecte în pregătire  
Având în vedere prioritizarea propunerilor de proiecte şi oportunităţile de finanţare, la nivelul 
Direcţiei de Dezvoltare Regională se află în diverse stadii de pregătire, documentaţiile suport pentru 
asigurarea gradului de maturitate a 14 proiecte, după cum urmează:  
 

1. Gutinul II, proiect pentru care este finalizată documentaţia studiu de fezabilitate şi 
documentaţii PT+DDE complete, aprobate de Consiliul Judeţean Maramureş, în curs de 
finalizare cerere de finanţare + documente anexe.  
Valoarea totală a proiectului: 22.989.415,58  euro, sursa de finanţare: Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, DMI 5.2.  

2. ReTurMin 
Stadiu – Studiu de potenţial minier – prin finanţare Consiliul Judeţean Maramureş în 2006, 
pregătire cerere de finanţare şi documente anexe. Valoarea totală a proiectului: cca. 
8.000.000 euro. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 5.2 

3. Reabilitarea constructivă Spitalul judeţean de urgenţă „Constantin Opriş” Baia Mare  
Stadiu – SF elaborat la nivelul Ministerului Sănătăţii Publice, Valoarea totală a proiectului: 
cca. 15.500.000  euro 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 3.1 

4. Reabilitarea situurilor industriale abandonate – Flotaţia Baia Sprie 
Stadiu – Studiu de fezabilitate finalizat – prin finanţare Guvernul Flamand, studiu realizat de 
Ecorem Belgia, pregătire cerere de finanţare + documente anexe. Valoarea totală a 
proiectului: 2.200.000 euro 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 4.2 

5. Îmbunătăţirea dotărilor pentru inspectoratele pentru situaţii de urgenţă 
Valoarea totală a proiectului: 1.916.800 euro 
Sursa de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 3.3 
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6. Deschiderea PCTF la Sighet pentru trafic peste  3,5 to – sursa de finanţare programul 
cvatrilater RO-HU-SK-UA ENPI pe baza studiului de fezabilitate care se elaborează în 
cadrul proiectului  

7. Deschiderea PCTF la Bistra / Dilove pentru trafic rutier – sursa de finanţare programul 
cvatrilater RO-HU-SK-UA ENPI pe baza studiului de fezabilitate elaborat în cadrul 
proiectului ACCES, titular comuna Bistra, partener Consiliul Judeţean Maramureş.   

8. Proiecte pentru cele trei etape de dezvoltare / modernizare a Aeroportului 
Internaţional Baia Mare – sursa de finanţare POS Transport  

9. Centru naţional de informare turistică – sursa de finanţare Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, DMI 5.3  

10. e-administraţie – asigurarea de servicii informatice pentru judeţ – sursa de finanţare POS 
competitivitate.  

11. Amenajare domeniu schiabil Borişte Izvoare, proiect care va fi dezvoltat în cadrul unui 
parteneriat public privat sau Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 5.2 

12. Amenajare domeniu schiabil Mogoşa, proiect care va fi dezvoltat în cadrul unui 
parteneriat public privat sau Programul Operaţional Regional 2007-2013, DMI 5.2 

13. Centre sociale multifuncţionale - sursa de finanţare posibilă Programul Operaţional 
Regional 2007-2013, DMI 3.2 

14. Valorificarea patrimoniului construit al Consiliul Judeţean Maramureş. 
 
 
 
 Director executiv,  
 Dan Cocoşilă 
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ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ  PE  

PERIOADA 01.07.-31.12. 2008 
 

1. Surse atrase de la bugetul de stat pentru judeţul Maramureş  
 
  În perioada iulie-decembrie  2008 prioritatea noastră a fost atragerea a cât mai multe 

resurse financiare la consolidarea bugetului centralizat al judeţului Maramureş. Astfel în anul 2008 
s-au făcut intervenţii atât la Ministerul Economiei şi Finanţelor cât şi la Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative obţinându-se astfel suplimentarea sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat în sumă de 111.279,5 mii lei.  

 
2. Bugetul propriu al judeţului Maramureş: Din luna iulie a anului 2008 ne-am preocupat 

de buna gospodărire a resurselor consiliului judeţean, propunând spre aprobare Consiliului judeţean 
Maramureş bugete rectificate  pe anul 2008, având în vedere asigurarea cu resurse financiare a 
tuturor instituţiilor din subordine. Bugetul iniţial pe 2008 al Consiliului judeţean Maramureş a fost 
de 152.637 mii lei, înregistrând rectificări din luna iulie 2008, ajungându-se la un buget definitiv de 
185.117,78 mii lei, reprezentând o creştere de 21,28%. 

Realizarea veniturilor consiliului judeţean pe anul 2008 se prezintă astfel: 
 mii lei 

   

INDICATORI  ECONOMICI PLAN REALIZĂ
RI % 

Venituri proprii (impozite şi taxe) 3.158,00 2.649,14 83,89 
Cote defalcate din impozitul pe venit 29.021,28 26.700,33 92,00 
Sume alocate de Consiliul judeţean 11.813,00 12.199,02 103,27 
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
acţiunilor descentralizate la nivelul judeţului 

51.190,00 51.190,00 100,00 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

22.578,00 22.578,00 100,00 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri 
judeţene 

11.200,00 11.200,00 100,00 

Subvenţii din bugetul de stat şi de la alte 
administraţii 

56.157,50 54.486,13 97,02 

TOTAL VENITURI 185.117,78 181.002,62 97,78 
TOTAL CHELTUIELI ŞI PLĂŢI 185.117,78 175.546,60 94,83 
EXCEDENT 0 5.456,02   

 
 3. Fondul de rezervă iniţial constituit la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş pentru 
anul 2008 a fost de  3.000 mii lei, care a fost suplimentat în cursul anului (luna septembrie)  cu  800 
mii lei,  suma de 2.114,5 mii lei fiind repartizată pentru finanţarea unor acţiuni noi intervenite, din 
care cele mai importante (în perioada iulie-decembrie 2008) sunt: 

• Pentru finanţarea autorităţilor publice, instituţiilor sau activităţilor din subordinea 
acestora  166,0  mii lei; 

• Pentru sport   397,0  mii lei (din care 300 mii pentru finanţări nerambursabile); 
• Pentru cultură  364,0mii lei; 
• Pentru religie  34,0 mii lei; 
• Ajutoare financiare  183,0 mii lei. 
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• Ajutoare pentru inundaţii  970,5 mii lei (880 ajutoare acordate unităţilor administrativ-
teritoriale afectate de inundaţiile din iulie; 90,5 mii sprijin financiar pentru locuintele 
afectate de inundaţiile din iulie) 

 
4. I. Sume atrase pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din iulie 2008   

a) Subvenţii primite  de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare  în situatii de 
extrema dificultate (inundaţii)     1.431,5 mii lei 
(C.J. Timiş, C.J. Mehedinţi, C.J. Cluj, C.J. Tulcea, Primăria Bucureşti, Primăria sectorului 3 şi 6 
Bucureşti, Primăria Slatina, Primăria Arad) 
b) Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie         8.900,0 mii lei 
(H.G. nr.794/2008- 500 mii; H.G. nr 1031/2008- 8.400 mii lei) 

 
II. Sumele au fost alocate pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor din iulie 2008 astfel: 
- 800 mii pentru reparaţii curente la DJ 187 de pe raza comunei Poienile de sub Munte 
- 200 mii pentru Consiliul local Poienile de sub Munte 
- 3.700 mii pentru reparaţii curente la drumurile judeţene afectate de inundaţii 
- 2.637  mii alimentări cu apă în localităţile Sighetu Marmaţiei şi Borşa 
- 1.263 mii pentru apărări de mal în Comuna Poienile de sub Munte 
- 1.500 mii pentru reabilitarea a 2 poduri din oraşul Borşa 
- 211,5 mii pentru locuinţele afectate de inundaţii. 
 
5. Programul de pietruire şi alimentare cu apă a satelor (H.G.577/1997) 

 
      mii lei 

din care Program 
cf.H.G.577/1997 

Program 
initial 
2008 

Influente 
(august-

noiembrie)

Program 
final    
2008 

Incasari 
2008 

ian-iun iul-aug 
Alimentari cu apa 1.852,00 796,59 2.648,59 2.347,48 1.196,59 1.150,89
Pietruiri 2.585,00 1.025,00 3.610,00 3.043,33 1.150,00 1.893,33
TOTAL 4.437,00 1.821,59 6.258,59 5.390,81 2.346,59 3.044,22
 
   

 
 
 
 
 
 
       Director executiv 
       Glodan Ana 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţean Maramureş, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de 
specialitate prin Compartimentul  pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii am asigurat convocarea, 
pregătirea documentelor, distribuirea către consilieri şi întocmirea proceselor verbale pentru cele 
unsprezece şedinţe ale plenului Consiliului Judeţean din care 6 şedinţe ordinare, 3 extraordinare şi 2 
de îndată, precum şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate. Am asigurat de asemenea, 
înregistrarea şi comunicarea către persoanele interesate a celor 358 dispoziţii emise de Preşedintele  
Consiliului Judeţean Maramureş. 

Prin intermediul Biroului juridic, coordonare, autorităţi locale, interesele instituţiei au fost 
apărate în instanţă prin întocmirea de acte procedurale: întâmpinări, note de şedinţă, concluzii 
scrise, propuneri de expertize şi alte administrări de probe, după caz. În semestrul II 2008 din totalul 
de 19 cauze pe rolul instanţelor judecătoreşti din care: 

- 6 cauze s-au soluţionat definitiv şi irevocabil prin admiterea acţiunilor Consiliului 
Judeţean Maramureş, sau respingerea acţiunilor părţilor adverse; 

- într-un proces au fost respinse apărările în fond ale Consiliului Judeţean Maramureş, 
cauza fiind în recurs la Curtea de Apel Cluj Napoca; 

- 12 cauze se află în curs de soluţionare la instanţele de fond sau în căile de atac. 

 Am asigurat înregistrarea, circuitul de repartizare, expedierea sau arhivarea celor 4.546 
documente înregistrate în instituţie în perioada semestrului II al anului 2008. 

În baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a O.G. 
nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, prin intermediul 
Compartimentului informaţii şi relaţii publice, monitor oficial, secretariat ATOP s-au gestionat cele 
21  solicitări de informaţii publice, precum şi cele 48 de petiţii înregistrate ca atare în instituţie, cu 
menţiunea că nu s-au înregistrat plângeri sau acţiuni în instanţă pentru refuzul de furnizare de 
informaţii de interes public sau de nesoluţionare a petiţiilor. 

 
Prin secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică am asigurat convocarea şi 

desfăşurarea celor 5 şedinţe de plen şi 5 şedinţe de comisii. De asemenea, prin compartimentele de 
specialitate am asigurat redactarea şi editarea a trei numere din monitorul oficial al judeţului în care 
am publicat actele administrative adoptate de Consiliul Judeţean Maramureş, precum şi  acte ale 
altor autorităţi ale administraţiei publice. Conform prevederilor legale, am gestionat Programul 
Guvernamental „Lapte-corn” pentru elevii din clasele I – VIII şi preşcolarii din grădiniţele  cu 
program normal (4 ore) din învăţământul de stat, în total, 58.527 beneficiari în judeţul Maramureş. 

Am gestionat sub  aspect metodologic în baza O.G. nr.2/2008 privind finanţarea 
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale cu o sumă totală  350.000 lei, beneficiari fiind 30 de 
asociaţii (fundaţii) culturale, 11 lăcaşuri de cult şi 13 autori de cărţi. Potrivit Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general 
s-au alocat 1.500.000 lei pentru 23 de asociaţii şi structuri sportive. 

 
Pe lângă atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de 

specialitate pentru anul 2009 ne propunem: 
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- îmbunătăţirea activităţii de evidenţiere şi gestionare a proiectelor de hotărâri până în 
stadiul de act administrativ de autoritate; 

- crearea unei arhive pe suport electronic a tuturor actelor administrative adoptate sau 
emise de Consiliul Judeţean Maramureş şi Preşedinte de la înfiinţarea acestei instituţii 
(1992); 

- refacerea nomenclatorului de arhivare a documentelor în concordanţă cu ultimele 
modificări ale organigramei şi revizuirea termenului de păstrare; 

- verificarea actelor adoptate sau emise de Consiliul Judeţean şi Preşedinte din 1992 până 
în prezent şi înlăturarea eventualelor neconcordanţe prin abrogarea prevederilor care nu 
mai corespund legislaţiei în vigoare. 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioan Dragoş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baia Mare, 15 ianuarie 2009 
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DIRECŢIA DE PATRIMONIU ŞI LOGISTICĂ 
1. RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL II AL ANULUI 2008 
 
 În perioada menţionată, Direcţia de Patrimoniu şi Logistică a funcţionat cu un număr de 24 
persoane, respectiv: 

• Compartimentul Achiziţii publice   -4 persoane 
• Compartimentul gestiune patrimoniu   -3 persoane  
• Serviciul Logistic      -16 persoane , respectiv un şef de 

serviciu , un referent – magazioner , un instalator-mecanic , 6 femei de serviciu şi 7 şoferi. 
COMPARTIMENTULUI DE ACHIZITII PUBLICE   
Activitatea compartimentului a constat în principal în: 

• elaborarea, sau  după caz , cordoonarea activităţii de elaborare a documentatiilor de atribuire  
în  colaborare cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, aplicarea şi finalizarea procedurilor 
de atribuire începînd de la publicarea pe SEAP a  anunturilor sau  invitaţiilor de participare până la 
încheierea contractelor ;  

• acordarea de sprijin de specialitate în întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a participat 
în calitate de membrii sau de experţi externi în comisiile de evaluare, la procedurile de atribuire 
organizate de  instituţiile din subordine sau primării din judeţ. 

În urma procedurilor de atribuire aplicate, în  Semestrul II s-au încheiat un număr de 59 de 
contracte, din care 36 contracte în Lei, valoarea acestora fiind de 22.793.791 Lei, fără TVA şi 23 de 
contracte în valută, cu o valoare totală de 785.047 EUR. 

COMPARTIMETUL GESTIUNE PATRIMONIU 
 Principalele activităţi desfăşurate în cadrul compartimentului în perioada iulie – decembrie 
2008 au fost următoarele:  

1. Pregătirea documentaţiilor necesare şi a proiectelor de hotărâre de consiliu judeţean 
privind gestionarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al judeţului:16 proiecte. 

2. Pregătirea documentaţiilor necesare şi a proiectelor de hotărâre de guvern în vederea 
modificării şi completării Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al unor unităţii 
administrativ-teritoriale – 2 proiecte de hotărâri şi în lucru se află proiecte de hotărâre pentru 11 
unităţii administrativ-teritoriale. 

3. Participarea în comisii de evaluare, respectiv recepţie a  unor imobile şi lucrări din 
domeniul judeţului. 

4. Pregătirea documentaţiilor premergătoare în vederea înscrierii în cartea funciară a 
unor imobile din domeniul public şi privat. 

5. Întocmirea documentaţiei necesare vânzării spaţiilor medicale conform 
OUG.nr.68/2008. Au fost vândute un număr de 37 spaţii medicale (5 cu plata în rate) din 
cele 46 aprobate spre vânzare. Suma încasată de consiliul judeţean a fost de 
1.314.302,08 lei, sumă care se poate utiliza pentru realizarea unor proiecte de interes 
public în domeniul sanitar. 

 
 
SERVICIUL LOGISTIC 
        Personalul menţionat şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu în următoarele domenii şi după cum 
urmează : 
-asigurarea întreţinerii şi menţinerii stării de ordine şi curăţenie în spaţiile ocupate de demnitari , 
consilierii judeţeni şi personalul propriu al instituţiei;  
 -asigurarea întreţinerii şi menţinerii în stare bună de funcţionare a autoturismelor din parcul auto al 
instituţiei; 
 -asigurarea necesarului de mijloace fixe , obiecte de inventar , materiale consumabile diverse , 
utilizate în activitatea curentă a instituţiei.  
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PRIORITĂŢI 2009 
Pentru anul 2009 compartimentul achiziţii publice are următoarele priorităţi: 

• Întocmirea planului anual al achiziţiilor publice după definitivarea bugetului Consiliului 
judeţean Maramureş, pe anul 2009 în funcţie de necesităţile şi de sumele aprobate; 

• Pregătirea şi definitivarea tuturor etapelor procedurale legate de achiziţia de lucrări pentru 
extinderea şi modernizarea Aeroportului Baia Mare-din creditul aprobat; 

• Pregătirea şi definitivarea tuturor etapelor procedurale legate de achiziţia de lucrări pentru 
modernizarea Drumurilor Judeţene- din creditul apobat; 

• După aprobarea planului de achiziţii publice pe anul 2009, pregătirea documentaţiilor de 
atribuire, definitivarea procedurilor şi încheierea contractelor de achiziţie publice; 

• Acordă sprijin consiliilor locale, instituţiilor subordonate precum şi serviciilor publice ale 
unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin şi asistenţă tehnică în problemele specifice 
activităţii compartimentului;     

Pentru anul 2009 compartimentul gestiune patrimoniu are următoarele priorităţi: 
• Iniţierea unui Proiect de Hotărâre de Guvern în vederea modificării şi completării 

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Maramureş; 
• Definitivarea documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea terenurilor şi clădirilor în 

proprietatea  judeţului Maramureş; 
• Clarificarea situaţiei juridice prin acţiune în constatare (acţiune în justiţie) acolo unde 

situaţia juridică a clădirilor şi terenurilor nu este clară (sunt solicitări de revendicare). 
• Identificarea imobilelor disponibile din domeniul public sau privat în care să funcţioneze 

instituţiile din subordinea Consiliului judeţean care la această dată îşi desfăşoară 
activitatea în spaţii închiriate  

• Împreună cu celelalte direcţii din cadrul consiliului judeţean, atragerea de fonduri în 
vederea reabilitării şi atribuirea unei noi destinaţii pentru imobilele care nu sunt utilizate 
şi sunt în curs de degradare (imobile Bocicoiu Mare, imobil Seini, imobile Valea 
Borcutului). 

• Finalizarea procesului de vânzare a spaţiilor medicale. 
Pentru anul 2009 Serviciul Logistic are următoarele priorităţi: 

• continuarea acţiunii de reînnoire a mobilierului vechi şi nefuncţional din dotarea 
instituţiei valorificarea pe cât posibil a tuturor bunurilor rezultate ca urmare a acţiunii de 
schimbare a mobilierului , covoarelor şi perdelelor din instituţie ; 

• finalizarea acţiunii de inventariere a patrimoniului Consiliului Judeţean şi instituţiilor 
subordonate acestuia , cu accent pe realizarea efectivă a casării , scoaterii din uz şi 
valorificării după casare a acestor bunuri ; 

• organizarea licitaţiilor de achiziţii pentru toate articolele , produsele şi materialele pe 
care le gestionăm şi unde reglementările în vigoare o impun ; 

• îmbunătăţirea sub toate aspectele a activităţii desfăşurate .   

 

         DIRECTOR      EXECUTIV, 

                MARIA   KOVACS 
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CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 
Direcţia Planificare Teritorială Urbanism 

 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 

pe perioada 01.07.2008 – 31.12.2008 
 
 
 

 
  Avizare PUZ, PUD 
 Au fost analizate şi avizate un număr de 20 PUZ-uri şi 10 PUD-uri. 
 
  Eliberare CU şi AC 
Nr. cereri înregistrate pentru emiterea CU în perioada 01.07.2008-31.12.2008  -   215 

din care :  
-  186 soluţionate  
-    22 în curs de soluţionare    
-     7 respinse          

Au fost emise un număr de 186 certificate de urbanism pentru care s-au încasat taxe în valoare de 
2080,10 RON din care:  

- certificate de urbanism emise persoanelor fizice 51 cu taxe încasate în valoare de 
1267,65 RON 

- certificate de urbanism emise persoanelor juridice 135 cu taxe încasate în valoare de 
812,45 RON 

De asemenea - a fost prelungită valabilitatea la - 2 certificate de urbanism, 
           - a fost emis avizul structuri de specialitate pt.- 63 cerificate de urbanism 

Nr. cereri pentru emiterea de AC/AD, aviz structură(F11), prelungiriAC  în perioada 01.07.2008-
31.12.2008 au fost: 126 din care :  

- 103 soluţionate  
-     9 în curs de soluţionare   
-   14 respinse 

În perioada 01.07.2008-31.12.2008 au fost emise un nr. de: 
  -   75  autorizaţii de construire AC 

                      -    2 autorizaţii de desfiinţare AD. 
                       -  15 prelung 
                       -  11 aviz structură pt. AC 
          TOTAL  103 

Au fost respinse                -   14 documentatii AC/AD 
De asemenea au fost convocate 14 de sedinţe pentru COMISIA DE ACORDURI UNICE 
 
  Reclamaţii şi sesizări 
 În perioada analizată au fost adresate de către cetăţeni un număr de 44 reclamaţii şi sesizări 
pentru care au fost întocmite 36 de răspunsuri, pentru 8 reclamaţii au fost date răspunsuri în anul 
2009 sau sunt în curs de analiză. 
 
  Gestionare pagube inundaţii din iulie 2008 
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Comisiile de evaluare formate dupa inundatii au inventariat 700 de locuinţe care necesitau 
reparaţii / reabilitări, conform fişelor întocmite  

S-a acordat sprijin şi asistenţă tehnică privind reconstrucţia a 51 locuinte pe întreaga 
perioadă a lucrărilor , prin deplasări săptămânale la toate punctele de lucru, urmărind  evoluţia 
stadiului fizic de execuţie, distribuţia materialelor de construcţii  pentru asigurarea unui front 
continuu de lucru, calitatea materialelor aprovizionate pentru a fi puse  în operă. Colaborări cu 
firmele de construcţii care au angajat aceste lucrări, s-au aflat  soluţii tehnice  pentru problemele 
ridicate în timpul execuţiei. S-au întocmit procese verbale de receptie la faza rosu acoperit 

Întâlniri săptămânale -  şi ori de câte ori  necesita prezenţa   specialiştilor datorită situaţiilor 
neprevăzute -  cu reprezentanţii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul 
Judeţean în Construcţii, Direcţia Apelor Someş- Tisa, Autoritatea de Sănătate Publică, Direcţia 
Muncii şi Protecţie Socială. 
 
  Electrificări 
 În cursul lunii august a fost întocmită lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în 
cadrul programului naţional  „Electrificare 2007 – 2009”. 
 Au fost analizate şi prioritizate un număr de 28 proiecte pentru zonele din judeţ care necesită 
extinderi de reţele electrice. Documentaţiile au fost depuse în 02 septembrie la MIRA. 

 
  Asistenţă tehnică 

În toată perioada a fost asigurată asistenţă tehnică pentru toate unităţile din subordinea 
Consiliului judeţean Maramureş precum şi la unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru 
promovarea proiectelor privind infrastructura (drumuri, străzi, alimentare cu apă, canalizare) şi alte 
proiecte privind reabilitare şcoli, cămine culturale, biserici precum şi proiecte pe mediu. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
ing. Vasile Şpan 
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SITUAŢIA LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ  

realizări în perioada iulie-decembrie 2008  
şi programul de activităţi pentru anul 2009  

 
 

Realizări în perioada iulie-decembrie 2008  
 
1.Drumuri 
 
Reţeaua de drumuri publice din judeţul Maramureş cuprinde 794,301 km de drumuri 

judeţene, din care 586,344 km. cu îmbrăcăminţi moderne şi 308,275 km împietruiri sau drumuri de 
pământ, respectiv 560,078 km drumuri comunale, din care 72,874 km cu îmbrăcăminţi moderne şi 
487,204 km împietruiri sau de pământ. 

 
Realizările în domeniul drumurilor judeţene în perioada iulie-dec. 2008 au cuprins lucrări de 

întreţiere şi reparaţii curente şi refacere a drumurilor şi podurilor în urma inundaţiilor şi alunecărilor 
de teren din luna iulie 2008. Valoarea totală a a acestor lucrări  s-a ridicat la suma de 6.726.818 lei. 

 
În perioada iulie-decembrie 2008 au fost executate lucrări de pietruire, reabilitare şi/sau 

asfaltare a drumurilor comunale clasate conform HG 577/1997 în valoare totală de 2.993.215,32 lei 
inclusiv lucrări de proiectare, pentru un numări de 20 de obiective cuprinse în acest program. 

 
2.Alimentări cu apă 
 
În perioada iulie-decembrie 2008 prin programul HG 577/1997 au fost realizate lucrări în 

valoare totală de 1.150.890 lei pentru lucrări de alimentare cu apă a 9 comune, din care stadiul 
realizărilor fizice este de 80 % gospodărie apa respectiv 50% distribuţie comuna Remetea 
Chioarului, 20% distribuţie în comua Ariniş, Rohia – captare 50%, aducţiune 50%, gospodărie apa 
25%, 25 distribuţie 25%, Coroieni captare 30%, aducţiune 30%, iar pentru trei comune s-au 
finalizat proiectele tehnice. 

Prin programul de alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG 687/1997 au fost executate în 
perioada iulie –dec. 2008 lucrări în valoare totatlă 1.236.758 USD, din care lucrări în valoare de 
395.078 USD  la frontul de captare 25 %, aducţiune 90%, gospodărie apă 30% şi distribuţie 90% 
pentru obiectivul alimentare cu apă comuna Strâmtura şi lucrări în valoare de 841.680 USD la 
frontul de captare 25%, aducţiune 90 %, gospodărie apă 25% şi distribuţie 90% pentru comuna 
Bârsana. 

 
3.Locuinţe 
 

 Prin programul ANL a fost finanţată execuţia a 2 blocuri de locuinţe cu 25 apartamente 
fiecare, puse în funcţiune în 24.10.2008 în municipiul Baia Mare, a unui bloc de locuinţe cu 30 de 
apartamente în oraşul Seini recepţionat în 11.09.2008; un bloc cu 10 apartamente în oraşul Cavnic 
recepţionat în 19.12.2008 şi un bloc în loc. Fărcaşa cu 36 apartamente. 
 
 

Programul de activităţi pentru anul 2009 
 

1.Drumuri 
 
Pentru anul 2009 este prevăzută demararea lucrărilor pentru Reabilitare traseu de drum 

judeţean Baia Sprie –Cavnic-Ocna Şugatag-Călineşti –Bârsana , prin programul POR în valoare 
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23.807.800 lei; reabilitare-modernizare tronsoane de drumuri judeţene DJ 109F, Dj 109U, DJ 
186D, în valoare de 37.875.000 lei, tunel rutier pe sub masivul Gutâi în valoare de 100.000.000 
EURO, finanţare PT reabilitarea Dj 182 B Baia Mare Şomcuta Mare în valoare de 159.150 lei, 
studiu privind fluxul de călători şi mărfuri pe 2009-2014 în valoare de 300.000 lei, realizarea băncii 
de date tehnice a drumurilor . 

 
Pentru programul HG 577/1997 pentru reabilitare drumuri comunale, este prevăzută continuarea 
lucrărilor rămase de executat în valoare de 2.100.000 lei.  

 

2.Alimentări cu apă 

 

Prin programul HG 577/1997de alimentare cu apă a satelor, sunt prevăzute lucrări în valoare 
totală de 2.400.000 lei. Referitor la proiectele finanţate în baza HG 904/20097 se prevede 
execuţia a 4 obiective de alimentare cu apă şi canalizare în loc. Budeşti, Mireşu Mare Şieu şi 
Tăuţii Măgherăuş în valoare de 15.000.000 lei. 

 

3.Locuinţe 

 

L114/1996 

Programul în domeniul construcţiilor de locuinţe pe anul 2009 propus prevede finalizarea a două 
blocuri de pe str. Luminişului cu un număr de 100 ap fiecare, finanţarea blocurilor pe str. Horea 
46A/100 ap si a blocului Jandarmeriei1/96ap din mun. Baia Mare, blocurilor C1/24ap şi C2/24 
ap din Şomcuta Mare. 

ANL 

Programul pe ANL prevede finalizarea a 69 de apartamente în localitatile Dragomiresti, Baia 
Sprie şi Tg. Lapus. Deasemenea prevede finantare unui bloc de locuinte din localitatea Farcasa 
cu 356 ap. 

 

4.Gestionare deşeuri 
  

În anul 2009 se prevede finanţarea proiectului de gestionare a deşeurilor în sistem integrat, în 
valoare de 450.000 lei. 

 

 

 

 

Director  

Grazziella Bolma 
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CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 
         Biroul Relaţii Internaţionale 
            Nr. 4 / 14.01.2009 
 

Realizările Biroului Relaţii Internaţionale 
- iulie 2008-decembrie 2008 – 

 
I. ACTIVITĂŢI  
1. Relaţii de cooperare şi înfrăţiri cu alte judeţe sau regiuni  
- Cu judeţul Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria) activităţile  comune s-au desfăşurat conform Planului de 
lucru pe anul 2008:  în septembrie 2008, s-a implementat  în parteneriat proiectul „Folkdancenet”-Reţea 
Tematică pentru Ansamblurile Folclorice, în noiembrie 2008, s-a organizat întâlnirea comună a comisiilor de 
protecţia mediului din cadrul celor consilii judeţene în Maramureş, iar în decembrie 2008 a fost elaborată şi 
semnată agenda de lucru comună pentru anul 2009.  
- Cu regiunea Transcarpatia (Ucraina) în octombrie  2008 a avut loc întâlnirea între cei doi preşedinţi ai 
consiliilor judeţene pentru discutarea oportunităţilor de colaborare, urmând ca în cursul anului 2009 să se 
semneze Protocolul de cooperare avizat de  ministerele de externe din cele doua ţări. S-a participat la 
implementarea proiectelor  Phare CBC 2005: „Caravana Folclorului Româno-Ucrainean”, „Neuron” şi 
„Turism Transcarpatic”. În contextul implementării ultimelor două  proiecte sus-menţionate, s-a derulat şi 
colaborarea în 2008 cu regiunea Ivano Frankivsk (Ucraina).  
- Colaborarea  cu regiunea Valencia (Spania) s-a concretizat în participarea în parteneriat la două proiecte 
ce sunt deja în implementare  „MORE4NRG” şi „MiniEurope, dar şi la elaborarea cererii de finanţare pentru 
proiectul CLIMACT ce va fi depusă  în cadrul sesiunii a II-a a programului INTERREG IV C.  
- Colaborarea cu judeţul Telemark (Norvegia) s-a materializat în elaborarea în parteneriat a proiectului 
„Restaurarea şi revitalizarea Bastionului Măcelarilor din Baia Mare, Maramureş”, pentru care în perioada 
iulie – decembrie 2009 s-au solicitat completări care au fost trimise cu sprijinul partenerilor norvegieni. În  
octombrie 2008 s-a organizat participarea a 2 instrumentişti din Maramureş la Festivalul de la Rauland. 
- Cooperarea cu Flevoland (Olanda) s-a concretizat în participarea la elaborarea a  două proiecte 
„MORE4NRG” şi „MiniEurope ce sunt în prezent în implementare.  
- Regiunea Veneto (Italia) este parteneră in proiectul „MiniEurope” şi împreuna s-a elaborat  cererea de 
finanţare pentru proiectul „ABC Mountain” ce va fi depus în cadrul programului INTERREG IVC. 
- Asistenţă acordată autorităţilor şi instituţiilor publice locale în identificarea şi realizarea de   înfrăţiri 
. În decembrie 2009,  s-au făcut demersuri împreună cu Ambasada României la Bruxelles     pentru a stimula 
cooperarea între localităţi din Maramureş şi din Belgia. 
2. Organizaţii internaţionale 
- În cadrul Ansamblul Regiunilor Europene, activitatea  judeţului s-a concretizat în participarea la sesiunile 
plenare ale  Comisiilor ARE, organizarea şi participarea la  Şcoala de vară ARE  în Jamtland (Suedia). 
Cooperarea dintre judeţul Maramureş şi ARE s-a materializat şi prin participarea în parteneriat la elaborarea 
proiectului „MORE4NRG ”. 
- În cadrul Euroregiunii Carpatice s-a demarat Proiectul „PUNŢI” - Centru de cooperare şi promovare a 
valorilor româno-ucrainene -  PHARE CBC– 2008, iar în octombrie 2008 s-a participat la Ujgorod la a 38-a 
întâlnire a Consiliului Euroregiunii Carpatice. 
- FEDARENE  (Federaţia Europeană a Agenţiilor Regionale de Energie şi Mediu) - s-a participat la Grupul 
de lucru pentru performanţă energetică a clădirilor ce îşi propune să aducă modificări Directivei Europene 
privind Performanţa Energetică a Clădirilor. În octombrie 2008 în nr. 36 al revistei Info FEDARENE s-a 
publicat o sinteză a prezentării privind contextul românesc în domeniul eficienţei energetice a clădirilor. Se 
va participa în comun la proiectul „CLIMACT”.  
- ENCORE (Environmental Conference of the European Regions) - în noiembrie 2008 Consiliul Judeţean 
Maramureş a organizat la Baia Mare, întâlnirea bianuală a Comitetului Director ENCORE. 
- În noiembrie 2008 Consiliul Judeţean Maramureş a primit vizita preşedintelui SAXUTEC (Asociaţia 
Saxonă pentru Protecţia Mediului şi Tehnologii de Mediu) în perspectiva stabilirii unei legături de 
cooperare între judeţul Maramureş şi regiunea Saxonia din Germania, în domeniul revitalizării zonelor 
afectate de activităţile miniere, managementul deşeurilor, epurarea apelor uzate, eficienţă energetică.  
3. Promovarea judeţului Maramureş la nivel internaţional s-a făcut prin : 
- Biroul de reprezentare a judeţului la Bruxelles - în perioada septembrie - decembrie 2008, Maramureşul 
a avut un reprezentant la Biroul UNCJR de la Bruxelles, care a stabilit contacte cu alte organizaţii şi instituţii 
europene în scopul identificării unor parteneri pentru dezvoltarea de relaţii şi proiecte comune. A organizat 
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participarea Maramureşului la a 6-a ediţie a evenimentului ”OPEN DAYS - Săptămâna europeană a oraşelor 
şi regiunilor”, din octombrie 2008 şi a participat în noiembrie 2008 la „Salonul de investiţii Bruxelles” 
oferind informaţii privind oportunităţile de afaceri în Maramureş. 
- Proiectul „Tineri în România” - pe parcursul lunilor iulie-august 2008 asociaţia belgiană „Solidarite 
Horia-Quevy” în colaborare cu Biroul de Relaţii Internaţionale a derulat în Maramureş activităţi de 
voluntariat cu caracter educaţional. Maramureşul a fost judeţul ce a găzduit cele mai multe tabere de tineri 
voluntari belgieni din România. 
4. Alte activităţi: Elaborarea de materiale privind relaţiile internaţionale şi proiectele de cooperare ce vor fi 
publicate în revista  „Force tourism - bussiness & tourism magazine”. S-a  participarea la diferite seminarii 
precum „Energie din resurse regenerabile şi deşeuri – experienţa suedeză”, organizat de Secţia Comercială a 
Ambasadei Suediei la Bucureşti în septembrie 2008, iar în noiembrie 2008 s-a participat la Seminarul 
„Drepturi şi obligaţii în implementare în cadrul programelor INTERREG IV C organizat de MDLPL la 
Braşov. 
II.  PROIECTE 
- În perioada iulie - decembrie 2008, Biroul Relaţii Internaţionale a coordonat următoarele proiecte aflate în 
curs de implementare sau aprobare finală:  
1. Înfiinţarea Agenţiei de management energetic Maramureş – AMEMM 
2. MINIEUROPE -Aplicarea unor instrumente inovatoare pentru dezvoltarea IMM-urilor în Europa 
3. MORE4NRG - Măsurarea progresului regiunilor în domeniul eficienţei energetice 
4. Educaţie de mediu şi educaţie pentru dezvoltare durabilă în România 
5. Restaurarea  şi revitalizarea Bastionului Măcelarilor Baia Mare 
6. Amenajări în Muzeul Maramureşului Sighetu Marmaţiei – sectorul instalaţii tehnice populare, 
acţionate hidraulic 
- În perioada iulie – decembrie 2008  Biroul Relaţii Internaţionale a participat la elaborarea cererilor de 
finanţare pentru proiecte care vor fi depuse  în cadrul sesiunii a II-a a programului INTERREG IV C:   

7. European Mountain ABC 
8.  Promovarea eficienţei energetice prin eco-construcţii 
9. CLIMACT – Regiunile pentru protecţia climatului:  guvernare, de la cunoaştere la acţiune  
10. EUROBIRD Valorificarea eficientă a potenţialului regional: operaţiuni şi bune practici în 
dezvoltarea aeroporturilor regionale 

 
 
 

Propuneri pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale  pe anul 2009 
 

I. ACTIVITĂŢI  
1. Relaţii de cooperare şi înfrăţiri cu alte judeţe sau regiuni  
- Colaborarea cu judeţul Jasz Nagykun Szolnok (Ungaria)- se va desfăşura conform Planului de lucru pe 
anul 2009, agreat şi semnat, iar în ceea ce  priveşte judeţul Szabolcs Szatmar Bereg (Ungaria) ne 
propunem să  reînnodăm legăturile de colaborare.  
- Cu Voivodatul Podkarpackie (Polonia) şi Regiunea Transcarpatia (Ucraina) ne propunem semnarea 
acordului de colaborare pentru impulsionarea legăturilor dintre judeţele noastre. Iar cu Regiunea Ivano 
Frankivsk (Ucraina) se vor face demersurile pentru agrearea unui program comun de colaborare între 
judeţele noastre.  
- Regiunea Valencia (Spania)  - vom implementa în parteneriat proiectele More4NRG şi Minieurope şi vom 
depune proiectul CLIMACT (în cadrul Programului INTERREG IV C) .  
- Judeţul Telemark (Norvegia) - vom implementa în parteneriat proiectul „Restaurarea şi revitalizarea  
Bastionului  Măcelarilor”, iar 2 artişti din Maramureş vor participa la Festivalul Iernii.  
- Regiunea  Flevoland (Olanda) - vom implementa în parteneriat proiectele MORE4NRG şi Minieurope (în 
cadrul Programului INTERREG IV C).   
- Regiunea Veneto (Italia) - vom implementa proiectul Minieurope şi vom depune spre finanţare în 
parteneriat proiectul „European ABC Mountain”.  
- Asistenţă acordata autorităţilor şi instituţiilor publice locale în realizarea de înfrăţiri. Ne propunem să 
impulsionăm stabilirea de noi legături de colaborare şi înfrăţire dintre autorităţi locale şi instituţii publice, 
prin acordarea de asistenţă şi identificarea de potenţiali parteneri. 
2. Organizaţii internaţionale 
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- În cadrul Ansamblul Regiunilor Europene, judeţul nostru îşi propune să participe la organizarea  Şcolii de 
vară ARE din Valencia (Spania), la implementarea în parteneriat a proiectul MORE4NRG  şi la elaborarea 
cererii de finanţare pentru proiectul REFER (Regiunile Europei promovează cercetarea în domeniul 
energetic) şi de asemenea la promovarea judeţului nostru în structurile ARE.  
- Euroregiunea Carpatică - vom participa la proiectul „Orizont Carpatic” în cadrul programului UE pentru 
Europa Centrală şi vom promova activităţile stabilite pe 2009, proclamat „Anul Carpaţilor”. 
 - În cadrul FEDARENE ne propunem dezvoltarea statutului de membru activ prin participarea la iniţiative 
şi proiecte în domeniul eficienţei energetice şi managementului energetic.  
- ENCORE (Conferinţa de Mediu a Regiunilor Europene) - participare la şedinţele Comitetului Director şi la 
lucrările Grupului de lucru pentru schimbări climatice. 
3. Promovarea judeţului Maramureş la nivel internaţional  
-  Biroul de reprezentare a judeţului la Bruxelles - ne propunem activităţi de promovare a judeţului şi 
stimulare de parteneriate/colaborări. 
- Prin reluarea organizării „Zilei Românilor la Viena” din jurul porţii maramureşene se promovează o 
imagine pozitivă a judeţului  şi se consolidează relaţiile cu diaspora română din capitala Austriei. --- 
Proiectul „Tineri belgieni  în România”- propune activităţi de ecologizare şi de reconstrucţie a diferitelor 
clădiri cu funcţiuni sociale şi organizarea de tabere de tineri belgieni în Maramureş. 
4. Alte activităţi  
Sărbătorirea zilei de 9 mai – „Ziua Europei” prin  activităţi educative ce marchează Anul European al 
Creativităţii şi Inovaţiei” la nivelul şcolilor din judeţ. 
 
II.  PROIECTE 
Se vor implementa proiectele deja aprobate spre finanţare :  
1.Înfiinţarea Agenţiei de management energetic Maramureş – EMAMM,  
2. MINI EUROPE - Aplicarea unor instrumente inovatoare de dezvoltarea IMM-urilor  în Europa), 3. 
MORE4NRG - Măsurarea progresului regiunilor în domeniul surselor regenerabile de energie şi eficienţei 
energetice,  
4. Educaţie de mediu şi educaţie pentru dezvoltare durabilă în România  
5. Restaurarea  şi revitalizarea Bastionului Măcelarilor Baia Mare 
Se vor depune alte proiecte de cooperare în domenii precum educaţie, cultură, social, energie, mediu, inovare 
pe diverse programe de  finanţare internaţională ( INTERREG, SEE, IEE, FP7, Cultura 2009, etc.). 
 
 
 

Şef Birou Relaţii Internaţionale 
 

Mihaela Liţe 
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CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 
 

Centrul Judeţean de Informare Turistică  
MARAMUREŞInfoTURISM 

 
 

Realizări 1 iulie – 31 decembrie 2008 
 

 Materiale de promovare a Maramureşului: 
- retipărirea broşurilor “12 motive pentru a vizita Maramureşul” şi “Maramureş – Circuitul 
Patrimoniului Mondial” (în română şi germană) 
- tipărirea de: noi modele de semne de carte cu imagini din Maramureş, pliante “Încurajarea 
activităţilor turistice”, ilustrate, calendare de birou 2009 
- realizarea unei hărţi turistice a Maramureşului (în curs de tipărire); realizarea bazei de date şi a 
concepţiei grafice pentru Catalogul unităţilor de cazare din Maramureş  (în curs de tipărire) 

 
 Participarea la târguri de turism şi evenimente de profil: 

- 29 august -2 septembrie 2008 - schimb de experienţă cu biroul omolog din Szolnok (TiszaInform) 
- 6-9 octombrie 2008 - participarea la evenimentul “Open Days”, Bruxelles  
- 23-26 octombrie 2008 – participarea la Târgul de Turism al României – Romexpo, Bucureşti. Cu 
acest prilej, a fost premiat de către MIMMCTPL, proiectul “Moştenire maramureşeană între Cosău 
şi Mara” realizat de CJIT MaramureşInfoTurism 
- 12-16 noiembrie 2008 – participarea la Wien SeniorenMesse 
 
 Promovarea Maramureşului în mass-media internaţională 

- octombrie 2008 – difuzarea în SUA, în cadrul show-ului TV “Getting a Bride” a unui episod 
dedicat obiceiurilor maramureşene autentice. Documentarea şi filmările pentru acest show TV au 
fost făcute în iunie 2008, cu ghidaj şi sprijin informaţional oferite de CJIT MaramureşInfoTurism 
- 23-26 iulie 2008 – echipa MaramureşInfoTurism a facilitat transportul şi a oferit ghidaj în 
Maramureş reprezentantului ghidului Frommer's for Eastern Europe 
 

 Marketing intern – organizarea de seminarii, conferinţe şi evenimente menite să 
promoveze turismul maramureşean în interiorul judeţului 

- realizarea unui newsletter lunar expediat către instituţiile locale de presă 
- 27 septembrie 2008 – marcarea Zilei Internaţionale a Turismului printr-un eveniment 
- 21 octombrie 2008 – organizarea seminarului “Moştenirea culturală”  
- reflectarea activităţilor desfăşurate de biroul nostru în presa scrisă şi la posturile TV locale 
 

 Alte activităţi de promovare 
 
- informare permanentă a potenţialilor turişti; sprijin informaţional (materiale de promovare) oferit 
reprezentanţilor diferitelor instituţii participante la evenimente din ţară şi din străinătate; sprijin 
informaţional oferit pentru publicarea numărului dedicat Maramureşului al revistei Force Tourism  
 
 

Propuneri pentru dezvoltare 2009 
 

 Realizarea şi implementarea de proiecte cu finanţare europeană (pe baza documentaţiei din 
2008) 

- implementarea, dezvoltarea şi promovarea ciclotraseelor în zona Tg Lăpus  (succesul acestui 
proiect pilot va conduce la extinderea proiectului în tot judetul) 
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- dezvoltarea unui C.I.T in Baia Mare, care să ofere îndrumare turistilor care ajung în reşedinţa 
judeţului 
- identificarea şi dezvoltarea unor modalităţi alternative şi ecologice pentru circulatia turiştilor în 
judeţ 
 

 Analiza pieţei, dezvoltarea de strategii atât pentru promovarea turismului, cât şi pentru 
creşterea calităţii serviciilor turistice 

- documentarea, cercetarea şi dezvoltarea unei strategii turistice pentru judeţul Maramureş  
- realizarea unui studiu cu privire la impactul pe care distrugerea arhitecturii tradiţionale din MM îl 
are asupra potenţialul turistic al judeţului.  
- identificarea publicaţiilor / emisiunilor TV de profil, informarea acestora cu privire la potenţialul 
turistic al MM  
- realizarea unor chestionare destinate turiştilor care vizitează Maramureşul, în vederea evaluării 
satisfacţiei, a interesului, a motivaţiilor, a punctelor tari şi slabe 
- organizarea unor tururi de familiarizare pentru jurnalişti 
- realizarea de campanii menite să stimuleze creşterea calităţii serviciilor oferite de pensiunile 
turistice  

- dezvoltarea parteneratelor cu organizaţii turistice naţionale şi internaţionale  
 
 

 Promovarea Maramureşului prin: 
- marketing extern - crearea de noi materiale de promovare (printuri, audio, video)  
- marketing extern - participarea la târguri şi evenimente de profil în pieţele ţintă (Austria, Ungaria, 
Germania, Franţa si Anglia), în vederea creşterii notorietăţii Maramureşului ca destinaţie turistică 
- marketing extern - lansarea noului website www.visitmaramures.com într-un concept imbunătăţit 
- marketing extern – continuarea corespondenţei cu turiştii români şi străini  
- marketing intern – continuarea realizării şi expedierii online a newsletterului adresat mass-mediei 
locale 
- marketing intern – organizarea de întâlniri şi seminarii cu principalii actori în turism din judeţ 
 
 
Vă mulţumim pentru interesul acordat şi aşteptăm sugestiile dvs referitoare la noi activităţi menite 
să optimizeze turismul în judeţul Maramureş. 
 
 
Cu respect, 
 
Rada Pavel 
Resp. Marketing şi Promovare 
CJIT MaramureşInfoTurism 
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CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46; Cod poştal 430311; C.I.F. 17161052 
tel/fax: 0262 213323, 211880  www.evpmm.ro;  e-mail: 

evpmm@yahoo.com  
 

      RAPORT 
privind activitatea de evidenţă a persoanelor şi de stare civilă, desfăşurată în judeţul 

Maramureş în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2008 şi măsuri pentru anul 2009 
 
 La nivelul administraţiei publice locale există preocupări constante, pe lângă achiziţionarea de 
aparatură nouă pentru dotarea serviciilor şi de găsirea unor locaţii pentru serviciile noi care funcţionează 
în locaţii diferite, astfel încât în cursul anului 2009 această problemă funcţională să fie rezolvată. 
 Ne-am implicat în toate problemele organizatorice şi procedural-formale pe care le implică 
acest proces, în directă şi strânsă colaborare la nivel local cu Biroul Judeţean de Administrare a 
Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Desigur că derularea procedurilor implică şi avize de 
la nivel central: Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici. 
 În prezent, există preocupări deosebite pentru trecerea operării de pe bazele de date locale, la 
operarea directă pe baza de date judeţeană, ceea ce va simplifica foarte mult activitatea pe acastă 
linie, ca stadiu tranzitoriu la trecerea operării directe pe baza naţională de date, ca bază unică de 
date ale persoanelor şi a eliberării cărţii electronice de identitate cu micro-cip, care va cuprinde 
toate datele persoanei. 
 O activitate deosebit de importantă a constituit-o organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de 
perfecţionare în parteneriat cu Centrul Regional Cluj al I.N.A. 

În semestrul II al anului 2008, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 
din judeţul Maramureş au eliberat 18858 acte de identitate, 4804 paşapoarte şi au aplicat 2144 vize 
de reşedinţă. Soluţionarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate se face într-un termen 
cuprins între 7 şi 21 de zile. 

În prezent toate serviciile de evidenţă din judeţ sunt înregistraţi ca operatori de date. În 
perioada de referinţă au fost soluţionate 1765 cereri de date cu caracter personal, din care 740 de 
către serviciul judeţean. 

Există o bună colaborare cu Poliţia de Ordine Publică din judeţ, care efectuează verificări în 
teren la persoanele ale căror acte de identitate au expirat şi care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au 
acte de identitate, pe care le trimite la serviciile locale de evidenţă a persoanelor, pentru punerea în 
legalitate. 

În perioada 21 septembrie – 4 octombrie 2008 s-a desfăşurat un control tematic metodologic 
pe linia regimului de evidenţă a persoanelor şi a ghişeului unic, efectuat de Inspectoratul Naţional 
pentru Evidenţa Persoanelor la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza 
judeţului Maramureş. 

Pe linie de stare civilă, pe baza graficului anual aprobat, în semestrul II am efectuat un 
număr de 34 controale tematice, ocazie cu care s-a făcut gestiunea certificatelor de stare civilă, s-a 
acordat sprijin pentru realizarea sarcinilor şi eliminarea deficienţelor. 

A existat preocupare pentru operarea pe exemplarul II al actelor de stare civilă a menţiunilor 
primite, care au fost în număr de 20700, fiind operate peste 20000. 

Au fost verificate 606 dosare de transcriere de certificate din străinătate. Dosarele de 
transcriere au fost verificate la nivel local cu operativitate. S-au înregistrat şi soluţionat un număr de 
20 dosare de schimb de nume pe cale administrativă. 

La nivelul judeţului, s-au întocmit în semestrul II al anului 2008, un număr de 3009 acte de 
naştere, 2295 acte de căsătorie şi 2746 acte de deces şi au fost eliberate un număr de 13590 
certificate de stare civilă. S-au verificat 43 de dosare pentru rectificarea unor rubrici din actele de 
stare civilă, fiind emise avize favorabile. 
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Pe lângă  activităţile specifice de stare civilă, ne-am preocupat de cetăţenii de etnie romă, 
pentru a obţine certificate de stare civilă şi acte de identitate.   

Activitatea serviciului de stare civilă este în primul rând o activitate de coordonare, sprijin şi 
îndrumare, precum şi de control, ocazie cu care ne preocupăm de verificarea cu maximă atenţie a 
tuturor actelor înregistrate în teritoriu, precum şi a actelor primare care stau la baza înregistrării. 

Pe linie de informatică, au fost organizate acţiuni de îndrumare şi control comune cu 
Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor şi s-a actualizat 
periodic de către specialistul în informatică, site-ul propriu al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Maramureş, www.evpmm.ro. 
 La sfârşitul anului 2008 s-a realizat reţeaua judeţeană de comunicaţii de date pentru evidenţa 
persoanelor şi conectarea acesteia la Reţeaua de Comunicaţii Voce-Date a M.A.I. (RCVD), care în 
prezent este funcţională. Soluţia adoptată satisface standardele de securitate, fiind o etapă 
obligatorie pentru realizarea proiectului privind cartea electronică de identitate, judeţul Maramureş 
fiind propus ca judeţ pilot. Pentru realizarea acesteia, am făcut demersurile pentru achiziţionarea de 
către fiecare serviciu local a echipamentelor necesare. 

Pe linie financiar-contabilă şi resurse umane, a fost urmărită periodic respectarea 
indicatorilor financiari, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli, a fost coordonată şi 
asigurată activitatea de recrutare, selecţie şi formare a personalului nou încadrat la serviciile locale 
şi de perfecţionare în domeniu. În instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea un număr de 15 
funcţionari publici şi 3 persoane cu contract de muncă. 

Pe linie de asigurare tehnico-materială, a fost întocmit necesarul de materiale pentru 
activitatea de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, necesare serviciilor publice comunitare locale 

Planificarea activităţii în anul 2009 s-a făcut prin întocmirea documentelor care vizează 
desfăşurarea unei activităţi calitativ superioare. 

În perspectiva anilor 2009 – 2011, celor 12 servicii existente în municipiile Baia Mare şi 
Sighetu Marmaţiei, precum şi în oraşele Baia Sprie, Cavnic, Tîrgu Lăpuş, Şomcuta Mare, Ulmeni, 
Seini, Borşa, Vişeu de Sus, Săliştea de Sus şi Dragomireşti, li se vor mai adăuga un număr de 22 de 
servicii locale, aflate în diferite stadii.  Astfel, într-o fază avansată sunt serviciile locale din 
Copalnic Mănăştur, Tăuţii Măgherăuş, Bistra, Leordina şi Repedea, al căror personal este pregătit 
pentru începerea activităţii. Urmează apoi comunele Ruscova, Petrova, Rona de Sus, Rona de Jos, 
Ieud şi Recea, care sunt în stadiu de avizare a documentelor constitutive. 
 Pentru formarea serviciilor locale de evidenţă a persoanelor din Ocna Şugatag, Cîmpulung 
la Tisa, Săpînţa, Poienile de Sub Munte, Remeţi, Moisei, Săcălăşeni, Satulung, Ariniş, Fărcaşa şi 
Şişeşti, au fost discutate cu autorităţile locale toate aspectele procedurale, dotările necesare cu 
configuraţia corespunzătoare a calculatoarelor, majoritatea dispunând de spaţiul necesar, obţinându-
se avizul de principiu în şedinţele consiliilor locale. 
 În acest sens, subliniem încă odată interesul deosebit al autorităţilor publice locale pentru 
rezolvarea problemelor majore ale cetăţeanului, prin aducerea serviciului cât mai aproape de acesta. 
 Strategia pe termen scurt, 2009 – 2011, pe care am prezentat-o, considerăm a fi o etapă 
intermediară, tranzitorie, în procesul firesc de extindere a formării acestor instituţii, astfel încât, pe 
măsura asigurării resurselor financiare, materiale şi de personal, fiecare unitate administrativ-
teritorială să aibă propriul serviciu de evidenţă a persoanelor, aşa cum prevede, de altfel, legislaţia 
în vigoare. 
 În continuare, tot în contextul strategiei de dezvoltare a activităţii serviciilor de evidenţă, 
trebuie menţionată şi continua descentralizare a activităţilor specifice, următoarea etapă constituind-
o aprobarea transcrierilor la nivel local, cu avizul structurii judeţene. 
 Activitatea de coordonare, sprijin, îndrumare şi control în anul 2009, atât pe line de evidenţă 
a persoanelor, cât şi pe linie de stare civilă, se va desfăşura în conformitate cu documentele de 
planificare anuală, semestrială şi trimestrială. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Mariana Macarie 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECŢIA COPILULUI 

PERIOADA 01.07.2008-31.12.2008 

 

Conducerea DGASPC Maramureş, prin prezentul material doreşte să vă prezinte activitatea desfăşurată în 
perioada 01.07-31.12.2008 şi obiectivele propuse pentru anul 2009. 
In urma analizei efectuate la nivelul unităţii privind identificarea priorităţilor şi pentru desfăşurarea in 
condiţii optime  a activităţii am realizat următoarele: 

1. Probleme de personal şi salarizarea personalului: 
• S-a realizat trecerea personalului din aparatul propriu pe funcţii publice de execuţie, începând cu 

data de 02.10.2008, cei care au indeplinit condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind numiţi 
directori adjucţi şi şefii de servicii care erau în funţie la data respectivă. 

• Serviciile unde nu erau persoane angajate s-a reuşit detaşarea a cel puţin o persoană pentru ca 
serviciul să fie funcţional, până la ocuparea posturilor prin concurs pe aceste servicii. 

• S-a sistat cumulul de funcţii la toţi şefii de centre în toate locaţiile din subordine, unde aceastea au 
existat. Există cumul pentru funcţiile de execuţie la personalul de specialitate (medici, asistenţi 
medicali şi psihologi). 

2. Activitatea achiziţii: 
S-a reuşit deblocarea situaţiei prin finalizarea tuturor licitaţiilor , reanalizarea contractelor in derulare şi 
ajustarea preţurilor la produsele la care legislaţia ne-a permis. 
Biroul de achiziţii , ca urmare a sarcinilor stabilite, a intocmit planul de achiziţii pentru 2009 în care sunt 
centralizate toate necesarele de bunuri si servicii care să satisfacă nevoile beneficiarilor noştri pentru anul 
2009, urmând a fi adus la cunoştinţă colegiului director. 

3. Problema sindicatelor: 
Au fost reluate discuţiile cu sindicatele pe marginea contractului colectiv de muncă şi in termen de două luni 
de zile s-a reuşit discutarea tuturor articolelor din contract şi semnarea lui. 

4. Dezvoltarea parteneriatelor: 
Pentru atragerea de fonduri extrabugetare s-au incheiat parteneriate de colaborare cu fundaţia HHC România 
pentru restructurarea centrelor de plasament Barbu.Delavrancea şi Ocna Şugatag, iar pentru deschiderea unui 
centru de primire în regim de urgenţă pentru copii străzii s-au accesat fonduri structurale. 

                                
OBIECTIVE PROPUSE PENTRU 2009 - DGASPC MARAMUREŞ 

         I.RESURSE UMANE, PERSONAL: 
-      Intocmirea regulamentului de organizare si funcţionare a instituţiei, modificarea organigramei şi a 
structurii de personal, care să corespundă cerinţelor actuale 
-  Având în vedere deficitul de personal de specialitate in sistem,vom solicita conduceri Consiliului 

Judeţean aprobările necesare pentru derularea procedurilor de ocupare a unor posturi cu personal de 
specialitate, în vederea creşterii calităţii serviciilor care le efectuăm către şi în sprijinul beneficiarilor 
noştri. 

- creearea şi dezvoltarea unui sistem de formare profesională care să sprijine perfecţionarea continuă a 
personalului din cadrul centrelor de tip rezidenţial, din sistemul de protecţie socială.   

                II.RELATII CU PUBLICUL 
         -       Angajarea unui purtător de cuvânt care să reprezinte instituţia în relaţii cu mass-media 

- Realizarea unei pagini web cu toate serviciile oferite de către instituţia noastră, structurată pe birouri, 
pe locaţii precum si informaţii privind documentele necesare a fi depuse pentru nevoia fiecăruia. 

       III.COMPARTIMENT:ABUZ, TRAFIC, MIGRAŢIUNE SI PREVENIREA 
MARGINALIZĂRII SOCIALE. 
- Infiinţarea echipei mobile la nivelul serviciului, prin angajarea de personal calificat, 
- incheierea de convenţii de colaborare cu instituţiile abilitate din judeţ cum sunt:primăriile, poliţia, 

jandarmeria, staţia de salvare, spitalul judeţean, pompierii, avand ca obiectiv cunoaşterea, 
monitorizarea si luarea unor măsuri cat mai efeiciente şi rapide, în rezolvarea situaţiilor care pun în 
pericol siguranţa atat a copiilor cat şi a adulţilor din comunităţile locale. 
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IV.STRATEGII PROGRAME, PROIECTE 
- angajarea de specialisti pentru a putea accesa si scrie proiecte, in vederea atragerii de fonduri 

nerambursabile, pentru imbunătăţirea condiţiilor de viaţă a beneficiarilor serviciilor noastre. 
- realizarea unui sistem informatic  centralizat la nivelul judeţului astfel încît fiecare angajat, şef de 

serviciu, director să  deţină toate informaţiile necesare pentru a lua o decizie rapidă şi eficientă. 
      V.SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 
- intocmirea bugetului pe 2009, asigurandu-se  resursele financiare desfăşurării in bune condiţii a 

activităţii instituţiei. 
- achiziţionarea unui program de contabilitate complex si compatibil cu cel de la nivelul judeţului 

pentru realizarea tuturor lucrărilor de contabilitate. 
- o prioritate pentru unitatea noastră este inlocuirea parcului auto, deoarece funcţionăm  cu un număr 

de 10  Damas-uri achiziţionate in luna decembrie a anului 1999, au norma de uzură depăşită iar 
costurile pentru funcţionarea acestora este mult prea mare ,dar lipsa acestora face imposibilă 
desfăşurarea activităţii în locaţii. 

- De asemenea pentru realizarea minimului de confort in locaţii ar fi necesar inlocuirea mobilierului  
(dulap pentru imbrăcăminte si incălţăminte, mobilier de bucătărie, comode,cuiere,scaune), repararea 
lor nu mai este posibilă datorită uzurii fizice şi morale a acestor bunuri. 

- dotarea birourilor cu un număr minin de echipamente periferice pentru ca fiecare angajat să 
beneficieze de un echipament de lucru corespunzător: 

- finalizarea lucrărilor de reparaţii la CRRPH Sighetul Marmaţiei şi dotarea cu mobilier corespunzător 
a spaţiului de cazare a asistaţilor. 

- rezervarea în buget a sumelor necesare pentru a contribui la implementarea proiectelor de 
restructurare a centrelor de asistenţă socială persoane adulte 

          Toate aceste nevoi reprezintă  priorităţi pentru instituţie şi nu putem spune că le-am ordonat  in 
funcţie de importanţa lor: toate sunt necesare. 
      VI. COMPARTIMENT ACHIZIŢII, ADMINISTRATIV 
-        se impune de urgenţă amenajarea unui spaţiu pentru arhiva instituţiei ,dat fiind că locaţia de pe 
str.Dragoş Vodă trebuie eliberată. 
- pentru achiziţionarea produselor necesare (alimente, materiale de curăţenie şi sanitare, 

combustibil,etc), procedurile de achiziţionare se vor face prin licitaţie electronică, urmărindu-se 
astfel achiziţionarea unor produse de calitate superioară şi la un preţ cat mai avantajos. 

- Realizarea echipelor de intervenţie pentru reparaţii şi intreţinere a locaţiilor atat pe zona Baia Mare 
cat şi pe zona Sighet astfel încat costurile de intreţinere să fie cat mai mici, prin achiziţionarea 
materialelor necesare, manopera fiind realizată în regie proprie. 

 
 
 
          DIRECTOR GENERAL 
             BOITOR NICOLAE 
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RAPORT 

Asupra activităţii desfăşurate de 
R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE” 

În perioada 01.07.- 31.12.2008 
    
 Regia Autonomă “Aeroportul Baia Mare”, regie autonomă de interes local cu specific 
deosebit, cu personalitate juridică, funcţionează pe bază de transferuri de la  bugetul local, în 
condiţiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 398/1997, se organizează şi funcţionează în condiţiile 
legii şi potrivit prevederilor  regulamentului de organizare şi funcţionare.Sediul Regiei Autonome 
“Aeroportul Baia Mare” este în comuna Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş. 
 
 1. Situaţia principalilor indicatori fizici programaţi în ce priveşte traficul aerian 
 În această perioadă traficul aerian a înregistrat următoarele valori: 
 -  total mişcări (aterizări +decolări), din care  649 
-  curse interne regulate TAROM      336 
-  curse interne neregulate        26 
-  curse internationale neregulate       12 
-  curse internationale regulate       144 
-  miscari necomerciale      131 
 -  total pasageri , din care            13166 
-  pasageri îmbarcaţi + debarcaţi curse interne regulate           10065 
-  pasageri îmbarcaţi + debarcaţi curse interne neregulate     365 
-  pasageri îmbarcati + debarcaţi curse internaţionale regulate         2524 
-  pasageri îmbarcaţi + debarcaţi curse internationale neregulate       106 
-  pasageri mişcări necormeciale     106  
 2. Situaţia economică şi financiar – contabilă 
 Activitatea financiară a fost organizată şi condusă potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, a 
Legii finanţelor şi a instrucţiunilor primite şi se prezinta dupa cum urmeaza: 

   Activitatea de exploatare – mii lei 
Indicatori BVC 2008 

aprobat 
BVC 2008 

 realizat 
Venituri totale - 
din care: 

 
3.310,00 3.567,00

Transferuri  2.800,00 2.800,00
Venituri proprii 510,00 767,00

Cheltuieli totale 
3.310,00 3.567,00

 Cheltuielile  totale s-au realizat corespunzator cu gradul de realizare a veniturilor. 
 

   Activitatea de investiţii – mii lei 
Indicatori BVC 2008  

aprobat 
BVC 2008 

realizat 
Transferuri ptr.cheltuieli de investitii, total din care: 4.177,00 4.177,00
Dotari 2.530,00 2.614,00
Reparatii capitale corp garda nou si vechi, amenajarea punctului de 
trecere a frontierei de stat pe Aeroportul Baia Mare, a biroului vamal 
(compartimentari, recompartimentari, instalatii electrice, instalatii 
apa-canal, de incalzire, curenti slabi, etc.) 

1.647,00 1.563,00
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 3. Folosirea bazei tehnico-materiale şi administrarea patrimoniului 
 În cadrul regiei, în perioada 01  - 15 octombrie 2008 a fost organizat şi a început să-şi 
desfăşoare activitatea comandamentul de iarnă, în conformitate cu normele interne şi internaţionale 
şi ordinele ministrului transporturilor în acest domeniu. Au fost efectuate deszăpeziri, degivrări, 
lucrări de întreţinere a balizajului şi a infrastructurii aeroportuare, astfel încât nu au fost probleme 
tehnice care să influenţeze într-un fel sau altul buna funcţionare a aeroportului. 
  
 4. Activitatea serviciului P.S.I. 
 Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este supravegheată şi controlată de către 
Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
Maramureş prin Grupul Judeţean de Pompieri Maramureş, cu care s-au efectuat mai multe aplicaţii 
în vederea prevenirii unor eventuale incendii.În această perioada cu sprijinul conducerii, Serviciul 
PSI a participat la concursurile profesionale ale pompierilor. 
 Pe parcursul anului nu s-au înregistrat evenimente sau accidente de muncă. 
 
 5. Structura organizatorică, respectarea organigramei aprobate şi încadrarea în 
numărul de personal. 
 Regia Autonomă “Aeroportul Internaţional Baia Mare” îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al regiei şi a Statului de funcţii aprobat 
de Consiliul Judeţean Maramureş.Salarizarea personalului s-a făcut în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
  
 6. Lucrări de investiţii la Aeroportul Baia Mare 
 În cursul anului 2008 au fost executate lucrări de investiţii la obiectivul “Proiectare instalaţii 
interioare, reabilitare şi recompartimentare clădiri corpuri anexe” din incinta Aeroportului 
Internaţional Baia Mare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 849/2007, în sumă de 
1.212.779,59 lei, inclusiv TVA. 
  
 7. Strategia propusa pentru anul 2009 
 Consiliul Judeţean Maramureş are prevăzută în strategia pentru anul 2009 elaborarea 
studiului de fezabilitate, ulterior proiectarea şi execuţia lucrărilor la obiectivul de investiţii 
“Modernizarea Aeroportului Internaţional Baia Mare”, pentru a corespunde traficului internaţional 
de călători şi marfă, având în vedere aderarea României la spaţiul Schengenîn anul 2011 , în 
vederea respectării normelor interne şi internaţionale în domeniul aviaţiei civile. 
 În paralele cu desfăşurarea acestei investiţii, Regia Autonomă “Aeroportul Internaţional 
Baia Mare” îşi va modifica organigrama şi statul de funcţii pentru a corespunde normelor  
internaţionale în domeniu, respectiv încadrarea şi instruirea  personalului pentru această activitate 
specifică cât şi dotarea corespunzătoare, având în vedere prevederile Hotărârilor Guvernului nr. 
1461/2007 şi nr. 849/2007. 
 În cursul anului 2009, reprezentanţi ai preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi ai 
conducerii regiei vor participa la conferinţe internaţionale în vederea atragerii de noi operatori 
aerieni externi. 
 Având în vedere Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri 
economico-financiare la nivelul unor operatori economici, este necesară încheierea contractului de 
mandat pentru 2009 între directorul regiei şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş şi 
stabilirea criteriilor de performanţă pentru anul 2009 în conformitate cu ordonanţa sus-amintită. 
 

DIRECTOR GENERAL 
Vasile DALE 
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Raport de activitate pe anul 2008 
                       Strategia ansamblului în perioada iulie - decembrie 2008 a fost fundamentatã Tinând 

cont de tendintele fenomenelor actuale, pe cinci planuri:  
I. Artistic: Institutia noastrã a sustinut în perioada iulie - decembrie 2008  un numãr de 49 de 

spectacole.  În a doua perioadã a anului 2008, Ansamblului Folcloric National 
Transilvania a prezentat publicului spectator si telespectator productii artistice care au 
urmãrit câteva obiective:  

A. Promovarea pe plan national si international a valorilor artistice autohtone din 
domeniul artelor spectacolelor. Vizibilitatea actiunilor întreprinse: Festivalul 
International al culturii si artei din Istambul – Turcia, 05-13.07.2008, cu participarea a 
30 de ansambluri profesioniste din tãri diferite; Campania ” Folclorul la Mare… 
cãutare”, preselecie si spectacol folcloric pentru Festivalul de folclor de la Mamaia-
2008, P-ta Millennium Baia Mare, 08.07.2008; Dance of Joy Grand - Prix, proiect 
european pentru promovarea si valorificarea relatiilor dintre traditie si modernitate în 
domeniul dansului folcloric. Au luat parte ansambluri profesioniste din: Bulgaria, 
Croatia, Serbia, Slovacia, Finlanda, Ungaria, România, Budapesta, 15-18.08.2008; 
Lansarea albumului ”Glasul Dorului” al Mihaelei Grec, Casa de Culturã Baia 
Mare21.08.2008; Festivalul de folclor de la Mamaia 2008, unde ansamblul a 
participat ca invitat în spectacolul de galã; FolkdanceNet – Proiect cu fonduri 
europene care are ca obiectiv dezvoltarea unei retele tematice a ansamblurilor 
folclorice din Europa, Szolnok, 18-21.09.2008; Festivalul Mondial de Dans din 
Cheonan, Coreea de Sud, 30.09 -07.10.2008. tãri participante: Bulgaria, Slovacia, 
Venezuela, Japonia, Africa, România; Desfãsurarea proiectul ”Caravana Folclorului 
româno – ucrainian” – spectacole: Baia Mare-12.10.2008, Sighetul Marmatiei si 
Repedea 13.10.2008,  Ucraina – Ujgorod, Slatina si Rahiv,14-16.10.2008. Proiect 
finantat din fondurile transfrontaliere româno-ucrainiene; Spectacolul premierã 
”Colindã, Colindã”- 14.12.2008 Teatrul Municipal - Baia Mare, invitat special 
pãrintele Cristian Pomohaci; Concertul ”Sus la Poarta Raiului” -18.12.2008, Baia 
Mare, în colaborare cu Episcopia Ortodoxã a Maramuresului si Sãtmarului si  
Catedrala Ortodoxã ”Sfânta Treime”. Cresterea accesului publicului  la spectacole: 
Spectacole  si concertele noastre sunt preluate, înregistrate, transmise si retransmise 
de cãtre televiziunile national, regionale si locale. Prin acest demers productiile 
noastre artistice ajung în casele si în sufletele celor care iubesc si apreciazã folclorul 
si traditia maramuresanã si româneascã. Colaborarea cu institutii de profil si alt gen: 
ArcuB – Centrul de Proiecte Culturale al Primãriei Bucuresti, Teatrul Municipal Baia 
Mare, Televiziunea Românã, Maramures TV, Axa Tv, Ansamblul Profesionist 
”Doina Gorjului”-Tg. Jiu, Ansamblul Folcloric Profesionist ”Muresul”- Tg. Mures, 
Ansamblul Ciocârlia al Ministerului Internelor si Reformei Administrative,  
Episcopia Ortodoxã a Maramuresului si Sãtmarului, Catedrala Episcopalã Ortodoxã 
”Sfânta Treime”, Centrul de Industrie si Comert Maramuret, Directia Politiei de 
Frontierã - Sighetul Marmatiei. 
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B. Diversificarea si dezvoltarea artelor spectacolului: Începând cu anul 2005, 
ansamblul a  valorificat si promovat si alt gen de spectacole decât cele de folclor 
traditional, care aveau în desfãsurare doar acel tip de act artistic: dans, solist, 
orchestrã. Diversificarea ofertei noastre de spectacole și concerte a fost realizatã 
prin adoptarea genului dramatic pe plan artistic, prin: Spectacolul premierã 
”Colindã, Colindã” si concertul ”Sus la Poarta Raiului” si Teatrul Popular  
”Viflaimul” -19.12.2008 P-ta Universitãtii si Parcul Tineretului, Bucuresti.  
Prezentarea scenicã a spectacolelor noastre s-a schimbat prin tehnica folositã: 
proiectii video, sunet performant, decor de scenã, crearea unor imagini vizuale 
deosebite prin efecte speciale. Participarea la seminarul ”Modalitãti de 
valorificare scenicã  a cântecului, jocului și portului popular românesc” – Tg. Jiu 
noiembrie 2008, coordonatori ai seminarului maestrul coregraf Theodor Vasilescu 
si coregraful Marin Barbu - reprezentantul Ministerului Culturii. 

C. Afirmarea identitãtii culturale nationale, pe plan national si international, prin artele 
spectacolului: Premii: Locul trei la Festivalul International al culturii si artei din 
Istambul – Turcia, Medalia de argint la Festivalul Mondial de Dans din Cheonan, 
Coreea de Sud. Spectacol premierã  de ziua national a României ”Nu uita cã ești 
român” –P-ta Revolutiei Baia Mare, 01.12.2008. Invitati: Gh. Turda, Cristian 
Pomohaci si Radu Ciordas. Realizarea si prezentarea de concerte religioase ” Colindã, 
Colindã”, ”Sus la Poarta Raiului”. Teatru popular ”Viflaimul”. 

II. Financiar:   Activitatea financiarã: Bugetul instituției noastre este structurat astfel: venituri 
curente si subventii.  Subventiile de la bugetul Consiliului  Judetean Maramures pentru 
Ansamblul Folcloric National Transilvania care corespund perioadei iulie – decembrie 
2008 au fost prevãzute în sumã de  790000,00 ron, iar veniturile curente  în valoare de 
445160,30 lei. Acestea au fost realizate din: venituri din spectacole si activitãti artistice 
în valoare de 410827,14 lei si venituri din închirieri de bunuri si diverse ( autocar, 
costume, etc.) în valoare de 34333,16 lei. 

III. Promovarea imaginii și vizibilitatea culturii tradiţionale.     Mediatizare pe plan local, 
regional national si international prin colaborarea cu: Televiziunea Românã – emisiunea 
” O datã-n viatã”, ” Tezaur Folcloric”, Maramures TV, Axa Tv, Televiziune  Nationalã 
Maghiarã, Graiul Maramuresului, Informatia Zilei, e.maramures - ziar electronic, Glasul 
Maramuresului. Materiale promotional si de prezentare a productiilor artistice: anunturi 
prin mijloace media (presã scrisã  si televiziuni), afise,   programe de salã, invitatii, 
promovarea evenimentelor în emisiuni de televiziune si calendare si site-ul 
www.ansamblultransilvania.ro. 

IV. Resurse Umane. Ansamblul Folcloric National Transilvania, sustine tinerele talente prin 
cooptarea lor în rândul colectivului nostru artistic, atât la sectia orchestrã ti solisti vocali, 
cât si la balet. Colaborãm cu 12 tineri elevi din cadrul Liceului de Artã - Baia Mare si de 
la alte licee. Membrii institutiei noastre care s-au specializat în cadrul domeniului artelor 
spectacolului sau muzical au fost încadrati cu studii superioare. Precum spune si vechiul 
proverb românesc ”Cine nu are bãtrâni, sã-și cumpere”,  noi stim sã ne cinstim si 
veteranii propunând pentru Titlul de Cetãtean de Onoare al Municipiului Baia Mare pe 
artistul Dumitru Dobrican. Festivitatea de decernare a titlului s-a desfãsurat în cadrul 
Regalului Folcloric de la Sãrbãtoarea Castanelor din 28.09.2008. 

V. Patrimoniu. Achizitionarea unui microbus de 21 de locuri necesar deplasãrilor institutiei în 
valoare de 185 521 lei. Completarea garderobei de costume pentru orchestrã cu un set 
nou de cãmãsi în valoare de 9000 lei. 
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Proiecte 2009 
 

                 Anul 2009 are o semnificatie aparte pentru Ansamblul Folcloric National Transilvania 
prin cei 50 de ani de activitate cultural-artisticã neîntreruptã.  La ceas aniversar ne-am propus câteva 
actiuni care sã omagieze istoricul spectaculos al acestei institutii de culturã. Calendarul 
spectacolelor 2009: Lansarea albumului de muzicã la 50 de ani de activitate al Ans. Folc.Nat. 
Transilvania - 1 mar.; Concert de pricesne si cântãri religioase -12 apr.; Spectacol extraordinar cu 
Orchestra Nationalã ” Lãutarii” – 26 apr. ; Festivalul de Folclor     ”Primãvara maramuresanã” 8-10 
apr.; Turnee în orasele mari ale tarii cu ocazia celor 50 de ani ai ansamblului -14-29  iunie; Turneu 
internațional în Slovenia – Maribor 1-15 iulie; ”Tezaur Folcloric – Mostenitorii  si Muguri de 
Tezaur”- 14-15 aug.; Regal Folcloric a 5-a ediție – Sãrbãtoarea castanelor – 27 sep.; Spectacol 
omagial 50 de ani  de activitate - 25 oct. București; Concert de galã de romante – 15 nov.; Concerte 
de colinde -13, 20 dec.. Invitati: Iuliana Tudor, Ovidiu Bartes, Elise Stan, Florentina si Petre Giurgi, 
Narcisa Suciu,Voichita Nemes, Corul Arhanghelii al Episcopiei Ortodoxe, Nicolae Botgros, 
Adriana Ochitanu Botgros, Marioara Murãrescu, Dumitru Fãrcas, Constantin Arvinte, Gh. Turda, 
Angela Buciu, Nicolae Sabãu, Victoria Darvai, Ovidiu Bartes, Aurel Tãmas, Matilda Pascal 
Cojocãrita. Parteneri, coorganizatori: Consiliul Judetean Maramures, Televiziunea Românã, presa 
localã,  televiziunile locale, Episcopia Ortodoxã a Maramuresului si Sãtmarului, Catedrala 
Episcopalã Ortodoxã ”Sfânta Treime”, ONG-uri, primãrii din judet ArcuB – Centrul de Proiecte 
Culturale al Primãriei Bucuresti. 
 

Iuliana Dancus 
Director  
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BIBLIOTECA  JUDEŢEANĂ  “PETRE DULFU” 
BAIA  MARE     
 
 
 
 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  
DE BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ “PETRE DULFU” BAIA MARE ÎN ANUL 2008 
    (selectiv) 
 
 

 Activitatea desfăşurată de Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare în anul 2008 s-a concentrat 
în jurul obiectivului prioritar propus, acela de a demonstra că biblioteca publică băimăreană este partener 
ideal în procesul de educaţie şi dezvoltare permanentă a comunităţii. 
  

I. . În plan MANAGERIAL s-a urmărit: 
 - gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate;dezvoltarea şi promovarea rolului 

bibliotecii ca centru de informare şi educaţie permanentă prin organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea 
programelor culturale şi ştiinţifice propuse în proiectul de Management şi în Calendar; 

 
I. RESURSELE INFORMAŢIONALE PUSE LA DISPOZIŢIA COMUNITĂŢII 
Achiziţii – Evidenţă – Prelucrare 
În colecţiile Bibliotecii Judeţene au intrat, pe parcursul anului 2008, 24.128 unităţi de bibliotecă, din 

care 295 titluri de periodice. 
• La 31 decembrie 2008 colecţiile bibliotecii cuprind 562.068 u.b. 
 

II. UTILIZAREA BIBLIOTECII 
Pe parcursul anului 2008, 6249 maramureşeni au devenit utilizatori noi ai bibliotecii, totalizând 

33.233 utilizatori înscrişi în perioada de referinţă (2003-2008). Dintre aceştia, 16.821 au fost cititori activi, 
vizitând biblioteca la sediu sau la filiale de 284.35 ori, la care se adaugă 45.392 vizite utilizatori de la 
distanţă.  

Frecvenţa anuală: 329. 744 cititori activi şi de la distanţă; frecvenţa zilnică: 1293 cititori activi şi 
de la distanţă. 

Numărul împrumuturilor a fost de 292.750 unităţi de bibliotecă, inclusiv bazele de date. 
Reţinem creşterea numărului de solicitări pentru rezervare de carte, înregistrate personal, telefonic şi 

prin e-mail – la Secţia Împrumut carte adulţi au fost 279 de astfel de cereri, toate onorate în timp.  
Site-ul bibliotecii, ca instrument de acces la resursele digitale ale bibliotecii, a fost vizitat de 30.959 

vizitatori care au accesat pagina de 45.392 ori de către vizitatorii virtuali din ţară dar şi din lume. 
Catalogul on-line al bibliotecii (OPAC) a fost consultat de 309.683 utilizatori, cu o frecvenţă anuală 

de 1.962.862 de accesări, iar sesiuni Internet au fost înregistrate 12.796. 
  

III. PROMOVAREA COLECŢIILOR ŞI SERVICIILOR  
Organizarea manifestărilor devenite tradiţionale: 

- Complexul de manifestări dedicate, la 15 ianuarie, lui Eminescu sub genericul “Dor de Eminescu”- 13 
ediţii; manifestările dedicate patronului spiritual al bibliotecii Petre Dulfu – 15 ediţii; complexul de 
manifestări dedicate, la 1 iunie, copilului şi copilăriei cu festivitatea de premiere a celor mai buni cititori – 
18 ediţii; Salonul de toamnă al editurilor băimărene - 13 ediţii; Luna activităţilor model (la Secţia de copii 
şi Filiale) – 5 ediţii; Zilele filmului pentru copii – 5 ediţii; Săptămâna cărţii pentru copii – 7 ediţii. 

• Britannica şi American Corner: videoconferinţe s-au realizat cu American Corner de la 
bibliotecile din Timişoara şi Bacău, cu New York şi Ankara. 

• Sala de lectură carte curentă: perfecţionarea şi extinderea sistemului de împrumut interbibliotecar 
prin mijloace tradiţionale şi electronice.  

• Colecţii Speciale - acţiuni organizate în colaborare sau parteneriat cu Universitatea de Nord, Muzeul 
Judeţean de Istorie (Macarie – 500, Expoziţia dedicată Marii Uniri), Colegiile “V. Lucaciu” şi “Gh. Şincai. A 
fost întocmită documentaţia necesară înfiinţării Asociaţiei Culturale Familia Română. 

• Compartimentul de Informare bibliografică şi Documentară 
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Realizarea a şase Caiete biobibliografice aniversare (349 de pagini), Bibliografi Octavian Goga (1200 
de pagini), Mapa info-documentară a Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu”,( 571 de informaţii xeroxate din 
presa anilor 2007-2008). 

• Studio audio-video – au fost filmate 27 de activităţi organizate de bibliotecă, 125 de activităţi 
desfăşurate în bibliotecă, organizate în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii, au fost 
realizate 16 emisiuni şi difuzate la canalul TL +, în emisiuni de popularizare a activităţilor desfăşurate în 
bibliotecă.  

• PARTENERIATELE 
Anul 2008 a avut ca obiectiv prioritar sublinierea rolului bibliotecii ca partener ideal în procesul de 

educaţie şi dezvoltare permanentă a comunităţii, s-a acordat un rol deosebit formei de colaborare pe bază 
de protocol sau parteneriat, în care accentul a fost pus pe elementele şcoală – carte, lectură - bibliotecă.  

Parteneriatele, în număr de 59, au fost realizate cu instituţii de învăţământ (unităţi preuniversitare şi 
universitare) şi au avut ca loc de desfăşurare sediul instituţiei, filialele dar şi spaţiile oferite de parteneri.  

 
• PROMOVAREA IMAGINII BIBLIOTECII 
 Prezentarea în mass-media - informaţii în presa scrisă - peste 270 de articole; majoritatea acţiunilor 
fiind prezentate şi de către presa audio-vizuală; promovarea prin pagina web, care a fost accesată de 30.959 
utilizatori; revista de specialitate Bibliotheca Septentrionalis,(an XVI , cu suplimentul Fascinaţia lecturii; 
revista de cultură Familia română, format tradiţional şi electronic, Buletinul cărţilor noi, în format 
tradiţional şi electronic; Note de lectură –recomandarea titlurilor deosebite din colecţiile secţiei de Împrumut 
adulţi; ghiduri –pliante de secţii, semne de carte, afişe.  
 
 
 
     
 

PROPUNERI PENTRU DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ÎN ANUL 2009 
(selecţie) 

 
A. OBIECTIVUL ANULUI: intensificarea campaniei de conştientizare a importanţei rolului 

bibliotecii şi a colecţiilor sale în educarea şi dezvoltarea profesională continuă; perceperea 
instituţiei ca centru de excelenţă în obţinerea performan- ţelor profesionale pe tot 
parcursul vieţii; 

B. SCOPUL: completarea permanentă a cunoştinţelor profesionale cu informaţii noi pentru ca 
membrii comunităţii, ţinând seama de schimbările rapide ce se înregistrează la nivelul ştiinţei 
şi tehnicii mondiale, să fie performanţi pe tot parcursul vieţii; 

 
D. ACŢIUNI CONCRETE PE SECTOARE DE ACTIVITATE  

IV. Dezvoltarea colecţiilor: 
a). achiziţii – evidenţă:- achiziţionarea unităţilor biblioteconomice în concordanţă cu 

cerinţele utilizatorilor şi posibilităţile bugetare ale instituţiei; 
b). catalogare – clasificare:- completarea retrospectivă a bazei de date Tinlib cu elemente de 

detaliu şi verificarea finală a datelor; 
 c). informatizare: -gestionarea permanentă a bazelor de date în sistem informatic şi efectuarea 
copiilor de siguranţă;actualizarea şi completarea permanentă a paginii web; includerea a noi module; crearea 
bazelor de date cu documente digitizate şi postarea lor pe site-ul bibliotecii; 

II.  Serviciile din Relaţii cu publicul 
a).  Diversificarea serviciilor: 

- intensificarea procesului de incluziune socială şi de apropiere a bibliotecii de toate colectivităţile 
doritoare de informare; 

- informarea permanentă a utilizatorilor despre resursele informaţionale existente şi modul de 
utilizarea a acestora; 

- extinderea colaborării prin parteneriate şi implementarea de proiecte comune în scopul valorificării 
colecţiilor; 

b). Valorificarea şi promovarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă: 
- exploatarea facilităţilor oferite de tehnologia informaţiei: comunicarea prin serviciile la 

distanţă; realizarea expoziţiilor virtuale de carte;  
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- evidenţierea şi valorificarea colecţiei de medalii; 
- realizarea Bibliotecii virtuale “Ecotheca” şi postarea pe site-ul bibliotecii; 
-  realizarea bazei de date InfoMaramureş (informaţii despre MM aflate la diverse adrese pe 

Internet), oferită utilizatorilor la Multimedia; 
- iniţierea seriei de acţiuni “Cartea din vitrină” în scopul promovării celor mai valoroase 

titluri din colecţii; 

III. Cercetarea şi informarea bibiografică:  
- elaborarea Antologiei de idei ”Brandul Maramureş”, elaborarea Caietelor biobibliografice 

aniversare, completarea bazei de date ”Localităţi maramureşene”; completarea bazei analitice de date 
“Maramureş” (iconografie, hărţi, articole, capitole, referinţe, edituri, tipografii); 

IV.  Formarea continuă a personalului de specialitate: - organizarea de cursuri de 
calificare/perfecţionare în baza Protocolului de colaborare cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură şi 
în parteneriat cu ANBPR : Program de perfecţionare. Actualizarea cunoştinţelor. Tendinţe noi în 
biblioteconomie – 1-5 iunie;- Program de calificare/perfecţionare pentru ocupaţia de bibliotecar.Bazele 
biblioteconomiei / sem. II;organizarea Conferinţei internaţionale cu tema ”Biblioteca Publică şi Web.3.0” ; 

V.  Asistenţa de specialitate şi îndrumarea metodică: 
- susţinerea bibliotecilor comunale în faţa autorităţilor judeţene şi locale în vederea includerii în 

programul “Global Libraries Romania”; 
  - organizarea, în sistem modular, a colocviilor (tip schimb de experienţă) cu tema 
“Condiţiile create bibliotecilor publice maramureşene pentru includerea în Programul Global Libraries- 
Romania“- pentru bibliotecarii din bibliotecile  

VI.  Programul de tehnoredactare, microeditare şi editare: 
- culegerea şi tehnoredactarea lucrărilor de specialitate:“Bibliotheca Septentriona- lis” (cu 

suplimentul ”Fascinaţia lecturii), “Calendarul cultural”, “Familia Română” – revistă trimestrială de 
cultură, Ghid pentru utilizatorul bibliotecii băimărene; 

 
Notă: Prezentul proiect este parte componentă a cadrului general Management 2006 – 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  DIRECTOR,     DIRECTOR ADJ. DE    
            SPECIALITATE, 
 Teodor ARDELEAN     Laura TEMIAN 
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MUZEUL  JUDEŢEAN  DE  ISTORIE  ŞI  ARHEOLOGIE  MARAMUREŞ 
 
 

RAPORT 
privind sinteza activităţilor desfăşurate de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie 

Maramureş în semestrul II al anului 2008 
 

Analiza activităţii presupune raportarea modului de îndeplinire a funcţiilor specifice muzeului, 
la resursele umane, financiare şi logistice pe care le-a avut la dispoziţie.  

ACTIVITATEA SPECIFICĂ 
1. Cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal 

În cadrul procedurii de clasare a bunurilor culturale mobile în categoriile juridice Tezaur şi 
Fond, conform legislaţiei în vigoare, au fost întocmite şi înaintate Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional Cultural spre avizare un număr de 13 dosare vizând clasarea în patrimoniul 
cultural naţional mobil, 3 bunuri fiind clasate în categoria Tezaur, iar 10 în categoria Fond. 

Cercetări arheologice sistematice: 
- Lăpuş, punct Podanc. În perioada 3 august – 19 septembrie 2008 s-a desfăşurat campania de 

cercetare a necropolei tumulare de la Lăpuş care a vizat. Cercetarea este una internaţională şi 
interdisciplinară, aducând noi dovezi privind viaţa comunităţilor din Epoca Bronzului, necropola de 
la Lăpuş fiind una dintre cele mai cunoscute din Europa. 
     Cercetări arheologice preventive au fost efectuate la obiectivul „Biserica Sfântul Ioan”, 
localitatea Tăuţii de Sus, , colectivul de cercetare fiind format din reprezentanţi ai instituţiei noastre, 
precum şi a Muzeului Judeţean Satu Mare. 
     Supravegheri arheologice:au fost efectuate 11 activităţi, dintre care 6 în Baia Mare, 3 în Săsar, 
una în Lăpuşel şi una în Seini. 
    Inventarierea a vizat, în principal, 175 de artefacte inventariate în sistem clasic (registru de 
inventar) şi întocmirea a 32 Fişe Analitice de Evidenţă. 

În cadrul Laboratorului de restaurare ceramică – metal, singurul de acest gen din judeţ, au fost 
prelucrate în formă primară 20.000 de fragmente ceramice descoperite la Lăpuş, Seini şi pe 
şantierele arheologice preventive din Baia Mare. În acelaşi timp, au fost întocmite 522 fişe de 
conservare. 

2. Punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării 
Punerea în valoare a patrimoniului muzeal alcătuit din bunuri culturale mobile şi imobile se 

realizează prin expoziţii temporare, publicaţii, proiecte şi programe.  
La 19.09.2008 a fost vernisată expoziţia Maramureş – moştenire culturală UNESCO, organizată 

în colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului, Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional şi sub patronajul Comisiei Naţionale pentru 
UNESCO. Expoziţia a fost intens mediatizată şi a avut un număr record de vizitatori plătitori -  
1.300. Expoziţia a fost solicitată pentru itinerare de mai multe muzee din ţară, prima destinaţie fiind 
Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui, vernisajul având loc la 23.12.2008. 

O altă expoziţie temporară s-a intitulat Radio România – 80 şi a fost vernisată la 01.11.2008 cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani de la prima transmisiune a radioului public în ţara noastră. 

Împlinirea a 90 de ani de la Marea Unire a fost marcată prin vernisarea, la 28.11.2008 a expoziţiei 
Memoria Istoriei. 1 Decembrie 1918.  

Numărul de vizitatori înregistrat în anul 2008 a fost de 8.794, dintre care 5.385 cu plată, iar 3.209 
gratuit. 

3. Programele şi proiectele culturale derulate 
Principalul program de educaţie muzeală interactivă şi interdisciplinară pe care îl desfăşoară 

instituţia noastră se intitulează „Muzeul Viu”, în anul 2008 participând la acesta 1.400 de preşcolari, 
şcolari şi liceeni de la 11 instituţii de învăţământ din Baia Mare, două din judeţ şi una din judeţul 
Satu Mare. Venitul realizat de muzeu s-a cifrat la 3.263 lei. 
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În semestrul II s-a finalizat proiectul „Generaţia HISTARCH învaţă comunitatea” iniţiat de 
Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş cu finanţare nerambursabilă din bugetul 
Administraţiei Fondului Cultural Naţional – 7.923 lei. Scopul proiectului a vizat atragerea tinerilor 
spre profesiunile de istoric, arheolog şi muzeograf. 
      S-a continuat şi în acest an (sem. II) derularea proiectului de inventariere a siturilor arheologice 
din judeţul Maramureş: „Redescoperirea” siturilor arheologice. Cartarea siturilor arheologice şi a 
monumentelor istorice de pe cuprinsul judeţului Maramureş”, demarat în anul 2007, finanţarea 
proiectului fiind asigurată de Ministerul Culturii şi Cultelor - 40.000 lei.  

Activităţile desfăşurate trebuie raportate la resursele umane, financiare şi logistice pe care le-
am avut la dispoziţie, pentru a putea concluziona în privinţa eficienţei sau ineficienţei ofertei 
noastre culturale. 

 
 
RESURSELE UMANE 

     Din numărul de posturi existente în organigramă (49), la sfârşitul anului 2008 erau ocupate 42 de 
posturi, în sem.II fiind încadrate prin concurs, cu personal calificat, posturile de asistent de cercetare 
ştiinţifică, muzeografi -2, contabil, muncitor şi îngrijitor; 
 RESURSELE FINANCIARE 
      Bugetul rectificat aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş a fost de 1.856.000 lei, 
alocaţiile bugetare concretizându-se în:  a. Cheltuieli de personal - din suma alocată anual de 
899.500 lei, cheltuielile efective au fost de 879.074 lei . 

b. Bunuri şi servicii - din suma alocată anual de 846.000 lei s-a cheltuit suma de 750.690 
lei.  
 c. Cheltuieli de capital - la cheltuieli de capital, din suma alocată prin buget 100.000 lei s-a 
cheltuit suma de 83.403,07.  
     Total cheltuieli aferente anului 2008 – 1.723.367 lei  
     Veniturile realizate în anul 2008 s-au cifrat la 70.148 lei.  
  ASIGURAREA MATERIALĂ ŞI LOGISTICĂ 
     Sediul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie, clădire monument istoric din secolul XVIII, a 
avut de-a lungul timpului destinaţii diverse, dintre care le amintim doar pe cele de monetărie, 
respectiv de sediu al fostei Centrale a Minelor, aceste elemente punându-şi decisiv amprenta asupra 
stării actuale de conservare a edificiului, care este una departe de ceea  ce ar trebui şi ar putea să fie 
acest veritabil simbol al municipiului Baia Mare şi al judeţului Maramureş. 
      Dintre lucrările de reparaţii efectuate amintim doar următoarele: înlocuirea instalaţiei de 
încălzire (schimbat ţevi şi calorifere) în spaţiul expoziţional (Istoria mineritului, Istoria 
contemporană, Istoria sportului), revizia şi repararea cazanelor existente, această instalaţie fiind în 
prezent în stare de funcţionare, fapt care asigură  ambientul pentru desfăşurarea activităţilor 
specifice (vizite tematice, programe educaţionale) în jumătate din totalitatea spaţiului expoziţional 
al muzeului; reabilitarea hidranţilor şi a instalaţiei de alimentare cu apă a hidranţilor pentru 
asigurarea respectării normelor PSI, înlocuirea unei părţi din învelitoarea acoperişului, a 
jgheaburilor şi a burlanelor lipsă în vederea eliminării infiltraţiilor din pereţi (200 ml). 

Investiţii principale: instalarea unui sistem de alarmare antiefracţie în spaţiul expoziţional 
„Ceasul şi Timpul”; instalarea unui sistem de alarmare antiincendiu în sediul administrativ; 
elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru sistemul de alarmare antiincendiu; 
elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru sistemul de încălzire din depozite şi 
spaţiul expoziţional. 

Considerăm că toate aceste necesităţi de ordin logistic ar putea fi rezolvate printr-un proiect 
amplu de reabilitare, restaurare şi revitalizare a edificiului monument istoric care să fie realizat în 
parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş şi care să fie depus pentru asigurarea finanţării din 
fonduri comunitare. 
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PROPUNERI 

privind dezvoltarea instituţională pe anul 2009 
 

Dezvoltarea instituţională pe anul 2009 vizează realizarea obiectivelor concrete prevăzute în 
planul de activitate (componenta operaţională) în vederea îndeplinirii funcţiilor specifice ale 
instituţiei muzeale definite de legislaţia în vigoare (componenta strategică). 
 Obiectivele prevăzute pentru anul 2009, subsumate funcţiilor muzeului sunt:  

1. Cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal 
Cercetări arheologice sistematice: 
a. Lăpuş, punct Podanc. Cercetarea este internaţională (prin specialiştii care participă) şi 

interdisciplinară vizând descoperirea de noi dovezi privind viaţa comunităţilor din Epoca Bronzului, 
necropola de la Lăpuş fiind una dintre cele mai cunoscute din Europa. 

b. Bozânta Mică, punctul Grind. Cercetarea urmează să se realizeze în colaborare cu 
specialiştii Institutului de Istoria Artei şi Arheologie Cluj Napoca. 
 Redescoperirea siturilor arheologice. Cartarea siturilor arheologice şi a monumentelor 
istorice de pe cuprinsul judeţului Maramureş. Etapa a III-a din acest amplu proiect, derulat de 
instituţia noastră pe parcursul anilor 2007-2008 îşi propune în anul 2009 inventarierea siturilor 
arheologice şi a monumentelor istorice din zona Maramureşului istoric. Proiectul a fost depus 
pentru asigurarea finanţării la Ministerul Culturii şi Cultelor (care a asigurat resursele şi în anii 
precedenţi) şi se va derula în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul 
Cultural Naţional. 
 Monumente istorice şi de artă bisericească din Ţara Lăpuşului. Cercetarea va viza 
monumentele din zonă, în special bisericile din lemn şi se va finaliza printr-o expoziţie tematică  
sub genericul Lăpuş-moştenire culturală, având în vedere succesul de care s-a bucurat expoziţia 
Maramureş – moştenire culturală  UNESCO. 

3. Punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreării 
Punerea în valoare a patrimoniului muzeal alcătuit din bunuri culturale mobile şi imobile se 

realizează prin expoziţii temporare, publicaţii, proiecte şi programe.  
Expoziţii permanente: 
a. Mineritul din Maramureş – între realitate şi istorie 
b. Practici funerare în epoca bronzului. 
Expoziţii temporare: 

a. Monumente istorice şi de artă bisericească din Ţara Lăpuşului. Expoziţia va pune în valoare 
patrimoniul mobil existent în bisericile de lemn din zona Lăpuşului şi va fi o componentă a 
programului Maramureş – moştenire culturală UNESCO  demarat în anul 2008 şi care s-a bucurat 
de succes, expoziţia purtând acest generic fiind itinerată în perioada ianuarie – martie 2009 la 
muzeele judeţene din Vaslui, Bacău şi Suceava. 

b. Tipărituri şi carte manuscrisă din Ţara Românească şi Moldova în colecţiile Muzeului 
Judeţean de Istorie şi Arheologie.  

c. Croitoria între meşteşug şi artă. Expoziţia se va derula sub genericul Colecţii şi 
Colecţionari şi va pune în valoare colecţia de maşini de cusut, accesorii şi documente din 
patrimoniul muzeului. 

Publicaţii:  Marmatia. Seria Istorie; Marmatia. Seria Arheologie; Studii şi articole privind 
istoria mineritului. 

Programe culturale: Muzeul Viu. Este cel mai important program de educaţie muzeală 
interactivă şi interdisciplinară pe care îl desfăşoară instituţia noastră, acesta 
individualizându-ne în peisajul instituţiilor muzeale din Baia Mare şi din judeţ. 
Realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2009 depinde de resursele umane şi de cele 

financiar – logistice, managementul operaţional propunându-şi: 
            1. La nivelul resurselor umane: 
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-   optimizarea resurselor umane prin motivarea profesională şi încurajarea emulaţiei,  
responsabilizarea şefilor de departamente, astfel încât obiectivele concrete să fie atinse, în condiţiile 
în care există 7 posturi vacante;  
2. La nivelul resurselor financiare şi logistice: 
- cheltuirea judicioasă a fondurilor care vor fi alocate, în funcţie de prevederile legale şi de 
priorităţi, bazându-ne şi pe experienţa din anul trecut, când instituţia a realizat economii; 
- asigurarea unor lucrări de reparaţii curente, absolut necesare pentru funcţionalitatea aproape de 
normalitate a instituţiei, ţinând seama de faptul că sediul muzeului se află într-o clădire monument 
istoric (din secolul XVIII), fosta Monetărie, simbol arhitectonic al municipiului, dar care, din punct 
de vedere funcţional prezintă numeroase probleme.  
  
    În privinţa reparaţiilor curente sunt absolut necesare, în ordinea priorităţilor: 
- la nivelul acoperişului, înlocuirea jgheaburilor şi burlanelor pe anumite porţiuni (200 ml), 
înlocuirea învelitorii tip onduline în zonele distruse şi a opritorilor de zăpadă (200 ml), repararea 
pereţilor exteriori de sub burlane distruşi datorită prelingerii apelor pluviale (în partea imobilului 
dinspre râul Săsar); 
- continuarea reparaţiilor la sistemul de încălzire din spaţiul expoziţional, funcţional în acest 
moment la jumătate din totalitatea acestui spaţiu, prin înlocuirea ţevilor şi a caloriferelor care au un 
grad avansat de uzură; 
- continuarea reparaţiilor la tâmplăria de lemn a ferestrelor din spaţiul expoziţional prin lucrări 
complexe de consolidare. 
 În ceea ce priveşte capitolul consacrat investiţiilor, propunerile vizează, în ordinea 
priorităţilor: 
- mobilier expoziţional pentru segmentele din expoziţia permanentă de Arheologie şi Istorie care 
sunt propuse în acest an pentru deschidere (Practici funerare din epoca bronzului, Mineritul din 
Maramureş, între realitate şi istorie), respectiv mobilier pentru sala destinată activităţilor cultural-
educative şi de relaţii publice; 
- continuarea implementării sistemului de alarmare antiefracţie şi antiincendiu în spaţiile care nu 
dispun de acestea (o parte din spaţiul expoziţional, depozitele). 

Problemele de ordin logistic şi-ar putea găsi cea mai bună rezolvare prin întocmirea unui 
proiect amplu de reabilitare şi restaurare a monumentului istoric, de către specialiştii Consiliului 
Judeţean Maramureş şi cei ai Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie, primii asigurând expertiza 
din perspectiva întocmirii corecte a proiectelor, ceilalţi asigurând expertiza din punctul de vedere al 
datelor istorice necesare. 

Eligibilitatea sa ar aduce prestigiu Consiliului Judeţean Maramureş, ca şi aplicant, 
Monetăria fiind un simbol arhitectonic şi istoric al municipiului Baia Mare şi al judeţului 
Maramureş.  
                                                                                                                                         
 

       DIRECTOR, 
            prof. Viorel Rusu 
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«BAI A MARE ARTISTIC CENTRE»
COU NTY  MUSEU M OF A RT

MUZEUL JUDEÞEAN D E ARTÃ
«CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE»

F O N D AT  •  1 8 9 8  •  E S T ABLI S H E D

                  MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ 
                     «CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE» 

 
 

RAPORT INTERMEDIAR PRIVIND ACTIVITATEA SPECIFICĂ ŞI 
REALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMIC ŞI CULTURAL ÎN 

SEMESTRUL AL II-LEA 2008 
 

SINTEZA 
 

În sinteză, dorim să subliniem punctual următoarele aspecte pe care le considerăm relevante. 
 execuţia introducerii sistemului independent de încălzire centrală în corpul expoziţional – 

parter şi etaj: 200.000 lei; 
 aplicarea fazei a doua a Programului de dotare cu aparatură de măsurare şi optimizare a 

parametrilor de microclimat în depozite şi corp expoziţional prin achiziţionarea de aparatură – 
18.924542,08 lei, după cum urmează: 

 SF+PT reabilitare a sistemului de semnalizare antiefracţie şi introducere a sistemului de 
semnalizare incendiu la corpului expoziţional: – 6.560 lei; 

 Execuţie reabilitare a sistemului de semnalizare antiefracţie la corpul expoziţional – parter şi 
etaj: 22.526 lei; 

 Execuţia sistemului de semnalizare antiincendiu la parterul corpului expoziţional: – – 35.323 
lei; 

 Reabilitarea unui spaţiu din corpul de magazii şi redestinarea lui pentru Paboratorul de 
restaurări şi organizare expoziţii: 33.000 lei; 

 Igienizarea şi modernizarea unui grup social-sanitar: 7.879,14 lei; 
 

2. Axa II – îmbogăţirea accelerată şi substanţială a colecţiilor muzeale,;. 
a) achiziţii patrimoniale de salvare de la Bucureşti, Oradea, Iaşi şi Baia Mare, acordând o atenţie 
specială perioadei interbelice şi reprezentării artiştilor români studenţi la Baia Mare între 1919-1960 
şi proveniţi din Academiile de Arte Frumoase de la Bucureşti, Iaşi şi Cluj. 
Ca o premieră deosebită, subliniem că am reuşit o primă sesiune de achiziţii de pe piaţa din Ungaria 
(5 piese deosebit de valoroase realizate de pictori europeni – 1 austriac, 1 german, 1 slovac, 1 
maghiar şi 1 transilvănean). După cunoştinţele noastre devenim astfel cea dintâi instituţie muzeală 
românească cu profil de artă plastică, care activează ca achizitor pe piaţa europeană. 
Pe de altă parte, am izbutit o fructuoasă campanie de atragere de donaţii, în special pe artă 
băimăreană contemporană. 
Din punct de vedere cantitativ, în intervalul iulie-decembrie patrimoniul a crescut cantitativ cu un 
total de 398 piese de artă şi documentare, iar valoric cu 423206,8 lei după cum urmează: 
a) achiziţii patrimoniu lucrări de artă şi memoriale documentare; 

 78 piese de pictură şi grafică: 274890,8 lei; 
 90 piese documentare (înscrisuri, fotografii, testimoniale): 2005 lei; 

b) donaţii atrase şi luări în evidenţă – patrimoniu lucrări de artă şi memoriale documentare; 
 36 piese de fond istoric şi contemporan: 144.200 lei; 
 194 piese documentare (înscrisuri, fotografii, testimoniale): 2111 lei; 

 
3. Axa III – relansarea ofertei culturale pe piaţa locală. 

În 2008 ţinta principală s-a concentrat asupra dinamizării şi diversificării ofertei 
expoziţionale: 
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• Expoziţii realizate ca organizatori unic, în parteneriat şi/sau ca invitaţi: 9, din care.,: 
 7 în localitate, 1 în ţară  şi 2 în străinătate; 
 3 de interes internaţional, 5 de interes naţional şi 1 de interes local; 
 În străinătare: 2;; 
 Ca eficienţă culturală: 
 total vizitatori: 5051, din care; 

■ 2160 adulţi individual; 1299 adulţi în grup; 785 tineret individual: 785; 807 tineret în 
grup. 

 Ca eficienţă financiară – venituri: 
 total venituri: 12.520, din care: 

■ 9.825 taxe de vizitare; 
■ 2.695 din alte produse culturale. 
 

 
PRIOECT PRELIMINAR PRIVIND ŢINTELE STRATEGICE DE 

DEZVOLTARE PE ANUL 2009 
 

 Continuarea reabilitării infrastructurii imobiliare şi logistice: 
o Finalizarea reabilitării parterului corpului expoziţional şi darea lui în folosinţă (mai 2009); 
o Reabilitatea reţelei electrice la etajul corpului expoziţional (aprilie 2009); 
o Modernizarea sistemului de etalare o pieselor muzeale în expoziţia permanentă; 
o Extinderea la etajul corpului expoziţional a sistemelor de semnalizare/alarmare antiincendiu şi, 
respectiv, de supraveghere video; 
 

 Continuarea programului de îmbogăţire a colecţiilor muzeale, deopotrivă prin achiziţii şi donaţii 
o Achiziţii – 150 piese/ 400000 lei; 
o Donaţii – 70 piese / 70000 lei; 
 

 Relansarea ofertei culturale pe piaţa judeţeană. Prin programe parteneriale intenţionăm să 
deschidem stagiuni expoziţionale permanente la Muzeul Maramurşean Sighetu Marmaţiei, la 
Casa de cultură Târgu Lăpuş şi Muzeul Vişeu de Sus.  
 

 Dezvoltare resursei umane. 
 

    Director, 
  Dr. Tiberiu ALEXA 
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MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE 
ŞI ARTĂ POPULARĂ BAIA MARE 

 
 

REALIZĂRILE PE SEMESTRUL II 2008 ŞI PROPUNERI DE ACTIVITĂŢI PE 2009 
 

REALIZĂRI SEMESTRUL II 2008 
 

I. Activitatea de cercetare, evidenţă, relaţii cu publicul: 
1. Amenajarea expoziţiei de bază sala I şi II 
2. Relaţii cu publicul – „Căsuţa Poveştilor” – program cu grădiniţele şi şcolile din 

oraş 
3. Cercetări de teren: au fost achiziţionate bunuri de interes muzeal în special din 

satele din Maramureş şi Lăpuş 
4. A fost continuat procesul de reinventariere a patrimoniului mobil al muzeului, 

aproximativ 3000 de piese din total de peste 7000. 
 

II. Restaurarea monumentelor de arhitectură din Muzeul Satului: 
1. S-au restaurat şi ridicat un număr de 5 obiective de arhitectură: casele Firiza, 

Borşa, Săcel , Şura Borşa, Încăpere pentru teascuri, 120 metri gard de nuiele. 
 

PROPUNERI 2009 
 

I. Activitatea de cercetare evidentă, relaţii cu publicul: 
1. Ţara Lăpuşului sub regim comunist. Implicaţiile colectivizării asupra 

comunităţilor rurale tradiţionale – cercetare Robescu Gheorghe 
2. Monografie – album foto: oameni si locuri din Ţara Lăpuşului – responsabili 

Gheorghe Robescu, Janeta Ciocan 
3. Găvrilă Hotico Heranta – un geniu anonim al Maramureşului Marii Uniri- 

monografie şi expoziţie permanentă în şura  
                         Petrova. 
 

II. Restaurare monumente: 
1. Amenajarea în continuare a expoziţiei de bază sala III şi IV 
2. Restaurarea obiectivelor rămase depozitate din Muzeul Satului:  

- casa Cărpiniş 
- casa Hovrila 
- şura Cărpiniş 

3. Echiparea instalaţiilor tehnice: oloiniţă fierărie, moară, horincie 
4. Extindere reţea hidranţi 
5. Împrejmuire Muzeul Satului cu gard de sârmă şi a gospodăriilor cu gard de 

nuiele şi gard de brâie 
6. Extindere casa Poartă ( conform proiectului) 
7. Amenajarea şi darea în circuitul vizitabil a caselor Borşa, Săcel, Firiza, Cicârlău, 

Tămaia 
8. Reorganizarea depozitelor de ceramică 
9. Amenajarea laboratorului de restaurare lemn şi ţesături 
10.  Iluminat Muzeul Satului. 

 
 

Director,  
Robescu Gheorghe 
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MUZEUL DE MINERALOGIE 

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ 
 

PRINCIPALII  INDICATORI  ECONOMICI  REALIZAŢI ÎN SEMESTRUL II 2008 
                  mii lei  

1. Personal  
          - Numărul de personal comform statului de funcţii 24 
          - Număr de persoane angajate 21
2. Venituri totale, din care:  1.505
          - venituri proprii 75
          - subvenţii 1.295
          - subvenţii din Fond Rulment CJMM 135
3. Cheltuieli totale, din care:   1.505
          - cheltuieli de personal 266
          - cheltuieli cu bunuri şi servicii 381
          - ajutoare sociale (tichete cadou) 6
          - cheltuieli de capital 
                din care: construcţii „Extindere muzeu” 

852
510

4. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor       (%) 17,68
5. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie      (%) 18,61

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

Semestrul II 2008 
 
 Activitatea muzeelor este reglementată de Legea muzeelor şi colecţilor  - Legea 311/2003, 
care la art. 4, stabileşte funcţiile muzeului. 
 a. Constituirea, conservarea patrimoniului muzeal. 
01.07.-31.12.2008 – achiziţionarea de 64 eşantioane minerale - 161.700 lei,  
 b. Evidenţă, protejare, cercetare a patrimoniului. 
 Activitatea de evidenţă este desfăşurată de către muzeografi şi conservator, conform 
normelor în vigoare asigurându-se toate condiţiile de protejare prin sisteme moderne de pază şi 
alarmare contra efracţiilor. 

 Punerea în valoare a patrimoniului. 
Interesul major pentru Muzeul de Mineralogie şi Planetariu (secţiea muzeului) este reflectat de 
numărul de vizitatori:  

Adulţi Copii Străini Delegaţi oficiali Total 
6.011 6.039 2.208 1.992 14.042 

  
 Expoziţii realizate în semestrul II 2008: 
-”Rezistenţă, tenacitate, longevitate” în colaborare cu Muzeul Judeţean de Stiinţe ale Naturii 
Prahova,  
- “Pădurea verde, pădurea neagră” în colaborare cu Muzeul de Istorie Naturală din Paris şi 
Institutul Geologic al României –  
-”FLORI DE MINĂ-” REALIZATĂ CU OCAZIA ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIE LA 
INVITAŢIA AMBASADEI ROMÂNIEI ÎN REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, HAGA, 
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OLANDA, în perioada  decembrie 2008. 
 Sunt în desfăşurare 20 de protocoale de parteneriat cu : Primăria Baia Mare, Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret, colegii, licee, şcoli generale, grădiniţe, constând în lecţii tematice, 
organizare de expoziţii tematice, realizate de către elevi, vizite la Muzeul de Mineralogie şi 
Planetariu. 

  
PROPUNERI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2009 

 
-„ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA DESCHIDEREA MUZEULUI  DE 
MINERALOGIE BAIA MARE”, unicat naţional, cel mai mare muzeu regional din Europa, 06 
noiembrie 2009 
 Comunicări: 
a. „Muzeul de Mineralogie Baia Mare, ca muzeu regional”, Simpozion , iulie 2009 
b. „ Muzeul de Mineralogie Baia Mare, la aniversarea a 20 de ani de existenţă”,  
Simpozion internaţional. 
 Acţiuni: 
a. Bursa internaţională de minerale, Franţa, iunie, 2009 
b. Saloane de mineralogie (martie – Cluj, august – Bucureşti, octombrie – Cluj) 
c. Bursa internaţională de minerale, Germania, octombrie, 2009 
 Teme de cercetare: 
a. „Andezite cuarţifere din zona vulcanică neogenă Oaş -Gutâi” 
b. „Studiul unor minerale din zona minieră Baia Mare prin metode moderne de investigare” 
 Expoziţii: 
a. „Flori de mină, expoziţie aniversară, 1989 – 2009”, noiembrie – decembrie 2009 
b. „Urme ale timpului”, în colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, aprilie – iulie , 2009 
c. „Pietre preţioase”, în colaborare cu Universitatea Babeş Bolay, Facultatea de Geologie, Cluj, 
iulie – octombrie, 2009 
- SIMPOZION NAŢIONAL „PLANETARIUL  BAIA MARE” - 40 de ani (iulie 2009), 
simpozion aniversar cu participarea de oaspeţi din ţară, la celebrarea a 40 de ani de la inaugurarea 
primului Planetariu public din România, coroborat cu expoziţia de fotografii document, „UN 
ROMÂN ÎN COSMOS, dedicată primului cosmonaut român, Dumitru Prunariu. 
 
 Director 
 prof. Victor GORDUZA 
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CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA 
CULTURII TRADIŢIONALE MARAMUREŞ 

str. Culturii nr. 7A cod poştal 430316, cod fiscal 3627811  tel: +40-262-211 560, fax +40-215359 
e-mail: ccpmm@rdslink.ro; web: www.cultura-traditionala.roBAIA MARE, Maramureş 

======================================================================  
Sinteza activităţilor desfăşurate de C.J.C.P.C.T. Maramureş în perioada 

iulie – decembrie 2008 
 I. Cercetare 

 1. Proiect de cercetare în colaborare cu Universitatea de Nord din Baia Mare 
(Convenţia nr. 268/2008, având tema “Interferenţe etno-culturale pe Valea 
Tisei” (Bocicoi, Rona de Sus, Bistra) , iulie 2008. Coordonatori: conf. univ. dr. 
Carmen Dărăbuş, conf. univ. dr. Delia Suiogan (Universitatea de Nord), Ştefan 
Mariş (C.J.C.P.C.T.Maramureş). Din partea instituţiei au mai făcut parte din 
echipa de cercetare: Mirela Poduţ (Ardelean) şi Felician Săteanu. 

 2. Culegere de folclor muzical în Ţara Lăpuşului (Cupşeni şi Libotin), august 
2008 – participant Avram Ioan Florin 

 3. Cercetare etnologică în Ţara Lăpuşului (Cupşeni, Ungureni, Costeni, Libotin), 
tema cercetării:  tradiţii şi obiceiuri populare – august 2008 - participanţi:  
Csiszar Isabella Corina – Credinţe şi superstiţii; 

 Săteanu Felician – fotografii etnografice; Avram Ioan Florin – înregistrări audio. 
 4. Cercetare etnologică în Lăpuşu Românesc, septembrie – participanţi: Mariş 
Ştefan şi Poduţ Mirela. Tema cercetării: Rituri funerare. 

 5. Cercetare etnologică Cupşeni şi Târgu Lăpuş, octombrie – participanţi:  Mariş 
Ştefan şi Săteanu Felician. Tema cercetării: Rituri funerare. 

 6. Cercetare etnologică Dăneşti,tema cercetării: familia tradiţională şi colinde, 
noiembrie 2008 - participant Poduţ Mirela. 

       II. Editare publicaţii 
 Revista Memoria Ethnologica nr. 26-27, cuprinde 13 studii ştiinţifice cu 

autori români şi străini plus colecţii de foclor 
 Revista Memoria Ethnologica nr. 28-29, cuprinde 14 studii ştiinţifice cu 

autori români şi străini plus colecţii de foclor 
 Volumul - “Colinde mioritice din Zonele Codrului şi Sălajului” - autor 

Augustin Mocanu; 
 Volumul - “Ion Stan Pătraş şi zestrea sa artistică” - autor Pamfil Bilţiu; 
 Volumul - “Interferenţe etno culturale pe Valea Tisei” (volum rezultat în 

urma campaniei de cercetare din luna iulie 2008). 
 Volumul - “Cultural Spaces and Archaic Background” (materiale 

prezentate la Conferinţa Internaţională – Spaţii Culturale şi Fond Arhaic), 7-
10 mai 2008, în organizarea C.J.C.P.C.T. Maramureş şi Universitatea de 
Nord Baia Mare. 

 Minialbum – Fotoetnografica (fotografii din Tabăra de fotografie 
Fotoenografica-Târgu Lăpuş), 09.10.2008 

 III. Manifestări folclorice organizate în colaborarea cu consiliile locale 
1.” Festivalul cântecului şi dansului din Ţara Chioarului” , 5-6 iulie 2008, Satulung.Festival 
concurs  interjud. Ed. a VII-a. 
2. “Festivalul portului, cântecului şi dansului de pe Fisculaş”, 6 iulie 2008, Dumbrăviţa. Obicei 
folcloric. Ediţia a IV-a 
3. “Festivalul concurs de cântece şi dansuri din Ţara Chioarului”, 20 iulie 2008, Mireşu Mare. 
Festival concurs interjudeţean pentru copii până la vârsta de 15 ani. Ediţia a II-a 
4. “Tabăra de pictură şi artă populară”, 18-28 iulie 2008, Sighetu Marmaţiei. Ediţia a XXXIX-a. 
5 “Hora la Prislop”, 17 august 2008 , Pasul Prislop Borşa. Festival internaţional. Ediţia  a XXXX-a 
6. „Pentru mândra din Botiza”, 23-24 august 2008, Botiza. Colocvii de cultură. Ediţia a X-a. 
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7. “Festivalul de cântece şi dansuri ucrainene”, 14 septembrie 2008, Repedea. Ediţia a I-a 
8.”Festivalul interjudeţean al folclorului din Ţara Codrului”, 14 septembrie 2008, Asuaju de 
Sus. Ediţia a XXXVIII-a. 
9. Festivalul Primaşilor “Victor Negrea”, 4-5 octombrie 2008 , Şomcuta Mare. Festival concurs. 
Ediţia a IV-a. 
10. “Salonul de Toamnă al Artiştilor Plastici din Maramureş”, septembrie -octombrie  2008, 
Baia Mare.Expoziţie de artă plastică. Ediţia a IV-a. 
11. “Sărbătoarea Castanelor” - Târgul Meşterilor Populari, 26-28 septembrie 2008, Baia  Mare. 
12. “Obiceiuri de Toamnă la Ucraineni”, octombrie 2008, com. Remeţi. Festival judeţean cu 
invitaţi din Ucraina (ansambluri artistice de tineret)  Ediţia a IX-a 
13.”Vasile Lucaciu” , 1 decembrie 2008 , Cicârlău. Festival de creaţie literară. 
14. „Festivalul de colinde şi obiceiuri de iarnă”, 14  decembrie 2008, Tg. Lăpuş. Ediţia a XVI-a. 
15. Festivalul naţional al datinilor de iarnă „MARMAŢIA 2008”,  22-28 decembrie 2008, 
Sighetu M. Ediţia a XXXX-a. 

IV. Participări la festivaluri şi concursuri naţionale 
1 Departamentul muzică – a selectat repertoriul, pregătind un număr de 8 tineri 
interpreţi pentru confruntarea pe marile scene ale ţării, astfel: 

 Festivalul de muzică populară Mamaia - Mamaia - 27- 29 august, 
participanţi: 

 - Virginia Irimuş - 16 ani - Premiul I, Şanta Adela - 24 ani - Premiul III 
 Festivalul “Strugurele de aur” - Jidvei - 11 septembrie, participant: - Diana 

Cârlig - 17 ani - Premiul III 
 Festivalul “Pană de păun” - Bistriţa-Năsăud - 29 octombrie, participant:- 

Vlad Verdeş - 17 ani 
 Festivalul “Maria Lătăreţu” - Tg. Jiu - 4 noiembrie, participanţi: Filip Petre - 

30 ani - vioară,  Mihaela Iacob - 17 ani – vocal,  Vasile Cordea - 17 ani - vioară, 
Virginia Irimuş - 16 ani -vocal – Menţiune 

2 Departamentul foto-video 
 Proiecte realizate: 

 Finalizarea filmului „Desfăcutul de făcătură” 
 Realizarea unui minialbum „Fotoetnografica” ediţia a-II-a. 
 Tabăra de fotografie „Fotoetnografica” ediţia a – III – a, Târgu Lăpuş, 18. 

- 27. 10. 2008.  
 Participanţi:   - Felician Săteanu – Baia Mare; Dan Dinu – 

Braşov;Andreea Vanea – Cluj Napoca; 
- Dorel Găină – Cluj Napoca. 

 Participări la festivaluri şi expoziţii foto: 
 Festivalul Internţional de Film „Eco-Etno-Folk Film”, Slătioara 2008, cu 

filmul Desfăcutu de făcătură” 
 Festivalul de film documentar cu tematică rurală, “Rural film fest” 

Aninoasa 02-05. 10. 2008 cu filmul “Paştele animalelor”. 
 Expoziţia „Fotoetnografica” ediţia a – III – a, Baia Mare 20. 11. - 05. 12. 

2008. (60  exponate foto). 
 -       Expoziţia „Fotografia document etnografic” Cluj Napoca 17. - 31. 11. 2008 

 Premii obţinute: 
 Premiul pentru cel mai bun film etnografic, la Festivalul Internţional de Film „Eco-

Etno-Folk Film”, Slătioara 2008, cu filmul “Desfăcutul de făcătură” 
 Alte menţiuni: 

 În urma activităţii în anul 2008 mai putem menţiona completarea arhivei CJCPCT cu 
un film etnografic premiat şi aproximativ 15 000 de fotografii etnografice în 
format digital. 
3. Departamentul artă plastică 
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 - Expoziţia internaţională “ Meşteşuguri tradiţionale de azi” - Bucureşti 
25-28 noiembrie 2008, organizată de Centrul Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Bucureşti – participanţi: Zapca Maria – 
Săpânţa – ţesături; Şuşca Vasile – Săcel – măşti 

             Şerban Nicolae – Rogoz – sculptură 
 

PRINCIPALELE DIRECŢII ÎN DEZVOLTAREA INSTITUŢIEI 
PE ANUL 2009 

 A. FUNCŢIONARE ŞI INFRASTRUCTURĂ: 
− Identificarea de spaţii în vederea înfiinţării unei “Galerii de artă tradiţională 

maramureşană” şi a unui punct de vânzare de artă populară (realizată de meşterii din 
asociaţia noastră). 

−  
−  B. PROIECTE NOI DE CERCETARE: 
− 1. Interferenţe etno-culturale: Românii şi Ucrainenii din Maramureş 

− localităţile vizate: Teceu, Remeţi, Piatra 
− 2. Proiect de cercetare comparată cu tema: Evoluţia mentalului colectiv sub 

influenţa  urbanului 
Localităţile vizate: Şomcuta Mare, Seini, Baia Mare Durata cercetării: 3 ani. Parteneri în 
proiect : Universitatea de Nord, Facultatea de Litere. 
− 3. Cercetare de tip monografic în Ţara Lăpuşului 
− Sunt vizate toate localităţile zonei. Durata cercetării: 3 ani.  Parteneri în proiect:  

Universitatea de Nord, Facultatea de Litere. 
 C. Evaluarea şi întocmirea documentaţiei pentru înaintarea la Consiliul Naţional 
pentru Cercetare Ştiinţifică (C.N.C.S.I.S.) Bucureşti în vederea acreditării publicaţiei 
ştiinţifice a instituţiei, Memoria Ethnologica. 
 D. Continuarea manifestărilor realizate în colaborare cu consiliile locale din judeţ (în 
limita resurselor financiare). 
 
         Director, 
     Ştefan Mariş 
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S.C. DRUMURI PODURI MARAMUREŞ S.A. 
 
 

RAPORT 
de activitate cu realizările pe perioada 01.07.2008 – 31.12.2008 şi 

propuneri de dezvoltare pe anul  2009 
 

A. LUCRĂRI DIN FONDURILE CONSILIULUI JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ 

8.626.817,66

 din care: 
 A1. Lucrări de întreţinere curentă şi periodică, din care:   3.219.963,21
  a) Întreţinerea comună a drumurilor:  

s-au executat lucrări specifice de întreţinere a drumurilor asfaltate: 
tăieri de acostamente, curăţiri de şanţuri,, desfundări de podeţe 

60.609,53

  b) Întreţineri drumuri pietruite: 
s-au executat lucrări specifice de întreţinere a drumurilor pietruite 
cu reprofilare mecanizată, adaos de material pietros şi înlocuiri de 
podeţe tubulare 

229.032,41

  c) Reparaţiii ale suprafeţelor degradate la îmbrăcăminţi 
asfaltice: 
s-au efectuat trei tipuri mari de lucrări privind întreţinerea 
suprafeţei de rulare a îmbrăcăminţilor asfaltice: 

plombări cu emulsie bituminoasă – 7 to; 
plombări cu mixtură asfaltică la cald – 1.390 to; 
reparaţii pe suprafeţe întinse cu mixtură asfaltică la cald – 

2.792 to: 

2.023.026,56

  d) Calamităţi: 
s-au luat primele măsuri pentru a reda circulaţiei sectoarele de 
drum afectate în urma ploilor torenţiale pe DJ 187 Poienile de Sub 
Munte, DJ 185 Valea Vişeului şi DJ 186 Valea Izei 

318.409,50

  e) Întreţinere periodică: 
s-a executat un covor asfaltic în lungime de 1,4 km pe DJ 184 B 
Copalnic Mănăştur – Preluca  

533.384,95

  f) Siguranţa circulaţiei: 
s-au executat lucrări de marcaje rutiere transversale şi înlocuiri de 
table indicatoare cu folie reflectorizantă 

55.500,26

 A2. Lucrări de întreţinere curentă pe timp de iarnă 2.487.884,20
   Conform „Programului operativ şi de măsuri” s-au executat lucrări 

specifice de iarnă, intervenindu-se cu un număr de 63 de utilaje cu 
lamă şi o cantitate de 2.500 to sare şi 3.200 to nisip.  

 A3. Lucrări aferente întreţinerii curente pe timp de iarnă 1.018.970,25
   s-au executat lucrări pregătitoare de punere în siguranţă a 

drumurilor: plombări şi badijonări , tăieri de acostamente, aducere 
la profil apărţii carosabile 

 A4. Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 1.900.000,00
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   - pe DJ 187 Leordina – Poienile de Sub Munte s-au executat 
apărări de mal cu 2.500 mc piatră brută şi 3.200 mc balast,precum 
şi un zid de sprijin în lungime de 70 m cu 240 mc beton; 
- pe DJ 185 Bista – Valea Vişeului s-au refăcut rampele de la 
podul Valea Vişeului şi un covor asfaltic cu 120 to mixtură 
asfaltică; 
- pe DJ 186 Sălişte – Săcel s-au executat apărări de mal, precum şi 
un covor asfaltic cu 200 to mixtură asfaltică; 
- pe DJ 188 Bogdan Vodă – Vişeu s-au executat apărări de mal cu 
300 mc piatră brută, precum şi un covor asfaltic 

                   
 
 

B. LUCRĂRI EXECUTATE CONFORM H.G.577/1997 474.395,61
  s-au executat lucrări pregătitoare cu piatră spartă şi balast precum şi 

covoare asfaltice pe DC 31 Berinţa – Cărpiniş 0,5 km, pe DC 14 Breb 
0,6 km şi pe DC 82 Tulghieş – Iadăra 0,5 km.  

    
C. LUCRĂRI LA TERŢI 13.070.069,45
 C1. Lucrări pentru Primăria Baia Mare 4.324.237,76
   s-au efectuat lucrări de modernizare pe bulevardele Bucureşti şi 

Independenţei, precum şi pe strada V. Lucaciu 
 C2. Lucrări pentru alte primării 8.745.831,69
   s-au executat lucrări specifice de drumuri şi poduri: asfaltări, 

plombări 
 
 
 

PROPUNERI 
de dezvoltare pe anul  2009 

 
1. Modernizarea şi ecologizarea instalaţiei de preparat mixturi asfaltice de la 

Leordina 150.000 euro
2. Achiziţionare aunei instalaţii de aşternere a mixturilor asfaltice 100.000 euro
3. Reparaţia capitală a unui repartizator de mixturi asfaltice 40.000 euro
4. Achiziţionarea a două bucăţi cilindri compactori pentru lucrările de drumuri 80.000 euro
5. Achiziţionarea a 12 bucăţi autobasculante (leasing) 1.200.000 

euro
6. Executarea unor lucrări de ecologizare şi sistematizare a incintelor sediilor şi 

punctelor de lucru din cadrul Societăţii 25.000 euro
                     
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
ing. MARINA VICTOR VALENTIN 
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SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ 
             MARAMUREŞ 
 
 
 

EVALUAREA 
activităţii desfăşurate în perioada 01.07.2008 – 31.12.2008 

 
 

              Serviciul Judeţean de Pază Maramureş şi-a axat activitatea, în această perioadă, pe 
efectuarea  serviciilor de pază, asigurarea ordinii şi liniştii publice, a vieţii şi integrităţii persoanelor, 
însoţirea transporturilor de bunuri şi valori monetare în baza  contractelor încheiate cu beneficiarii 
serviciilor noastre, fiind o instituţie cu autofinanţare în proporţie de 100 %. În perioada supusă 
analizei am continuat recuperarea şi încasarea debitelor restante, precum şi achiziţionarea de 
echipamente şi materiale necesare desfăşurării activităţii în condiţii corespunzătoare pentru 
personalul operativ. 
              În această perioadă, datorită creşterii salariului minim pe economie de la 500 lei la 540 lei 
şi a inflaţiei, tariful pe agent public de pază a crescut cu 12% şi este de 1.458 lei. 
              S-a efectuat, la timp, plata salariilor precum şi a contribuţiilor la bugetul consolidat al 
statului, în fiecare lună, fără întârziere şi de asemenea s-a efectuat şi finalizat plata datoriei 
eşalonate la bugetul statului. 
              Pentru achiziţionarea de echipament s-au cheltuit 33.909,53 lei, iar pentru alte cheltuieli de 
dotare cu materiale necesare bunei activităţi a instituţiei, 11.890,73 lei. 
              În ceea ce priveşte fluctuaţia personalului angajat în instituţie, menţionăm că am reuşit să 
menţinem contractele aflate în derulare cu încadrarea corespunzătoare pe posturi, astfel încât la 
01.07.2008 numărul de angajaţi ai instituţiei era de 240 angajaţi iar la finele anului 2008 erau de 
236 de angajaţi. 
              În baza celor 38 contracte încheiate cu beneficiarii noştri, asigurăm paza şi ordinea publică 
la 48 de obiective din judeţ şi însoţirea transportului de valori monetare la 3 beneficiari. 
              În perioada supusă analizei, agenţii publici de pază şi ordine au constatat un nr. de 6.328 
contravenţii în valoare totală de 49.750 lei, după cum urmează : 
 
 
- 6110 contravenţii la HCL, în valoare totală de : 30.550 lei 
- 218 contravenţii aplicate pe mijloacele de transport în comun aparţinând S.C.URBIS – SA, în 

valoare totală de :             19.200 lei. 
 
              În ceea ce priveşte situaţia disciplinară a efectivelor, menţionăm că marea majoritate a 
angajaţilor instituţiei noastre s-au achitat de sarcinile care le-au revenit, dar în unele cazuri au fost 
necesare aplicarea unor sancţiuni disciplinare. Astfel, în perioada supusă analizei, au fost 
sancţionaţi disciplinar un număr de 10 agenţi publici, din care 6 au primit sancţiuni pecuniare, iar 4 
avertismente. 
              Au fost realizate, lunar, şedinţele de instruire şi pregătire profesională şi juridică, conform 
planificării şi programului de instruire. 
              Tot în această perioadă, agenţii publici de ordine din cadrul Serviciului nr. 2 Baia Mare, au 
participat la diferite acţiuni şi manifestări, ordonate de conducerea Primăriei Baia Mare şi a 
Consiliului Judeţean Maramureş, astfel : 
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- În cursul lunii august 2008, 50 de agenţi publici de ordine au participat la acţiunea de evacuare 
şi demolare a construcţiilor de pe domeniul public aparţinând Primăriei Baia Mare, în fosta 
Piaţă a Gării. 

 
- În cursul lunilor septembrie, octombrie şi noiembrie, 20 agenţi publici de ordine au participat 

activ la acţiunile repetate de verificare şi depistare a persoanelor care locuiesc fără forme legale 
în blocurile de locuinţe sociale ale Primăriei Baia Mare de pe str. Horea nr. 46 A şi 46 B, str. 
Luminişului nr. 13 şi nr. 13 A şi str. Melodiei nr. 4. Cu aceste ocazii au fost depistate şi 4 
persoane date în urmărire locală sau generală. 

 
- Cu ocazia manifestărilor organizate cu prilejul “Sărbătorii Castanelor”, 50 de agenţi publici de 

ordine au participat la asigurarea ordinii şi liniştii publice precum şi interzicerea accesului 
autovehiculelor în dispozitivul organizat. 

 
- Am participat, de asemenea, cu un efectiv de 14 agenţi publici de ordine, la manifestările 

organizate cu prilejul sărbătorii “Zilei Recoltei”, în cursul lunii octombrie 2008. 
 
- 15 agenţi publici de ordine au participat la acţiunea de desfiinţare a Târgului Auto din Baia 

Mare de pe str. Mihai Eminescu şi mutarea acestuia în noua locaţie din localitatea Satu Nou de 
Jos, unde continuăm şi în prezent să asigurăm paza şi ordinea publică în fiecare duminică în 
care este organizat târgul. 

 
- Până în data de 01.10.2008, 10 agenţi publici de ordine au participat, împreună cu inspectorii 

SPAU din cadrul Primăriei Baia Mare, în fiecare zi, la depistarea şi sancţionarea 
contravenţională a persoanelor care parchează autovehicule fără tichet de parcare în parcările 
autorizate din municipiul Baia Mare. 

 
- Permanent 17 agenţi publici de ordine asigură ordinea şi liniştea publică în următoarele zone ale 

municipiului Baia Mare : 
 
              - Parc Municipal 
              - Parc Complex RFN 
              - Str. Mihai Eminescu 
              - Cartier Vasile Alecsandri 
              - Cartier Gării 
              - Zona Aleilor : Jupiter, Uranus, Saturn 
              - Zona CENTER 
 
              Serviciul Judeţean de Pază Maramureş asigură paza şi ordinea publică la obiectivele de 
interes judeţean conform Anexei. Consiliul Judeţean Maramureş, prin Hotărârea nr. 
112/20.12.2006, a nominalizat aceste obiective, dar nu am reuşit să preluăm în pază decât o parte 
dintre ele, fapt pentru care vă rugăm respectuos să ne acordaţi sprijin pentru preluarea tuturor 
obiectivelor de interes judeţean nominalizate în Hotărârea sus menţionată. 
 
 
 
                                                                       DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                      ING. ANDREI ZEHAN 
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Serviciul Public Judetean Salvamont 
Maramures 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
 
 Serviciul Public Judetean Salvamont, conform atributiilor specifice prevazute in 
Regulamentul de organizare si functionare, in perioada 01.07.2008 - 31.12.2008 a desfasurat 
urmatoarele activitati: 
 
 A. Actiuni de prevenire a accidentelor montane 
1. In privinta pevenirii accidentelor montane au fost programate 312 zi/om patrulari preventive si 
realizate 328 zi/om patrulari in zonele turistice Gutin, Izvoare, Mogosa - Suior si Cavnic. 
   Langa patrularile preventive au fost programate 68 zi/om asistenta salvamont la competitii 
sportive - orientare turistica, orientare pe bicicleta, mountain bike - competitii in campionatul 
judetean sau national si realizate 67 zi/om.1 
2. In privinta amenajarii traseelor turistice a fost marcata o portiune de 24 km ( Mara - Taul lui 
Dumitru ) din traseul Drumul Verde - Drumul Mostenirii Maramuresene. 
3. In privinta controlarii starii traseelor turistice au fost reinventariate 12 trasee existente si 
identificate 3 trasee turistice noi, in lungime totala de 110 km. 
4. In privinta amenajarii refugiilor Salvamont am pus in opera in regie proprie materiale in valoare 
de 7.136 lei, cu care am realizat reparatii curente la Refugiul Salvamont Izvoare. 
   Am urmarit executarea lucrarilor de constructii la obiectivul de investitii "Baza de salvare 
Mogosa" unde au fost executate lucrari in valoare de 348.237 lei. 
 
 B. Actiuni de salvare propriu-zisa 
   In perioada efectuarii patrularilor preventive si asistentei Salvamont la competitii au fost 34 cazuri 
de accidentari - cazuri in care a fost acordat primul ajutor. 
   Tot in aceasta perioada am primit apeluri de alarmare de la ISU sau Dispeceratul National 
Salvamont in 6 cazuri. Toate au fost cazuri de rataciri in grupuri de 2-3 persoane. Toate cazurile au 
fost rezolvate in timp util si fara victime. 
 
 C. Actiuni destinate pregatirii proprii       
1. Au fost achizitionate materiale specifice activitatii in limita bugetului alocat,  
2. Pregatirea tehnica a salvatorilor montani s-a realizat in cadrul patrularilor preventive.  Langa 
salvatorii montani atestati la aceste activitati participa 6 aspiranti din Baia Mare, Baia Sprie si 
Cavnic care urmeaza sa fie trimisi la scolile Nationale Salvamont in cursul anilor 2009 - 2010.  
 
 D. Colaborari 
   Serviciul public Salvamont a lucrat in colaborare cu Jandarmeria, Jandarmeria Montana si ISU 
Maramures, in functie de evenimentele ivite, locul si specificul acestora. 
   Colaborarea este buna si cu administratorii partiilor de schi privind dotarea si supravegherea 
partiilor, din puncte de vedere al sigurantei turistilor si schiorilor. 
 
 E. Probleme ivite 
   Problema cea mai arzatoare in aceasta perioada a fost si este functionarea instalatiei de transport 
pe cablu pe partia Icoana din Cavnic in regim de nocturna. Avand in vedere ca salvatorii montani 
din cadrul ASM Baia Mare presteaza servicii cu contract de voluntariat, programul de patrulari se 
efectueaza intre orele 9:00 - 17:00 in zilele de sambata si duminica si zilele de vacanta de iarna al 
elevilor, pe aceasta partie nu putem asigura asistenta salvamont in afara acestui program. 
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INFORMARE 
 
 

Referitor la adresa Dvs nr. 104/09.01.2009, cu privire la aplicarea actelor normative menţionate în 
adresă, vă informez: 

1. serviciul public judeţean salvamont maramureş, fiind un serviciu public de inreres judeţean 
fară personalitate juridica proprie în subordinea Consiliului Judeţeam Maramureş, având în 
organigramă un singur post şef serviciu-personal contractual- , se încadrează în prevederile actelor 
normative OUG 222/2008, OUG 226/2008, OUG 229/2008, OUG 230/2008 şi OUG 1715/2008. 

2. Dacă impunerile prevazute de OUG 223/2008, referitoare la ordonatorii principali de 
credite, vor fi aplicate procentual la serviciul public salvamont la intocmirea şi aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, se vor ridica următoarele probleme: 
la capitolul bugetar Bunuri şi servicii  reducerea acestor cheltuieli cu 15% pe anul 2009 ar insemna 
reducerea zilelor de patrulare preventivă şi asistentă Salvamont în zonele turistice, care în ultimii 
doi ani au fost limitate la minim, respectiv zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi 
vacanţele de iarnă, sau sistarea lucrărilor de reparaţii curente în derulare la Refugiul Salvamont 
Izvoare şi nefolosirea acestuia pe timp de iarnă. 
 La capitolul bugetar‚ Achiziţii mobilier, aparatură birotică, maşini şi echipamente’                
reducerea la jumătate al sumei prevazute pe anul 2008 ne pune in imposililitatea de a face orice 
achiziţie de mijloace fixe in anul 2009. 
 
 
 

ŞEF SERVICIU SALVAMONT 
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Agenţia de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET 
RAPORT DE ACTIVITATE 

perioada 1 iulie – 31 decembrie 2008 
 

1. In domeniu de consultanţă şi dezvoltare durabilă: 
-  Elaborarea si redactarea studiului “ Strategia de dezvoltare durabila a comunei Satulung, 

judetul Maramures, prin atragerea de fonduri europene, in perioada 2007 – 2013”; 
lucrarea a fost predata beneficiarului in luna noiembrie; 

- Elaborarea si redactarea proiectului “MPM 2009 – Dezvoltarea abilitatilor in 
managementul de proiect pentru autoritatile publice locale din Maramures” depus la 
Ministerul Internelor si Reformei  Administrative in cadrul POS DCA, axa prioritara 1, 
domeniul de interventie 1.3, in parteneriat cu Universitatea de Nord din Baia Mare; proiectul 
este in curs de evaluare, valoare proiect 273000 RON; 

- Acordarea de consultanta Consiliului local al comunei Bistra in vederea depunerii spre 
finantare din Fondul European pentru Dezvoltarea Rurala, Masura 322, a proiectului integrat 
” Modernizare Infrastructura rurala in comuna Bistra, judetul Maramures”, valoare 
eligibila 2.5 mil. Euro; 

- In lucru: pregatirea in vederea colaborarii pentru depunerea spre finantare din FEADR, 
Masura 322, pentru viitoarea cerere de proiecte a proiectului integrat “Infiintare sistem de 
alimentare cu apa potabila, sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Sarasau, 
judetul Maramures”; valoare eligibila proiect 2.5 mil. Euro. 

2. In domeniu educaţional: 
- Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatoarelor după programa ECDL (European Computer 

Driving Licence,  
- Acordarea de asistenta ( tehnica de calcul, softuri, tematica examinare) in vederea utilizarii 

salii de cursuri pentru sustinerea examenelor (proba practica) de catre candidati pentru 
ocuparea diferitor posturi in cadrul CJ MM. 

3. In domeniu parteneriatelor public-privat: 
- S-a incheiat un parteneriat cu Centrul de Informare Tehnologica al Universitatii de Nord din 

Baia Mare in vederea dezvoltarii legaturii dintre mediul academic si mediul socio-economic 
pentru sustinerea reciproca in dezvoltarea cunoasterii si in dezvoltarea mediului economic al 
judetului Maramures, incheierea de parteneriate in proiecte si granturi cu finantare externa si 
interna 

- S-a incheiat un parteneriat cu Fundatia Ars Rivulinae Vision pentru demararea elaborarii si 
identificarea finantarii proiectului “Zestre pentru Europa -Traditii vii”, proiect in care va 
avea ca parteneri Muzeul De Arta si Etnografie,  consiliile locale din Suciu de Sus, Lapus, 
Cupseni.  

4. In domeniu economico-financiar 
- S-a incheiat un contract de prestari servicii in valoare de 25000 lei; 
- S-a efectuat un control de audit intern de catre Departamentul Audit Public Intern al 

Consiliului Judetean Maramures, finalizat prin Raportul de audit nr. 13/2008 intocmit de 
catre dl. inspector Dorin Sabou; 

- S-a efectuat un control al activitatii economico - financiare din partea Curtii de Conturi 
Maramures, prin d-na inspector  Maria Ceterchi, control finalizat prin descarcarea de 
gestiune pentru anul 2008, conform adresei 540/30.10.2008 a Curtii de Conturi; 
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PROPUNERI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2009 
 

          Directiile de dezvoltare a activitatii Agentiei Urbanet sunt  alese in contextul “Planului de 
dezvoltare durabila a judetului Maramures pentru perioada 2007 – 2013”. 
- In domeniul de consultanta si intocmire proiecte finantate prin Fonduri Structurale, activitatea 
agentiei vine in complementaritate cu cea a Consiliului judetean Maramures, adica in ajutorul acelor 
autoritati publice locale din mediul rural care nu au personal pregatit pentru elaborarea si 
implementarea acestor proiecte. Principalele proiecte care sunt in vizor sunt cele de dezvoltare a 
infrastructurii rurale: drumuri, alimentari cu apa, canalizare. statii de epurare, dezvoltarea serviciilor 
sociale, sisteme de distributie a gazelor naturale. 
Prioritatile de interventie la nivel comunitar se stabilesc impreuna cu primarii comunelor, in baza 
planului judetean si la nivelul cerintelor din ghidurile solicitantului. 
Zone principale de atentie pentru anul 2009 sunt zonele Codru, Lapus,si Maramuresul istoric. zone 
slab dezvoltate, aflate pana in momentul de fata in afara investitiilor majore. 
Ne propunem ca in anul 2009 sa realizam un numar de cel putin 4 proiecte integrate in valoare de 
peste 2 milioane de Euro fiecare, pentru comunele interesate din zonele mai sus amintite (este 
necesar sa existe si dorinta primarilor de a colabora cu Agentia Urbanet).  
-Vom aborda o politica de marketing mai agresiva pentru a ne face mai bine cunoscuti la nivel 
judetean. 
-Pe baza de contracte ferme, vom colabora si cu intreprinzatorii privati care doresc sa inceapa sau sa 
dezvolte o afacere finantata din fonduri europene.Tinta propusa in domeniu privat – 3 proiecte. 
-In domeniu cultural,social si educational  dorim sa extindem parteneriatul cu fundatii din 
Maramures, Universitatea de Nord din Baia Mare si muzee locale care sa se finalizeze prin 
parteneriate incheiate pe proiecte. Tinta propusa – 2 proiecte in domeniu. 
-De asemenea, pentru cresterea gradului de acoperire al utilizarii salii de curs si tinand cont de 
scaderea interesului fata de cursurile de calculatoare, impreuna cu CJ MM vom folosi sala pentru  
proiectele aflate in stadiul de implementare: ”NEURON”, “RUTEM”, “Turism in regiunea 
Transcarpatica”, “Un mediu curat in bazinul Tisa superioara”. 
-Pentru personalul din cadrul CJ MM care nu a efectuat cursuri de initiere in utilizarea PC vom 
continua activitatea de instruire. De asemenea pentru orice alte persoane care doresc sa urmeze 
astfel de cursuri si pentru care agentia este abilitata se elibereze, dupa absolvire si sustinere de 
examene, diplome recunoscute la nivel national. 
 

Intocmit 
Ioan Şugar 
şef agentie 
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                           Către Consiliul Judetean Maramures 
In atentia Domnului Presedinte Mircea Man 

 
 

I.Raport de activitate  
 pentru perioada iulie-decembrie 2008 
 

- iunie-august 2008- pregatirea documentatiei in vederea contractarii a 2 proiecte Phare CBC 
–Cooperare Transfrontaliera Romania-Ucraina, beneficiar fiind “Centrul Pentru Voi” in 
parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures , Uniunea Partea Romana a Euroregiunii 
Carpatice, APA Lapusel, Primaria Apsa de Jos Ucraina, Asociatia KHUST Ucraina 

-  Implementarea (incepand din iunie 2006 pana in prezent) a proiectului Phare 2006 “O 
slujba pentru fiecare” beneficiar fiind Primaria Ocna Sugatag, Centrul fiind responsabil 
principal de consilierea , informarea si recalificarea tinerilor proveniti din Centrul de 
plasament Ocna Sugatag. 

- Implementarea din august si pana in prezent a celor doua proiecte Phare CBC –Cooperare 
Transfrontaliera Romania-Ucraina, beneficiar fiind “Centrul Pentru Voi” in parteneriat cu 
Consiliul Judetean Maramures , Uniunea Partea Romana a Euroregiunii Carpatice,APA 
Lapusel, Primaria Apsa de Jos Ucraina, Asociatia KHUST Ucraina. 

- Elaborarea si depunerea de proiecte cu finantare externa in parteneriat cu alte organizatii la 
Fondul Social European (POSDRU) .Proiectele se afla in evaluare. 

- Autorizarea altor 2 cursuri pentru formarea adultilor (“consilier de orientare in cariera” si 
“instalator instalatii incalzire centrala”) 

- Elaborarea si depunerea documentatiei in vederea avizarii a 2 cursuri pentru protectie civila: 
“servant pompier” si “cadru tehnic cu atributii in prevenirea si stingerea incendiilor” 

- Am organizat cursuri de formare profesionala (calificare si recalificare) pentru ocupatiile: 
lucrator finisor pentru constructii, lucrator in morarit si panificatie lucrator in comert, 
lucrator in lacatuserie, instalator instalatii sanitare si gaze, ospatar, tinichigiu vopsitor auto, 
zidar pietar, operator Pc.- 156 de cursanti la care se adauga 140 cursanti de la Ocna Sugatag 
.  Total cursanti : 296 din care cazuri sociale : 152  . 

- Am organizat cursuri GRATUITE  de “Informare si consiliere privind cariera “ si “educatie 
antreprenoriala” adresate tuturor cursantilor centrului . 

- Am incheiat cu DGASPC Maramures un Protocol privind orientarea persoanelor aflate in 
dificultate catre centrul nostru in vederea informarii,consilierii si calificarii acestora. 

- Am efectuat vizite saptamanale la sediul DGASPC prin care am avut discutii directe cu 
persone aflate in dificultate in vederea orientarii acestora pentru a fi beneficiarii centrului 
nostru . 

- Am colaborat cu organizatii, fundatii si institutii de profil care au in grija persoane aflate in 
dificultate  in vederea orientarii acestora pentru a fi beneficiarii centrului nostru (persoane 
cu dizabilitati,tineri proveniti din sistemul de protectie a copilului, persoane cu situatie 
materiala precara , familii dezorganizate , persoane provenite din penitenciare), in vederea 
orientarii acestora pentru a fi beneficiarii centrului nostru  

- Am elaborat si depus oferta la Consiliul Judetean Maramures in cadrul proiectului 
NEURON pentru cursuri de formare profesionala  

- Am castigat licitatia pentru oferta depusa si mentionata mai sus (cursurile se vor desfasura in 
perioada februarie 2009) 

- Am organizat prima serie a cursului de “consilier orientare privind cariera” 
- Ne-am schimbat sediul social al centrului ( cel in care se organizeaza efectiv cursurile pentru 

adulti ) pe strada Gh.Sincai nr 33 Baia Mare. 
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II. Propuneri de dezvoltare institutionala pentru anul 2009 
 

- organizarea de cursuri de calificare si recalificare in toate cele 17 ocupatii autorizate cu 
participarea gratuita a cat mai multor persoane provenite din medii defavorizate  

- implementarea in continuare a celor 3 proiecte Phare aflate in derulare si mentionate mai 
sus. 

- autorizarea altor 2 cursuri cu recunoastere internationala: “manager de proiect” curs 
autorizat de Asociatia Internationala Project Management , si “competente antreprenoriale” 
curs CNFPA 

- dezvoltarea activitatii Centrului prin autorizarea altor ocupatii cu recunoastere europeana 
avand ca beneficiari angajatii Consiliului Judetean Maramures ai institutiilor subordonate 
Consiliului Judetean Maramures, angajatii  sau persoanele aflate in dificultate in grija 
institutiilor   de interes judetean . 

- extinderea activitatii centrului prin deschiderea  mai multor puncte de lucru in judet dar si in 
judetele limitrofe , pentru accesul cat mai multor persoane in special din mediul rural la 
cursurile centrului nostru. 

- elaborarea si depunerea de proiecte cu finantare externa : Fondul Social European , 
PROGRESS ,Leonardo da Vinci , GRUDVIG si alte fonduri europene in vederea sprijinirii 
grupurilor defavorizate in special cele cu dizabilitati si a tinerilor proveniti din sistemul de 
protectia copilului . 

- dotarea si amenajarea spatiului existent in special cu mobilier si aparatura specifica in 
vederea organizarii unor cursuri  la nivel optim si de calitate . 

 
 

Director 
Prof. Pusa Jakab 
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Consiliul judeţean Maramureş       
Cabinet consilieri preşedinte 
 

Raport privind activitatea de relaţii cu publicul pe anul 2008 
 

În perioada 01.072008 – 31.12.2008 de la preluarea mandatului de către domnul preşedinte 
Mircea Man au fost înregistrate la Cabinetul  Preşedintelui un număr de 550 audienţe şi 9 scrisori în 
sensul celor definite de Art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor. Porblemele ridicate în audienţele Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş se referă 
în principal la: probleme de aplicare a legii fondului funciar, respectiv legea 18/1991 republicată cu 
modificările şi completările ulterioare,  

- sprijin financiar;  
- transport local urban;  
- reparaţii drumuri;  
- probleme legate de amenajarea pieţei de alimente; 
- nemulţumiri legate de cuantumul pensiilor, recalcularea pensiilor, pentru anumite categorii 

de persoane; 
- probleme pe legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 06.03.1945 – 22.12.1989 
 
Cele mai multe audienţe au fost înregistrate pe aplicarea Legii Fondului Funciar, 18/1991. În 

acest sens, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, s-au făcut adrese către primăriile vizate, cu 
solicitările cetăţenilor pentru a fi rezolvate în termenul şi temeiul legal, acolo unde nu existau 
procese pe rol.  

În ceea ce priveşte reclamaţiile legate de cuantumul şi recalcularea pensiilor, s-au înaintat adrese 
intuţiei abilitate, respectiv Casa de Pensii Maramureş, adrese ce conţineau doleanţele şi 
nemulţumirile cetăţenilor care s-au prezentat la Cabinetul Preşedintelui, cu rugămintea de a fi 
analizate pe baza legilor în vigoare. 

Legat de sprijinul financiar solicitat de cei înscrişi în audienţă, au fost depuse cereri în scris la 
Registratura Consiliului judeţean, iar acestea au fost discutate în Comisia de Buget-Finaţe, ulterior 
fiind dezbătute în plenul şedinţelor ordinare ale instituţiei noastre, în urma cărora s-au stabilit 
priorităţile pentru acordarea acestor ajutoare, conform tabelelor anexă. Sprijinul finaciar a fost 
solicitat pentru: 

-    familii cu o stituaţie materială dificilă,  
- bolnavi ce necesitau tratamente medicale de urgenţă sau intervenţii chirurgucale, în ţară sau 

stăinătate,  
- persoane ce necesită  acoperirea cheltuilelilor legate de studii 
- persoane care aveau nevoie de bani pentru plata utlităţilor casnice (debranşări de la energia 

electrică şi gaz pe timp de iarnă) 
- participare în străinătate la diferite expoziţii şi vernisaje ce au contribuit la promovarea artei 

şi tradiţiei româneşti 
- îmbunătăţirea bazelor sportive şi utilitaţilor acestora  
 
O situaţie gravă cu care s-a confruntat Cabinetul preşedintelui în 2008, a fost rezolvarea 

problemelor unui grup de 464  de persoane – proprietari de cai din Maramureş, conform tabelului 
din anexă, care au solicitat plata despagubirilor pentru animalele bolnave de anemie infecţioasă, 
animale predate firmei SC CICALEX SA Alexandria, judeţul Teleorman, firmă care a refuzat să 
facă plata către cetăţenii păgubiţi. Problema a fost tergiversată timp de 2 ani şi jumătate, de către 
instituţiile abilitate să rezolve această situaţie. Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş a 
intervenit şi s-a adresat în repetate rânduri Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaţilor şi 
cerându-i  acesteia să găsească soluţiile şi resursele necesare pentru despăgubirea cetăţenilor. În 
acest sens a fost elaborată o lege pentru modificarea Art 26, alin. 6 lit. b din OG 42/2004 privind 
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organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. După mai bine de 2 ani, 
oamenii şi-au primit banii pe care îi aşteptau.  

 
Numărul audienţelor, comparativ cu anii precedenţi a crescut semnificativ, acestul lucru fiind 

demonstrat de registrul de evidenţe. Astfel, în anul 2006, s-au înregistrat un număr de 42 de cereri 
de audienţe, iar în 2008 ultimele 6 luni ale anului 2008, 104.  

O parte dintre problemele ridicate de către cei primiţi în audienţă, nu fost de competenţa 
Consiliului judeţean Maramureş, iar oamenii au fost îndrumaţi spre serviciile competente.  

Pentru anul 2009 se doreşte ca  partea de audienţe să fie acoperită cu profesionalism, iar 
cetăţenii care solicită ajutorul Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş să primească ajutorul 
de care au nevoie.  

 
 

Consilier pe probleme de audienţe  
Liviu Dobrican  
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Consiliul judeţean Maramureş     15.01.2008 
Cabinet consilieri preşedinte  
 
 
 
 
 
 
 

 
Raport de activitate – relaţii cu presa  

 
 
 

În perioada 26.06.2008 – 31.12.2008, de la preluarea mandatului de către domnul preşedinte 
al Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man, pe site-ul oficial al instituţiei, 
www.cjmaramureş.ro au fost incluse în secţiunea „Comunicate de presă” un  număr de 109 postări. 
Acestea sunt atât comunicate de presă, cât şi informări cu privire la activitatea domnului preşedinte, 
cât şi a unor direcţii ale Consililui judeţean, birouri şi servicii subordonate. De asemenea, pe site pot 
fi găsite mesajele, felicitările şi cuvântările rostite de domnul preşedinte cu diferite ocazii festive. În 
marea majoritate, toate postările sunt însoţite de fotografii.  

Statisticile arată că, începând cu luna iulie, numărul de vizitatori a crescut considerabil, 
comparativ cu prima jumătate a anului 2008. Graficul  
demonstrează că numărul de vizitatori a crescut mult şi din luna iulie 2007.  
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Statisticile sunt oferite de site-ul www.trafic.ro , site-ul oficial care monitorizează activitatea 
site-ului nostru. Cifrele arată un trend ascendent clar. Astfel, în luna iunie 2008 pe site-ul 
Consiliului judeţean Maramureş au fost 73 de vizitatori, din care 58 unici, iar în luna decembrie 
2008 au fost 1 838, din care 1 513 unici.  
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 Pentru anul 2009, obiectivul Biroului de presă este de a depăşi 2000 de vizitatori unici pe 
lună. De asemenea, se doreşte ca www.cjmaramureş.ro să devină un punct de referinţă în 
informarea cetăţenilor cu privire la administraţia maramureşeană. El va asigura, în continuare 
transparenţa şi va oferi informări complete legate de activitatea Preşedintelui Consiliului judeţean 
Maramureş, a direcţiilor, serviciilor şi birourilor subordonate.  
 Biroul de presă doreşte ca, în continuare, colaborarea cu direcţiile, serviciile şi birourile 
aparţinătoare Consiliului judeţean Maramureş să fie cât mai bine conturată şi în folosul cetăţenilor, 
iar linia de colaborare cu instituţiile mass-media să fie dreaptă şi bilaterală.  De asemenea, se 
vizează o colaborare mai strânsă cu Direcţia de Dezvoltare Regională, Biroul de Relaţii 
Internaţionale şi reprezentantul Consiliului judeţean la Bruxelles, pentru a promova proiectele şi 
activitatea acestor servicii, în vederea promovării judeţului Maramureş. 
 
 

Mirela Bodea 
        Purtător de cuvânt 
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Mesajul preşedintelui, Mircea Man 
                                                Prin tradiţie şi credinţă înspre civilizaţie şi 

prosperitate 

          Profesiunea mea de credinţă, ca om, şi ca om politic, este 
Maramureşul. Aici m-am născut şi am crescut, aici mi-am 
întemeiat o familie de care sunt mândru şi de aici am plecat şi în 
viaţa politică înspre Bucureşti.  

          Cred că în ultimii ani am acumulat multă experienţă şi 
doresc să o folosesc pentru maramureşeni. Atât ca om al acestor 
locuri, cât şi ca preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş.  

          Consider că noi, maramureşenii, avem o şansă să ne 
reprezentăm pe noi şi România, într-o Europă care îşi caută 

tradiţiile pierdute în ani buni de civilizaţie tehnologică. Şansa aceasta este uriaşă prin oamenii ei, 
care îşi gândesc vieţile întru credinţa sigură, aptă să potenţeze destinele umane înspre liniştea 
interioară şi prin tradiţiile care există aici. Lumea tehnologică a făcut eforturi să anihileze arhetipul. 
Cred că, obligaţia mea este să promovez cu orice eforturi păstrarea acestor valori umane 
neperisabile şi complemetare şi să aducem în zonă programe economice apte pentru a genera 
bunăstarea unei lumi civilizate. Din această împletire se va naşte Maramureşul de mâine, în care 
fiecare dintre noi, îşi va cunoaşte rădăcinile şi istoria, va fi păstrător al valorilor creştine şi va avea 
în casă conexiunile necesare pentru a trăi într-o Europă civilizată. 

          Specificitatea Maramureşului păstrată în toată splendoarea ei va aduce un plus de frumuseţe 
şi coerenţă în Uniunea Europeană. Vom învăţa să promovăm aceste valori în folosul nostru, şi în 
timp, lumea mare, în căutarea propriei ei linişti interioare va poposi la noi aducând diverse forme de 
prosperitate.  

          Pactul meu cu maramureşenii este unul victorios. Cred că ne vom întâlni an de an, şi cred că 
ne vom privi în ochi fără reticenţe. E mult de lucru, dar pentru această zonă pe care o simt ca parte a 
propriului meu spirit, cred că totul e justificat. 

          Pornim la drum cu optimism, şi timpul, e singurul care ne va valida proiectele.  

 
                                                                                          Mircea Man 
                                                                             Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş 
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Întâlnire în premieră naţională 

Preşedintele Consiliului Judeţean, Mircea Man a avut astăzi o întâlnire cu elevii Grupului 
Şcolar Sanitar din Baia Mare. 

Aceasta a venit ca urmare a unei promisiuni făcute în campania electorală. În data de 23 
aprilie 2008 Mircea Man a făcut o vizită elevilor de la Liceul Sanitar, cu ocazia desfăşurării celei 
mai mari lecţii de dirigenţie din lume. Eveniment înscris şi în Cartea Recordurilor. După întâlnirea 
de atunci, Mircea Man a promis că, dacă va câştiga preşedinţia Consiliului Judeţean, îi va invita pe 
elevi la o întâlnire similară în sediul instituţiei pe care astăzi o  prezidează. Acesta s-a ţinut de 
promisiune, iar elevii au participat la întâlnirea promisă. Au mai fost prezenţi, consilierul judeţean 
şi prodecanul Facultăţii de Litere, prof. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, consilierul judeţean şi 
inspectorul general al ISJ MM Sandu Pocol şi consilierul Gheorghe Marian. Intâlnirea a fost 
mediată de Octavian Butuza. 

"Astăzi vreau să am o discuţie şi să vă ascult pe voi. Tot ce o să facem în următorii 4 ani este 
să ne îndreptăm atenţia înspre şcoală, înspre tineret." a spus preşedintele Mircea Man în 
deschiderea întâlnirii. A fost proiectată şi întâlnirea din 23 aprilie, participanţii rememorând acele 
momente. 

"Mă bucur că deşi sunteţi foarte tineri, sunteţi interesaţi de conexiunea dintre mediul politic şi 
administraţie. Vă asigur că veţi avea sprijinul nostru şi al preşedintelui ca şcoala să beneficieze de 
cele mai bune resurse." a spus Gh. Mihai Bârlea. 

În acelaşi timp, Sandu Pocol a punctat: "Aş vrea să remarc faptul că domnişoarele au 
renunţat la o zi de vacanţă şi au ales să vină aici. În ceea ce priveşte liceul Sanitar, la venirea mea 
în funcţie acest liceu era practic desfiinţat. Azi, liceul este în plină dezvoltare, iar acum există 
problema spaţiilor de învăţământ care sunt insuficiente. Dar există un proiect de extindere a 
imobilului."  

Mircea Man le-a invitat pe elevele Liceului Sanitar să semneze în Cartea de Onoare a 
Consiliului judeţean Maramureş, document neatins din anul 1996.  

Corina Bonaţ - elevă în clasa a X-a "Vă mulţumim că ne-aţi acordat prilejul să venim la 
această întâlnire şi am reuşit să înfăptuim o premieră naţională".  

 
Într-adevăr, este pentru prima dată în România când un preşedinte de Consiliu Judeţean organizează 
o astfel de întrevedere.  

Elevii au fost invitaţi să viziteze biroul domnului preşedinte, unde şi-au manifestat interesul şi 
pentru alte colaborări pe segmentul educaţional. Nu au venit cu mâna goală, i-au adus preşedintelui 
un suport de pix pentru birou şi un tricolor.  

De asemenea, preşedintele Consililui Judeţean, Mircea Man s-a ţinut de promisiunea făcută în 
campanie, şi anume, construirea unei săli de sport a Liceului Sanitar şi extinderea clădirii în vederea 
suplimentării numărului de săli de curs. Demersurile în acest sens au fost începute.  

 
Purtător de cuvant,  

Mirela BODEA 
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Şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş 

Şedinţa a început prin cuvântul preşedintelui Mircea Man: „Vreau un Consiliu judeţean 
implicat în toate problemele pe care le are judeţul. Sunt convins că niciun consilier nu porneşte cu 
idei preconcepute. Mircea Man este deschis la orice fel de dialog pentru a rezolva problemele pe 
care le are Maramureşul.”  

În prima parte a şedinţei au fost prezenţi 34 de consilieri, singurul absent fiind connsilierul 
PNL Pamfil Bercean. Acesta s-a prezentat ulterior, putând fi astfel validat în funcţia de consilier 
judeţean. Din comisia de validare au făcut parte Rohian Anton din partea PSD, în calitate de 
preşedinte al comisiei, Leşe Doru de la PD-L şi Paşca Titus Liviu din partea PNL. Toţi consilierii 
propuşi au fost validaţi. Odată validaţi, proaspeţii consilieri au depus jurământul. Ulterior s-a trecut 
la alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean. Propuşi au fost Gheorghe Mihai Bârlea din partea 
Partidului Democrat Liberal, Emil Marinescu din partea Partidului Naţional Liberal şi Călin Matei 
din partea Partidului Social Democrat. Primul a obţinut un număr de 11 voturi, în timp ce următorii 
doi au avut fiecare câte 23 de voturi, fiind aleşi în funcţiile menţionate.  

"Vreau să-i felicit pe cei doi şi nu le voi cere să lucreze mai mult decât preşedintele. Împreună 
cu Consiliul judeţean avem un mandat lung, dar o să facem ceea ce trebuie pentru maramureşeni”, 
a spus Mircea Man.  

Au fost aleşi şi liderii grupurilor politice. Astfel, PSD-ul l-a nominalizat pe Rohian Anton, 
PNL-ul şi UDMR-ul pe Marinel Kovacs, iar PD-L – ul pe Gheorghe Mihai Bârlea.  
 
În ceea ce priveşte comisiile de specialitate, acestea sunt 8 la număr, după cum urmează:  
 
1. Comisia de activităţi economico-financiară  

• PNL Zoicaş Marinel, Kovacs Marinel, Munteanu Radu  
• PD-L Boloş Constantin, Roşca Radu, Bârlea Gheorghe 
• PSD Şimon Gheorghe, Cosma Alexandru, Batin Petru 

 
2. Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism 

• PNL Timiş Gavrilă, Muţiu Nicolae, Ban Vasile, Bereş Ildiko (UDMR) 
• PD-L Pop George, Roşca Radu, Vlad Sorin 
• PSD Cosma Alexandru, Bude Ioan 

 
3. Comisia pentru protecţia mediului, turism şi sport 

• PNL Zoicaş Marinel, Timiş Gavrilă, Bercean Pamfil 
• PD-L Băban Ioan, Leşe Doru 
• PSD Zetea Gabriel, Şimon Gheorghe  

 
4. Comisia pentru sănătate, familie, muncă şi protecţie socială 

• PNL Paşca Liviu Titus, Căpuşan Edit (UDMR), Koman Valer 
• PD-L Pană Viorel, Grec Gheorghe 
• PSD Deac Alexandru, Tătaru Florin  
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5. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural 

• PNL Berci Vasile, Ardelean Teodor, Bereş Ildiko (UDMR), Ban Vasile 
• PD- L Bârlea Gheorghe, Pop George, Băban Ioan 
• PSD Moldovan Ana, Rohian Anton 

 
6. Comisia pentru agricultură 

• PNL Bercean Pamfil, Muţiu Nicolae, Paşca Titus Liviu 
• PD-L Vereş Mirela, Vlad Sorin, Grec Gheorghe 
• PSD Rohian Anton, Bude Ioan, Batin Petru 

 
7. Comisia juridică şi de disciplină  

• PNL Kovacs Marinel, Munteanu Radu, Ardelean Teodor 
• PD-L Boloş Constantin, Leşe Doru 
• PSD Tătaru Florin, Deac Alexandru 

 
8. Comisia de asisitenţă socială şi protecţia drepturlor copilului  

• PNL Căpuşan Edit (UDMR), Berci Vasile, Koman Valer 
• PD-L Pană Viorel, Vereş Mirela 
• PSD Moldovan Ana, Zetea Gabriel  

 
 

La viitoarea şedinţă a Consiliului judeţean se vor stabili şi preşedinţii şi secretarii acestor comisii.  
 
 

Purtător de cuvânt,  
Mirela Bodea  
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Şedinţa extraordinară a CJ Maramureş 

Astăzi a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş.  
Întâlnirea a început cu un moment de reculegere în memoria primarului din Gârdani, Vasile Blidar, 
decedat ieri, într-un accident de circulaţie.  
 
Pe ordinea de zi au fost incluse 3 puncte:  

1. Desemnarea consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. 
Art. 1. Se desemnează ca membrii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică următorii şase 
consilieri judeţeni: 
Kovacs Marinel, Berci Vasile, Bercean Pamfil, Rohian Anton, Cosma Alexandru, Şimon Gheorghe.  

2. Desemnarea consilierilor judeţeni pentru comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţie de 
cabinete medicale şi comisia de soluţionare a contestaţiilor potrivit OUG nr 68/2008. 
Art. 1. Se desemnează membrii şi membri supleanţi în comisia de vânzare a spaţiilor medicale 
următorii consilieri judeţeni: 
Membri: 

1. Marinescu Emil 
2. Zetea Gabriel – Valer 

Supleanţi:  

1. Căpuşan Edit Reka 
2. Cosma Alexandru 

Art. 2. Se desemnează ca membrii şi membrii supleanţi în comisia de contestaţie următorii 
consilieri judeţeni: 
Membri:  

1. Paşca Titus Liviu 
2. Tătaru Florin Cristian 

Supleanţi:  

1. Munteanu Radu Mircea 
2. Bude Gh. Ioan  

3. Al treilea punct pe ordinea de zi se referă la soluţionarea problemelor privind asigurarea de 
spaţii pentru funcţionarea Consiliului judeţean Maramureş, urmare a adresei Instituţiei 
Prefectului judeţul Maramureş nr. 12893 din 1 iulie 2008.  
În acest sens preşedintele Consiliului judeţean, Mircea Man şi-a spus poziţia în plen: „Dacă dvs. 
consideraţi că trebuie să renunţăm la corpul A, din punctul meu de vedere nu este nicio problemă. 
Totuşi, buna funcţionare a acţiunilor pe care trebuie să le derulăm la Consiliul judeţean, ar impune 
ca prin decenţă, birourile de conducere să ramână în această formă. Eu propun să avem o discuţie 
la Guvern pentru ca această ordonanţă să fie puţin modificată. Dacă soluţia va fi una de a merge în 
celălat corp, nu există nicio problemă.”  
 
Această părere a fost împărtăşită şi de consilierul judeţean Ardelean Teodor: „Eu zic să redactaţi o 
scrisoare pe adresa Primului Ministru în numele nostru, a consilierilor. Este dezonorant pentru 
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Instituţia Consiliului judeţean să elibereze un corp gândit pentru conducătorii administraţiei 
locale.” 
 
Gheorghe Mihai Bârlea: „Nu este o noutate adresa Instituţiei Prefectului. Cele două legi invocate 
nu sunt însă convingătoare. În consecinţă, argumentele nu conving, iar problema rămâne 
nerezolvată. Susţin ideea de a se face un demers la nivelul MIRA. Graba cu care s-a făcut această 
adresă este suspectă şi cred că are şi valoare de şicană.”  
 
Problema va fi rezolvată de conducerea exectutivă a Consiliului judeţean Maramureş. 
 
 

03.07.2008 
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Vizita lui Raed Arafat, în Baia Mare 

Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, Raed Arafat şi consilierul Ministrului Eugen 
Nicolăescu Victor Mora, au fost prezenţi astăzi, 09.07.2008 în Baia Mare. 

Aceştia au vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”. Pentru că unitatea medicală 
se află deja pe lista celor 15 spitale din ţară care vor fi reabilitate, cei doi reprezentanţi ai 
Ministerului Sănătăţii au dorit să evalueze clădirea şi dotările acesteia. Rezultatul reabilitării, spun 
oficialii, va fi un spital modern care va favoriza accesul la servicii medicale de calitate şi eficiente. 
„Vreau să anunţ că Baia Mare, din cele 15 spitale, are cea mai bună situaţie, necesarul de material 
este foarte mic, deci nu avem niciun fel de problemă în această locaţie”, a spus Victor Mora. 
Studiul de fezabilitate întocmit de minister va fi gata la sfârşitul lunii, vizita în judeţul nostru având 
la bază finalizarea studiilor de specialitate. Se speră că reabilitarea spitalului va cuprinsă în bugetul 
pe anul 2009. Lucrările se estimează că vor dura aproximativ 3-4 ani. De asemenea, se doreşte 
continuarea procesului de descentralizare a sistemului sanitar, proces prin care spitalele locale vor fi 
transferate la autorităţile locale. 

În ceea ce priveşte serviciu SMURD, subsecretarul de stat, Raed Arafat, a menţionat că personalul 
ISU a fost deja instruit pentru echipajele de intervenţie de acest tip care vor fi înfiinţate în 
Maramureş, în paralel fiind încheiată a doua fază de licitaţie pentru ambulanţe. Pe lângă Baia Mare, 
în judeţ vor exista alte 4 subunităţi. Acestea vor fi în municipiul Sighetul Marmaţiei, în Borşa, 
Vişeu de Sus şi în localitatea Bogdan Vodă. Comparativ cu evaluarea făcută de subsecretarul de stat 
ultima dată în judeţul nostru, acesta a punctat faptul că lucrurile stau mult mai bine. „Nu pot decât 
să mulţumesc celor cu care m-am întâlnit astăzi, se vede că există dorinţă şi deschidere în judeţul 
Maramureş”, a conchis Raed Arafat.  
Până la sfârşitul anului, se speră că vor fi aduse un număr de 5 maşini SMURD în Maramureş. 

„Planul de restructurare pentru judeţul nostru constă în definitivarea şi agregarea a tot ce 
înseamnă necesar de servicii medicale”, a ţinut să explice Victor Mora. 

„Preocuparea noastră va fi aceea de a colabora cu toate unităţile spitaliceşti. Nu ne sperie 
descentralizarea. Împreună trebuie să găsim metode ca spitalele să fie foarte eficiente. Trebuie să 
ne bucurăm că spitalul judeţean din Baia Mare face parte din cele 15 spitale care vor fi reabilitate, 
dar este important să găsim soluţii integrate pentru cele două judeţe, Maramureş şi Satu Mare” a 
fost declaraţia preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man.  

 
Mirela Bodea 

Purtator de cuvant 
 

09.07.2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zi deosebită pentru localitatea Bogdan Vodă 
 
 

 
Galerie foto 

 
 
Astăzi a avut loc inaugurarea grupului statuar din localitatea Bogdan Vodă. Monumentul este 
amplasat în centrul comunei şi are o dimensiune impresionantă. La eveniment au participat 
numeroase oficialităţi, persoane din viaţa religioasă, cultural-artisitică, politic, precum şi 
veterani de război.  
  
Manifestarea a început cu o slujbă de sfinţire a monumentului, oficiată de însuşi episcopul vicar 
al Maramureşului şi Sătmarului, Iustin Sigheteanul.  
 
Invitat special a fost secretarul general al Ministerului Culturii şi Cultelor, Virgil Niţulescu: 
„Dumneavoastră ştiţi foarte bine să vă păstraţi tradiţiile, să vă păstraţi obiceiurile, lucru 
pentru care cred că ar trebui să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră în parte.”  
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man a fost şi el prezent în Bogdan Vodă, 
stând pe durata manifestărilor alături de cel care şi-a dedicat toată viaţa acestei comune 
maramureşene şi a depus un efort nemaipomenit pentru ridicarea statuii: Vasile Deac, zis 
„Moşu”. „Dragi maramureşeni sunt onorat să particip la această lecţie de istorie şi să vă 
transmit un salut din partea preşedintelui Consiliului Judeţean, din partea Consiliului Judeţean 
şi să vă încredinţez toată consideraţia pe care v-o port. Vasile Deac trebuie să rămână un 
exemplu pentru toţi cei din administraţie, pentru toţi cei din politică, şi atunci când îşi pun în 
gând un proiect să-l ducă până la capăt indiferent de problemele pe care le întâmpină pe 
parcurs”, a punctat Mircea Man.  
 
„Moşul” şi-a văzut visul împlinit. În centrul comunei în care a fost primar este înălţată statuia 
lui Bogdan Voievod. Este motivul pentru care Vasile Deac şi-a dedicat ultimii ani din viaţă. 
„Astăzi este o zi de mare însemnătate pentru creştinătate: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. În 
această zi o dat Dumnezeu ca şi noi, urmaşii voievodului să ne bucurăm de măreţia acestei 
zile.”  



 
Profesori universitari şi reprezentanţi ai instituţiilor de cultură au ţinut o veritabilă lecţie de 
istorie, au vorbit despre însemnătatea lui Voievodului Bogdan pentru Maramureş şi nu numai.  
Cuhenii, au fost prezenţi în număr foarte mare, mândri de faptul că în localitatea lor s-a realizat 
un monument unic în ţara noastră.  
Evenimentul s-a încheiat cu o depunere de coroane şi jerbe şi un program cultural artistic.  

 
 
 

Purtător de cuvânt,  
Mirela Bodea  
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Conferinţa de presă 

Vineri, 11 iulie 2008, a avut loc conferinţa de presă a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, 
Mircea Man.  
 
Acesta a ţinut să le prezinte reprezentanţilor mass-media problemele identificate până acum în 
aparatul propriu al Consiliului. „Sunt directori plătiţi foarte bine, directori care au mari 
responsabilităţi, care însă nu-şi ştiu nici măcar atribuţiile, nici măcar ceea ce au în subordine sau 
ceea ce trebuie să facă.” Unul din exemplele date de Mircea Man a fost o situaţie întâlnită la 
începerea mandatului, când preşedintele a cerut un raport de audit la secţia Drumuri. Răspunsul 
directorului tehnic a fost că până acum nu au existat comisii care să facă recepţii la lucrări.  
 
Preşedintele crede că sunt şi oameni foarte bine pregătiţi în Consiliul judeţean, dar nu li s-a cerut 
niciodată să îşi aducă aportul conform fişei postului, conform îndatoririlor pe care le are fiecare.  
 
În ceea ce priveşte traseele transportului de persoane care intră la licitaţie pentru firmele private, 
unul dintre directorii din Consiliul judeţean i-a spus preşedintelui că instituţia Consiliului nu are 
niciun fel de implicare în această problemă. Până acum deciziile legate de situaţiile cu probleme de 
la Chechiş, Tăuţii Măgherăuş sau Borşa, au fost luate în funcţie de cine făcea presiunile mai mari.  
 
La capitolul personal, există foarte multe locuri libere. La Direcţia Financiară, la Urbanism sau la 
Tehnic. „Vreau sa aducem mulţi tineri, să-i pregătim, ca să putem performa în acest domeniu. 
Vreau să vină cu CV-uri cât mai mulţi tineri dornici să-şi facă o carieră. Au toată deschiderea şi nu 
au carnet politic.”  
 
S-a reuşit semnarea protocolului de predare-primire a Drumului Judeţean, trecut Drum Naţional 
Baia Mare – Târgu Lăpuş cu Ministerul Transportului. De asemenea, s-a întocmit toată 
documentaţia pentru a se primi fonduri pentru reparaţii. Rămânând la capitolul drumuri, contractul 
cu societatea de drumuri, la care acţionar principal este Consiliul judeţean expiră în 10 august. 
„Expirând în 10 august trebuie să intrăm în legalitate. Şi atunci, orice lucrare pe care vrem să o 
facem, trebuie să fie licitată”, a spus Mircea Man. Acesta a continuat spunând: „Eu cred că sunt şi 
argumente pro, şi argumente contra, în ceea ce priveşte renunţarea la aceste societăţi. Societatea 
de drumuri, atât de greoaie, atât de imobilă, n-a reuşit să câştige nicio licitaţie, pentru că avea 
banii asiguraţi de la Consiliul judeţean. Îmi vine foarte greu să cred că după 10 august va câştiga 
licitaţii”. Consiliul judeţean Maramureş va trebui să facă o reevaluare în acest sens, a concluzionat 
Mircea Man.  

 

Mirela Bodea 
Purtator de cuvant 

 

11.07.2008 
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Şedinţă ordinară CJ Maramureş 

Astăzi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş. La ora 11, oră la care a fost 
convocată şedinţa, secretarul judeţului, Dumitru Dumuţa, a făcut prezenţa consilierilor judeţeni din 
sală. După numărătoare, s-a constat faptul că erau prezenţi doar 11 consilieri. Motiv pentru care, 
preşedintele Consiliului judeţean a suspendat şedinţa, pe lege, din lipsă de cvorum. După 15 minute, 
Mircea Man a reluat şedinţa, a doua numărătoare indicând faptul că între timp, o parte din 
consilierii absenţi, au venit în sală. Şedinţa a continuat cu 26 de consilieri prezenţi şi 9 absenţi.  

„Am convocat şedinţa Consiliului judeţean, am făcut apelul nominal, am constat că nu este cvorum 
şi am dreptul, conform legii, şi obligaţia, să suspend şedinţa. Vă rog domnilor consilieri respectuos, 
să vă faceţi programul aşa cum doriţi, dar la orele de şedinţă să ajungeţi. Dacă nu am cvorum, nu 
am temei legal să continui şedinţa. Niciodată nu o să-mi permit să încalc legea. În momentul în 
care pe convocator scrie ora 11, vă rog să fie ora 11”, şi-a motivat Mircea Man decizia de 
suspendare a şedinţei. Discuţiile pe această temă au continuat aproape 15 minute, timp în care 
consilierii judeţeni şi liderii de grup şi-au manifestat părerile pro şi contra legate de această situaţie.  

S-a trecut la ordinea de zi a şedinţei Consiliului judeţean Maramureş, unde au fost propuse 15 
proiecte de hotărâre. 14 au trecut de votul Consiliului, mai puţin proiectul privind trecerea a 7 
încăperi din imobilul situat pe strada Gheorghe Şincai nr 34, din domeniul public al judeţului 
Maramureş în domeniul public al Consiliului local Baia Mare, acesta a trecut cu amendament.  

De asemenea, consilierul Gheorghe Mihai Bârlea a fost desemnat ca membru în consiliul de 
administraţie al Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare. În ceea ce priveşte desemnarea unui 
reprezentant al asiguraţilor în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
acesta a fost ales prin vot secret, în persoana lui Florin Tătaru, în timp ce Liviu Titus Paşca a fost 
ales membru în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Maramureş. 
Vasile Berci a fost numit reprezentant în Consiliul administrativ al Ansamblului Folcloric Naţional 
„Transilvania”. În ceea ce priveşte desemnarea consilierilor judeţeni în consiliul consultativ al 
Spitalului judeţean de urgenţă „Constantin Opriş” şi al Spitalului de boli infecţioase , dermato-
venerice şi psihiatrie Baia Mare, aceştia sunt: Marinel Kovacs şi Teodor Ardelean la Spitalul de 
urgenţă Constantin Opriş” şi Alexandru Deac şi Călin Matei la Spitalului de boli infecţioase , 
dermato-venerice şi psihiatrie Baia Mare.  

La finalul şedinţei, Munteanu Radu Mircea şi-a anunţat demisia din funcţia de consilier judeţean din 
partea PNL, din motive personale.  

Mirela Bodea  

Purtator de cuvant 

 

15.07.2008 
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Alegeri pentru Consiliul de Dezvoltare Regionala Nord-Vest 

Astăzi a avut loc alegerea reprezentanţilor pentru consiliile municipale, orăşeneşti şi comunale în 
Consiliul pentru dezvoltare regională Nord Vest. 
 
„Rugămintea mea, pentru toţi cei care doriţi să candidaţi, este să puteţi să participaţi la şedinţe. 
Nu o mai facem formal, este important să ne impunem în aceste structuri pentru că avem multe 
lucruri de făcut”, le-a transmis primarilor prezenţi în sală, preşedintele CJ Maramureş.  
 
În prealabil, preşedintele Mircea Man a avut o discuţie cu directorul Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Vest de la Cluj, Claudiu Coşier, de la care a aflat că Maramureşul nu are niciun 
reprezentant în această structură. 
 
În ceea ce priveşte alegerea reprezentanţilor în Consiliul pentru dezvoltare regională Nord-Vest, 
pentru municipii a fost desemnat Cristian Anghel, care l-a mandatat pe Istvan Ludescher ca 
reprezentant al său în sală. Au fost prezenţi 9 din cei 11 primari din oraşele maramureşene, ales 
fiind primarul din Baia Sprie, Dorin Vasile Paşca cu 5 voturi pentru. Din comune, au venit 43 de 
primari, din totalul de 63, aceştia delegându-l ca reprezentant pe primarul din Botiza, Ioana Trifoi, 
cu 28 de voturi. 
 
Aceştia, împreună cu preşedintele CJ Maramureş, Mircea Man, în calitate de reprezentant din 
oficiu, vor face parte din Consiliul pentru dezvoltare regională Nord Vest, pe o perioadă de 4 ani. 
 

 
Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 

 

16.07.2008 
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Protecţia Copilului evaluată de fostul ministru secretar de stat din 
ANPDC, domnul Bogdan Panait 

Bogdan Panait este consilierul preşedintelui Mircea Man pe probleme de protecţia copilului.  
 
Domnia sa a venit din Bucureşti unde a fost secretar de stat în Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului. „Fără să exagerez ma simt onorat că sunt aici să-l consiliez pe 
domnul preşedinte şi că fac parte din acest colectiv de înaltă ţinută. Activitatea aceasta de asistenţă 
socială este foarte complexă şi misiunea care îmi revine nu este deloc simplă, mai ales că este şi 
foarte îndepărtată de casa mea, dar cred că împreună cu colegii mei, cu domnul preşedinte, vom 
găsi soluţii încât să eficientizăm activitatea de asistenţă socială şi subliniez, asta în beneficiul 
asistatului.”  
 
Preşedintele Mircea Man a prezentat un document care datează din 21.04.2008 ce demonstrează 
modul defectuos în care a lucrat fosta conducere a Consiliului judeţean Maramureş.  
 
În cele ce urmează am extras un citat din documentul trimis de Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, semnat de secretarul de stat Silviu Georghe Didilescu: 
„Considerăm că este inadmisibil ca, în contextul în care Guvernul României s-a îndatorat în baza 
unui Acord de Împrumut pentru a putea susţine eforturile ANPH pentru continuarea reformei 
sistemului de protecţie a persoanelor adulte cu handicap, conducerea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş să manifeste atâta delăsare şi iresponsabilitate 
în ceea ce priveşte oportunităţile pentru accesarea de fonduri în beneficiul judeţului 
dumneavoastră. 
 
Dorim să coroborăm aceste aspecte şi cu eşecul instituţiei mai sus menţionate în a duce la 
îndeplinire şi alte iniţiative de acest gen, precum execuţia lucrărilor de construcţii, reparaţii şi 
amenajări a Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru persoane cu handicap Sighetu 
Marmaţiei cu finanţare de la bugetul de stat, prin Fondul naţional de solidaritate al Ministerului 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în baza HG nr 1538/19.12.2007 şi propunem conducerii 
judeţului dumneavostră înlocuirea acestui management deosebit de defectuos.” 
 
„L-am rugat pe domnul Bogdan Panait să vină să facă o evaluare a Direcţiei, domnia sa are 
experienţa, are expertiza, şi vreau să facem o evaluare cât de obiectivă a lucrurilor ce se întâmplă 
în Direcţie”, a spus Mircea Man. Evaluarea se va axa pe modul în care sunt folosite fondurile în 
Direcţia Copilului, dar şi pe fiecare activitate în parte. „Sunt 1200 de oameni care îşi împletesc 
destinele, nu voi lua niciun fel de măsură până când nu voi avea o evaluare exactă.”  
 
Evaluarea nu are un termen exact, preşedintele va merge personal în toate locurile unde Consiliul 
judeţean finanţează pentru a vedea în ce situaţie se află acestea, de la clădiri până la felul în care 
fiecare om este asistat. Această evaluare va avea în vedere şi atribuţiile pe care le au primarii din 
Maramureş. Consiliul judeţean asigură un cadru general, dar asistenţa socială se dă cât mai aproape 
de domiciliul asistatului. Preşedintele Mircea Man va cere şi un raport pentru modul în care primarii 
acordă ajutoarele sociale, deoarece s-au semnalat cazuri în care banii au fost folosiţi pe post de 
„masă de manevră electorală”. 
 

 
Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 

22.07.2008 
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Consilierii Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş 
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man, şi-a prezentat echipa de consilieri. 
 
Încă de la început, Mircea Man a ţinut să precizeze faptul că aceştia nu sunt oamenii preşedintelui, 
ci sunt oameni cu o vastă experienţă în domeniile în care activează. Dacă 2008 continuă să fie o 
evaluare a ceea ce se întâmplă în Consiliul judeţean, 2009 va veni cu proiecte pe toate domeniile de 
activitate şi de interes pentru maramureşeni.  
1. Consilier pe probleme de administraţie: prof. univ. dr. Gheorghe M. Bârlea 
2. Consilier pe probleme de protecţia copilului: Bogdan Panait 
3. Consilier pe probleme economice: ec. Mircea Muntean 
4. Consilier pe probleme juridice: av. Olivia Cherhat 
5. Consilier pe probleme de culte: consilier episcopal Virgil Jicărean 
6. Consilier pe probleme de mediu universitar: prof. univ.dr. Petru Dunca 
7. Consilier pe proiecte de finanţări europene: prof. univ.dr. Vasile Viman 
8. Consilier pe probleme de educaţie şi tineret: prof. Mariana Pop 
9. Consilier pe probleme de sănătate publică: dr. Călin Pop 
10. Consilier pe probleme de turism montan: Victor Vaum 
11. Consilier: Gheorghe Marian 
12. Consilier pe probleme de mass-media: Mirela Bodea 
Dintre aceştia angajaţi sunt Gheorghe Marian, Bogdan Panait, Olivia Cherhaţ şi Mirela Bodea. Lista 
nu se încheie, urmează să fie ocupate şi posturile de consilier pe probleme de agricultură şi mediu, 
de specialişti care pot să pregătească un program închegat pe domeniile respective.  
 
„A sosit momentul să avem un preşedinte care lucrează pentru maramureşeni şi pentru 
Maramureş, nu pentru partidele politice. Un preşedinte care are în jurul lui oameni cu vastă 
experienţă şi împreună cu ei să putem armoniza proiecte care sunt în favoarea cetăţenilor”, a 
declarat Mircea Man.  
 
„Cred că sunt anumite lucruri rămase nerezolvate din mandatul trecut, şi care, în mod obligatoriu, 
trebuie să fie rezolvate în acest mandat. Unul dintre ele ar fi proiectul pilot în care este implicat 
Maramureşul, *Gestiune integrată a deşeurilor*. De doi ani de când a fost lansat, din păcate, nu s-
a reuşit determinarea unei locaţii pentru Maramureşul istoric, ceea ce face ca finanţarea 
europeană să fie pierdută”, a completat Mircea Munteanu. Acesta a mai adus în discuţie şi 
Strategia de dezvoltare a judeţului, dar şi introducerea unui sistem de management al calităţii. 
 
Gheorghe Mihai Bârlea: „Este dreptul oricărui lider de instituţie de a-şi concepe o echipă de 
colaboratori, cu atât mai mult a preşedintelui Consiliului judeţean, ales nu demult, în premieră, de 
către cetăţenii judeţului. Vrem să ne constituim într-o echipă capabilă să ofere expertiză pe 
problemele importante ale judeţului Maramureş, pe problemele dezvoltării comunitare şi prin 
experienţa noastră să oferim un sprijin real şi constructiv structurilor exectuive la Consiliului 
judeţean, în colaborare cu comisiile de specialitate.”  
 
Vasile Viman a punctat: „Vreau să subliniez în mod deosebit şi cred că este de apreciat iniţiativa 
preşedintelui Consiliului judeţean, cu atât mai mult cu cât nu ne-a fost dat să vedem prin alte părţi 
o iniţiativă similară, de a apela la serviciile unor oameni cunoscuţi în domeniile în care îşi 
desfăşoară acvtivitatea. Noi am fost de acord să fim alături de preşedinte pe domeniile în care 
avem experiză. Sigur pentru noi este o activitae în plus, pentru că este voluntară, dar acest 
voluntariat este în folosul comunităţii.” 

Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 

 
22.07.2008 



 72

CJ Maramures are 16 posturi de functionari publici vacante 
Lista posturilor vacante la data de 09.07.2008 

 
 
1. DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
• 1 post şef birou 
• 3 posturi de consilier 
 
2. BIROUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE  
• 2 posturi de consilieri 
 
3. DIRECŢIA ECONOMICĂ  
• 3 posturi de consilier, Serviciul de contabilitate şi execuţie bugetară 
• 2 posturi de consilier, Serviciul de buget finanţe 
 
4. DIRECŢIA TEHNICĂ  
• 1 post de consilier 
 
5. DIRECŢIA DE PLANIFICARE TERITORIALĂ ŞI URBANISM 
• 2 posturi de consilier, Serviciul urbanism 
• 1 post de consilier, Compartimentul Biroul Unic 
 
6. DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTAŢIE PUBLICĂ  
• 1 post de consilier juridic, Biroul juridic, coordonare autorităţi locale 
 
 
 
Dintre acestea, pentru cele de la Direţia de Dezvoltare Regională s-au făcut demersurile pentru a fi 
scoase la concurs, urmând ca pentru restul să se facă o analiză a lor, în vederea unei reorganizări 
eficiente. 
 

 
Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 

 
22.07.2008 
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Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş este în Borşa 
 

 

Preşedintele CJ Maramureş, Mircea Man se află de ieri în localitatea Borşa, grav afectată de 
inundaţiile din ultima perioadă.  
 
Ieri a efectuat o vizită în Bistra, iar astăzi, împreună cu primarul şi viceprimarul din Borşa, au mers 
în zonele unde apa a făcut ravagii: locuinţe, poduri, anexe gospodăreşti. Au fost şi în zonele unde 
apele au ieşit din matcă, dar şi la iazul de decantare din Borşa. O evaluare a pagubelor se va face în 
cursul zilei de mâine, când va avea loc o şedinţă operativă la care va participa preşedintele 
Consiliului judeţean Maramureş, vicepreşedinţii, liderii grupurilor politice din cadrul Consiliului 
judeţean şi reprezentanţi ai comisiei economice.  
 
Preşedintele va sta până diseară în Borşa, unde apreciază că este cel mai mare pericol. 

 

26.07.2008 
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Preşedintele Consiliului judeţean Mircea Man a atras atenţia asupra 
problemele de la iazul Colbu din Baia Borşa 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man, s-a deplasat de urgenţă sâmbătă seară, 
26 iulie, la iazul de decantare a sterilului Colbu din Baia Borşa, unde a fost creată o breşă pentru 
prevenirea ruperii digului. Mircea Man a fost îngrijorat că s-ar putea produce un accident ecologic 
care să afecteze atât Maramureşul, cât şi statele riverane Tisei şi a dorit să verifice situaţia la faţa 
locului. 
 
La iazul Colbu de la Baia Borşa s-a decis crearea unei breşe pentru că exista pericolul ca digul să 
cedeze, iar preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, aflat la Borşa pentru o primă evaluare a 
efectelor produse de inundaţii, s-a deplasat în zonă ca să constate situaţia de fapt. 
 
Delegaţia Consiliului Judeţean, coordonată de şeful instituţiei, a putut să vadă că parte din sterilul 
depozitat în iazurile Colbu 1 şi Colbu 2 s-a scurs în apele pârâurile din aval. ”Deversarea apelor 
uzate după efectuarea breşei în iaz a fost relativ controlată, şi exista un risc de poluare în cazul în 
care situaţia ar fi scăpat de sub control”, a declarat Mircea Man, după ce personal a urcat pe Colbu 
împreună cu alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice. 
 
"Apa s-a deversat în pârâul Colbu, al cărui volum a crescut foarte mult după ce s-a făcut breşa, 
care nu a mai putut fi însă controlată. În pârâu a ajuns a cantitate destul de mare de steril. 
Important la momentul respectiv a fost să se evite ca apa din iaz să nu preseze foarte mult la baza 
digului, în aşa fel încat acesta să nu se rupă", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean 
Maramureş. 
 
Mircea Man a discutat telefonic cu şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 
Maramureş, Petru Dican, căruia i-a cerut informaţii în legătură cu măsrile de urgenţă luate la iazul 
Colbu. 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş a fost preocupat de situaţia iazurilor de decantare din 
Borşa şi restul judeţului şi tocmai din acest motiv a dorit asigurări din partea specialiştilor că 
situaţia este sub control. 
 
26 iulie 2008 
Cabinet preşedinte Consiliu Judeţean Maramureş 
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Preşedintele CJ Maramureş, alături de Traian Băsescu, în vizită de 
lucru la Borşa 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man, l-a însoţit pe şeful statului Traian 
Băsescu în vizita de lucru pe care acesta a efectuat-o în Borşa duminică, 27 iulie, la numai o zi de la 
inundaţiile care au afectat oraşul. 
 
Şeful statului Traian Băsescu a dorit să vadă amploarea dezastrului produs de inundaţiile din Borşa 
şi să obţină informaţii chiar de la faţa locului în legătură cu situaţia iazului de decantare a sterilului 
Colbu (Baia Borşa). 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man, a declarat că şeful statului s-a putut 
convinge că nu au existat exagerări în transmiterea informaţiilor din teritoriu spre structurile 
centrale ale statului. De asemenea, acesta a mai adăugat că preşedintele Trian Băsescu, după 
inspecţia la iaz, a arătat că va discuta cu ministrul Mediului, Attila Korodi, despre ce s-a întamplat 
la Baia Borşa şi despre ce e de făcut pentru ca pe viitor să nu mai apară situaţii de risc. 
 
”Mă bucur că preşedintele a fost în Maramureş şi, mai ales, la Borşa, unde din punctul meu de 
vedere consider că este situaţia cea mai gravă ca urmare a pericolului de la iaz”, a declarat 
preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man. 
 
După plecarea suitei prezidenţiale din Borşa, Mircea Man s-a îndreptat spre celelalte localităţi din 
Maramureş afectate de inundaţii, unde a purtat discuţii cu autorităţile locale şi persoanele care au 
avut de suferit în urma revărsării apelor. El a fost prezent în mijlocul maramureşenilor din Poienile 
de sub Munte, Moisei, Bistra, Leodina, cărora le-a promis sprijin în refacerea infrastructurii şi 
locuinţelor prin alocarea de fonduri de la Consiliul Judeţean. 
 
27 iulie 2008 
Cabinet preşedinte Consiliul Judeţean Maramureş 
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Mircea Man a cerut Ministerului Mediului să dispună verificarea 
calităţii lucrărilor făcute la iazul Colbu 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man, a participat la şedinţa Comiteului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care a avut loc luni, 28 iulie, şi la care a participat şi secretarul 
de stat în Ministerul Mediului, Lucia Ana Varga. 
 
Situaţia de la iazul de decantare Colbu de la Baia Borşa, după efectuarea breşei, a fost subiect 
principal. Mircea Man a cerut reprezentantului Guvernului să se dispună verificări în ce priveşte 
calitatea lucrărilor realizate de societăţile care se ocupă de închiderea şi conservarea iazului. El a 
precizat că problemele s-au agravat la iaz din cauza întârzierii cu care s-au făcut lucrările de 
conservare şi închidere. 
 
Solicitarea a fost reluată şi de alţi membri ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Maramureş, iar secretarul de stat a declarat că urmează să se facă o analiză iar dacă va fi nevoie se 
va ajunge la rezilierea contractului cu executanţii lucrărilor de consolidare de la Colbu. 
 
Mircea Man a atenţionat secretarul de stat în Ministerul Mediului şi în privinţa informaţiilor 
deţinute de acesta după realizarea breşei, precizând că a existat o situaţie de risc în seara zilei de 
sâmbătă, 26 iulie, lucru pe care l-a văzut de la faţa locului. Afirmaţia a survenit declaraţiei 
reprezentantului Guvernului, Lucia Ana Varga, care a menţionat că după realizarea breşei situaţia a 
fost tot timpul sub control. 
 
Şeful administraţiei judeţene a declarat: ”Eu înţeleg că într-o situaţie de risc totul trebuie să fie sub 
control, însa acolo aproximativ 200 de oameni au fugit ca la potop când a început să iasă apa din 
iaz.” 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş s-a arătat preocupat şi de efectele produse de 
deversarea de steril pe cursurile de apă din judeţ, arătând că autorităţile centrale trebuie să fie 
preocupate în egală măsură de calitatea pârâului Cisla şi de a râului Tisa, pentru că ambele sunt pe 
teritoriul ţării.  
 
Deversarea de steril din iazul Colbu de la Baia Borşa a produs poluare doar pe Cisla, după cum a 
declarat secretarul de Lucia Ana Varga. 
 

 
28 iulie 2008 
Cabinet preşedinte Consiliu Judeţean Maramureş 
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Mircea Man a vizitat localităţile afectate de inundaţii 
 

 
Poienile de sub Munte 
 

 
Drum distrus - Poienile de sub Munte 
 
 

 
Podul şi drumul distrus de ape din Valea 
Viseului 

 
Poienile de sub Munte 

 
Poienile de sub Munte 

 
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş Mircea Man s-a deplasat ieri, 29.07.2008, în teritoriu 
pentru a vedea care este situaţia în localităţile afectate de inundaţiile de la sfârşitul săptămânii 
trecute. Asta după ce a sâmbătă şi duminică a fost în Borşa şi Vişeu de Sus – localităţile cele mai 
grav lovite de furia apelor. Mircea Man a mers împreună cu directorul executiv al Direcţiei Tehnice, 
Vasile Şpan şi cu directorul SC “Drumuri – Poduri” SA, Victor Marina.  
  
În Valea Vişeului, preşedintele a evaluat dezastrele produse de inundaţii împreună cu primarul din 
localitatea Bistra. Apele au distrus un capăt de pod şi Drumul judeţean 185. Mircea Man a dispus 
începerea lucrărilor de refacere a infrastructurii, imediat. Directorul Victor Marina a declarat că 
accesul pietonal va fi asigurat în zonă până sâmbătă. Drumul afectat de inundaţii va fi redat 
circulaţiei auto până în 10 august. De asemenea, drumul care face legătura între localităţile Bistra şi 
Valea Vişeului a fost redat circulaţiei, după ce a fost închis din cauza viiturii. Preşedintele a mers la 
casele oamenilor şi a stat de vorbă cu aceştia.  
  
Drumul dintre Petrova şi Crasna a fost distrus pe o distanţă de aproximativ un kilometru, iar în acest 
moment se lucrează la refacerea lui.  
În localitatea Petrova sunt aproximativ 40 de persoane sinistrate. Acestea sunt adăpostite în 
Căminul Cultural, unde au primit apă, iar primăria îi sprijină cu mâncare caldă. Între timp, oamenii 
încearcă să recupereze o parte din bunurile distruse de ape. S-a venit cu soluţia strămutării caselor 
inundate, primăria are la dispoziţie un teren liber pentru a amenaja noi locuinţe. Preşedintele 
Consiliului judeţean a stat de vorbă cu oamenii i-a asigurat de faptul că există o evaluare a 
pagubelor, s-au trimis deja primii bani, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să fie alocate alte 
sume care să vină în sprijinul sinistraţilor.  
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Pe drumul dintre localităţile Ruscova şi Repedea se circulă cu dificultate, pe un singur sens de 
circulaţie, pe anumite porţiuni. Apa a distrus acostamentul şi a rupt bucăţi din asfalt.  
40 de locuinţe sunt inundate în localitatea Repedea. Oamenii spun că primul care a venit în zonă să 
vadă cum stau lucrurile a fost preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man.  
La Ruscova a fost distrus în totalitate un pod, iar din această cauză, 20 de case sunt complet izolate.  
  
În Leordina sunt aproximativ 250 de case inundate, conform spuselor primarului.  
  
Cea mai afectată comună vizitată ieri este Poienile de sub Munte. O porţiune din drum a fost 
distrusă în totalitate, iar mai multe case au fost luate de ape cu totul. Primăria are capacitatea de a 
asigura celor 42 de persoane sinistrate locuri de cazare. De asemenea, bilanţul indică faptul că sunt 
12 case prăbuşite pe raza localităţii. După ce a stat de vorbă cu oamenii şi a dispus luarea măsurilor 
pentru revenirea la normal, Mircea Man a făcut o vizită la căminul de bătrâni din localitate. Aici a 
urmărit condiţiile de care beneficiază cei instituţionalizaţi. Astăzi, consilierul preşedintelui pe 
probleme de protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap s-a deplasat în Poienile de sub Munte 
pentru a face o evaluare a adăpostului de acolo. Apele au distrus un complex comercial, iar o 
alunecare de teren a scos la iveală oseminte ale morţilor îngropaţi în cimitirul din comună. Zona a 
fost securizată, iar la faţa locului s-au deplasat reprezentanţi ai procuraturii şi ai poliţiei, iar preotul 
din sat a oficiat o slujbă de înmormântare. Din spusele viceprimarului, osemintele ar fi aparţinut 
bătrânilor instituţionalizaţi la centrul din localitate.  
  
Mircea Man a făcut o vizită şi la staţia de captare a apei din Sighetu Marmaţiei, pentru a vedea care 
sunt modalităţile de remediere a problemei de alimentare cu apă din muncipiu. Apa a rupt digul şi a 
intrat pe frontul de captare de unde se alimentează Sighetul. Trebuie refăcut digul, acţiune ce va 
dura aproximativ 3 zile, iar apoi se va remedia situaţia în ceea ce priveşte alimentarea. Directorul 
firmei care se ocupă de aceste reparaţii, Nemeş Gheorghe, apreciază că este nevoie de 150.000 mc 
de piatră pentru refacerea digului.  
„Va trebui să evaluăm tot ce se întâmplă în Maramureş şi să vedem cum au fost cheltuiţi până 
acum banii. Direcţia Tehnică va prezenta un raport până luni cu tot ce are nevoie Maramureşul”, a 
declarat preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man.  
  
Pagubele înregistrate până la această dată în urma inundaţiilor care au afectat Maramureşul se ridică 
la suma de 1435 miliarde de lei vechi.  
Mirela Bodea,  
Purtător de cuvânt  
 
30.07.2008 
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Primele ajutoare pentru localităţile afectate de inudaţii 

Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man, a convocat ieri, 29.07.2008, o şedinţă de 
Consiliu Extraordinară cu următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară unităţilor 
administrativ-teritoriale pe raza cărora s-au produs inundaţii.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite 
acţiuni finanţate din rezerva bugetară.  

Pe ordinea de zi au fost incluse alte două proiecte de hotărâre privind încetarea mandatului 
consilierilor judeţeni Mircea Munteanu şi Pamfil Bercean.  
 
Primul proiect de hotărâre a fost supus dezbaterii plenului, având avizul favorabil al Comisiei de 
Buget-Finanţe. El a trecut, cu amendament. Consilierii au fost de acord cu acordarea unui ajutor de 
10.000 lei familiei unui cetăţean decedat în Barcelona.  

 
Consiliul judeţean Maramureş a votat şi proiectul de hotărâre ce viza utilizarea din rezerva bugetară 
a sumei de 880 de mii lei şi alocarea acesteia unităţilor administrativ teritoriale pe raza cărora s-au 
produs inundaţii.  

  

Acestea sunt:  
Borşa  
Sighetu Marmaţiei  
Vişeu de Sus  
Poienile de sub Munte 
Bistra  
Remeţi  
Repedea  
Moisei  
Leordina  
Onceşti  
Ruscova  
Şomcuta Mare  
Vişeu de Jos  

100 mii lei 
100 mii lei 
100 mii lei 
100 mii lei 
50 mii lei 
40 mii lei 
40 mii lei 
40 mii lei 
40 mii lei 
30 mii lei 
30 mii lei 
30 mii lei 
10 mii lei

 Bocicoiu Mare  
Săliştea de Sus  
Săcel  
Dragomireşti  
Ieud  
Bogdan Vodă  
Şieu  
Rozavlea  
Bârsana  
Vadu Izei  
Strâmtura  
Remetea Chioarului 
Ariniş  

10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 
10 mii lei 

  

Mirela Bodea,  
Purtător de cuvânt  

 

30.07.2008 
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Seful statului Traian Băsescu a revenit printre maramureşenii afectaţi 
de inundaţii împreună cu Mircea Man 

 

Preşedintele Traian Băsescu a revenit 
miercuri, 6 august, în zonele inundate din 
Maramureş, special pentru a vizita comuna 
Poienisle de sub Munte despre a cărui situaţie 
l-a informat şeful adminsitraţiei judeţene 
Mircea Man încă de la prima vizită, din 27 
iulie. 
Şeful statului s-a întalnit la Poienile de sub 
Munte cu preşedintele Consiliului Judeţean, 
Mircea Man, primarul din Poienile de sub 
Munte, Ştefan Oncea, cu edilii din Leordina, 
Bistra şi Petrova, precum şi cu alţi 
reprezentanţă ai autorităţilor publice. 

 
Traian Băsescu, însoţit de Mircea Man şi ceilalţi oficiali din administraţie, s-a deplasat la drumul 
judeţean care face legătura între Poienile de sub Munte şi Leordina, rupt de o viitură, după care a 
discutat cu una dintre familiile care au rămas fără casă în urma inundaţiilor. 
 
Şeful statului a declarat că a ales să vina la Poienile de sub Munte pentru faptul că, deşi inundaţiile 
au provocat pagube importante în comuna maramureşeană, aceasta a beneficiat de o mai slabă 
mediatizare, iar prin prezenţa sa vrea să atragă atenţia şi asupra problemelor oamenilor din această 
zonă. 
 
Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Mircea Man, a afirmat că şeful statului "a venit să 
tragă un semnal de alarmă şi să arate că şi Maramureşul are nevoie de susţinere şi se numără 
printre judeţele grav afectate de inundaţii”. Mircea Man a adăugat că preşedintele Băsescu a fost 
mulţumit să constate că au început lucrările de refacerea a infrastructurii distruse de inundaţii fără 
să se aştepte după ajutor guvernamental. 
 

 

 
6 august 2008 
Cabinet preşedinte Consiliul Judeţean Maramureş 
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„Hora la Prislop” a ajuns la cea de-a 40-a ediţie 

 
          Ziua de duminică a fost cu însemnătate deosebită atât pentru borşeni, cât şi pentru toţi cei 
care au ajuns în Pasul Prislop. La 1416 metri altitudine a avut loc un regal folcloric la care au 
participat câteva mii de oameni. „Hora la Prislop” a ajuns la cea de-a 40-a ediţie. Maramureşeni, 
suceveni şi bistriţeni au fost prezenţi la evenimentul organizat de Consiliul judeţean Maramureş şi 
Primăria Borşa. În ciuda vremii care nu a prea ţinut cu cei organizatorii, atmosfera creată de 
tradiţiile străvechi i-a făcut pe toţi să fie mândri de originile noastre.            
          La eveniment a participat şi preşedintele Consiliului judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, 
împreună cu preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man. De dimineaţă, cei doi au 
fost prezenţi la slujba de duminică, oficiată de Prea Sfinţitul Iustinian Chira, episcopul 
Maramureşului şi Sătmarului, la Biserica de la Prislop, cu hramul „Sfânta Treime”. La ora 13 a avut 
loc ceremonia de deschidere a spectacolului la care au luat parte numeroase oficialităţi. Invitatul de 
onoare a fost preşedintele Consiliului judeţean Suceava, Gheorghe Flutur: „Vă aduc un salut 
prietenesc din Bucovina, din judeţul Suceava. De fiecare dată când vin aici, vin cu mare plăcere. 
Cândva eram şi eu dansator pe această scenă. Ceea ce vă propun eu şi am spus-o şi prietenului 
meu, colegului meu, Mircea Man, preşedintele Consiliului judeţean Maramureş – este faptul că 
acest festival trebuie să capete o dimensiune naţională şi internaţională. O să le acordăm azil 
turistic celo care vin aici, ca să se simtă bine în Pasul de la Prislop.” Gheorghe Flutur, i-a promis 
lui Mircea Man, că anul viitor va urca din Bucovina spre Prislop împreună cu 200 de călăreţi. „Nu 
numai Callatisul trebuie transmis în direct, sunt convins că merită să fie transmisă în direct şi hora 
muntelui, Hora de la Prislop.” 
          Mircea Man s-a arătat încântat de ideea omologului său din Suceava şi nu a uitat nici de 
momentele grele prin care au trecut maramureşenii în această vară. „Mă bucur că după potopul pe 
care Dumnezeu ni l-a dat în Maramureş şi care a fost gestionat bine de autorităţile judeţene reuşim 
astăzi să fim într-un număr atât de mare la o sărbătoare a bucuriei maramureşenilor, sucevenilor 
şi bistriţenilor. Domnule preşedinte al Consiliului judeţean Suceava, fii sigur că şi maramureşenii 
vor veni anul viitor călare la această sărbătoare.”  
          Mircea Man nu a venit cu mâna goală, preşedintele Consiliului judeţean a oferit diplome de 
excelenţă pentru efortul depus de-a lungul anilor pentru organizarea „Horei de la Prislop” domnului 
profesor Nicoară Timiş, „părintele” acestei manifestări. Vădit emoţionat, profesorul Timiş a ţinut să 
mulţumească autorităţilor care s-au implicat în organizarea spectacolului. „Mulţumesc şi bunului 
Dumnezeu că mi-a lungit firul vieţii, să ajung şi la a 40-a aniversare a festivalului Hora la 
Prislop”. De asemenea, Vasile Mihali, directorul Casei de Cultură din Borşa a primit o diplomă de 
excelenţă. Un semn de recunoştinţă pentru modul în care a gestionat situaţia de criză creată de 
inundaţiile care au afectat Maramureşul în luna iulie 2008 a primit şi Primăria Borşa.  
 

Purtător de cuvânt,  
Mirela BODEA 

18.08.2008 

 



 82

Delegatie maramureseana la Scoala de Vara ARE din Suedia 

 
Delegaţie maramureşeană la Şcoala de Vară ARE din Suedia 

 
Mihai Pătraşcu - speaker 

 
Sesiune de lucru 
          Ansamblul Regiunilor Europene (ARE) este o organizaţie independentă a regiunilor şi 
reţeaua cea mai largă de cooperare interregională din toată Europa, reprezentând 250 de regiuni din 
31 ţări şi 13 organizaţii interregionale. Judeţul Maramureş este membru în ARE din 1997.  
          Viziunea ARE este o Europă în care autorităţile regionale, ca unul din nivelurile de guvernare 
aflat aproape de cetăţeni, joacă un rol cheie în guvernare, deservire şi formare a societăţii. ARE îşi 
propune să îndeplinească această misiune prin realizarea următoarelor obiective cheie:  

1. Promovarea conceptului democraţiei regionale şi a subsidiarităţii în Europa  
2. Promovare şi lobby pentru interesele guvernelor regionale la nivel naţional, european şi 

internaţional  
3. Promovarea excelenţei şi dezvoltării capacităţii de conducere în guvernările regionale  
4. Sprijinirea cooperării regionale în Europa  
5. Promovarea diversităţii regionale în Europa  
6. Dezvoltarea abilităţii regiunilor în a face Europa relevantă propriilor cetăţeni  

          ARE este condusă prin intermediul următoarelor structuri: 
 
          Adunarea Generală - constă în reprezentativitatea regiunilor membre ARE . Aceasta decide 
asupra strategiei politice a Asociaţiei, votează bugetul, decide în ceea ce priveşte crearea de comisii 
sau delegarea unor misiuni, ratifică acceptarea membrilor şi decide asupra excluderii şi a tipului de 
statut de membru. Alege preşedintele ARE, membrii Biroului şi Secretarul General.  
 
          Biroul - ia toate deciziile necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor din perioada dintre 
două adunări generale şi coordonează activitatea diferitelor comisii. Se întruneşte de cel puţin două 
ori pe an. Membrii lui sunt aleşi de către Adunarea Generală, după nominalizarea acestora de către 
regiunile membre, şi include cel puţin un reprezentant regional din fiecare ţară reprezentată în ARE. 
Membrii Biroului sunt aleşi pe o perioadă de 2 ani.  
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          Prezidiu - este alcătuit din preşedintele ARE, cei doi vicepreşedinţi şi preşedinţii fiecărei 
comisii.  
 
          Comisiile sunt 3 la număr: 

o Comisia 1 Economie şi Dezvoltare Regională  
o Comisia 2 Politici Sociale şi Sănătate Publică  
o Comisia 3 Cultură şi Educaţie  

          ARE derulează 4 programe de bază, pe care le va dezvolta pe mai departe pe parcursul 
următorilor cinci ani:  

1. Şcoala de Vară - schimb de experienţe între funcţionarii şi politicienii regionali din Europa  
2. Şcoala de Vară pentru Tineri - adună laolaltă tineri cu vârste cuprinse între 18 - 24 de ani 

din întreaga Europă pentru a face schimburi de experienţe pe tematici de interes comun  
3. Eurodyseey - oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 18 - 30 de ani oportunitatea de a 

dobândi experienţe de lucru într-un stagiu de 3 până la 7 luni petrecut într-o ţară străină  
4. Centurio - permite un schimb de experienţă şi bune practici între regiunile membre ARE în 

domeniul turismului de calitate durabilă, a protecţiei mediului şi a dezvoltării economice 
durabile.  

          În oraşul Ostersund, regiunea Jamtland, Suedia a avut loc în perioada 24 - 30 august Şcoala 
de Vară şi Şcoala de Vară pentru Tineri cu tema: Strategii de Dezvoltare Antreprenorială pentru 
Tineri. 150 de oameni s-au înscris la această şcoală de vară, jumătate dintre ei fiind funcţionari şi 
politicieni din diferite regiuni ale Europei, iar cealaltă jumătate, tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 
24 de ani interesaţi de această temă. Au fost prezente 16 ţări precum: Elveţia, Belgia, Norvegia, 
Marea Britanie, Austria, România, Franţa, Olanda sau Republica Cehă.  
          Adulţii şi tinerii au avut ocazia de a lucra împreună la dezvoltarea unor bune practici în ceea 
ce priveşte activitatea antreprenorială în regiunile din Europa. Participanţii au avut la dispoziţie 4 
grupuri tematice unde au putut să-şi concentreze munca. 

o Grupul 1 Educaţia antreprenorială în şcoli  
o Grupul 2 Strategii non-formale  
o Grupul 3 Strategii antreprenoriale pentru tinerii fără educaţie formală  
o Grupul 4 Participarea tinerilor în formarea strategiilor antreprenoriale  

          Din delegaţia Maramureşului au făcut parte Remus Burdea (membru în Comitetul de 
Organizare), Mihai Pătraşcu (speaker), Gheorghe Mihai Bârlea (consilier judeţean) şi Mirela Bodea 
(purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş). Mihai Pătraşcu a condus două 
activităţi de grup, în zilele de luni şi marţi, pe tematica strategiilor non-formale în ceea ce priveşte 
activitatea antreprenorială. La sesiunile acestui grup au participat 33 de persoane din aproape toate 
ţările prezente. Maramureşul este singurul judeţ din ţară care a avut prezentări pe durata desfăşurării 
evenimentului.  
 
          La sfârşitul săptămânii participanţii şi-au format idei concrete despre ceea ce ar trebui să facă 
pentru a îmbunătăţii strategiile antreprenoriale în regiunea din care provin.  
 
          Alte detalii privind activitatea ARE puteţi găsi pe site-ul instituţiei: www.aer.eu  
 

Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 

 
02.09.2008 
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Informare de presa: "Cornul si laptele" 

         

 În data de 01.09.2008 a început faza de licitaţie electronică pentru procedura de achiziţie 
publică "Cornul şi laptele". Licitaţia s-a încheiat a doua zi la ora 14.  
          Astăzi, 03.09.2008, Comisia de evaluare a întocmit raportul procedurii. Din comisie au făcut 
parte reprezentanţi ai DSVSA, OJPC, ASP, ISJ, Ministerul Finanţelor, Prefectura Maramureş şi 
Consiliul judeţean Maramureş, în total fiind vorba de 15 persoane. Fiind plecaţi în concediu, 3 
dintre membrii comisiei au fost înlocuiţi cu membrii de rezervă. Printre aceştia se numără şi 
preşedintele comisiei, Călin Matei.  
           La licitaţie au participat 9 firme. Pentru corn au licitat în marea majoritate firme din judeţul 
nostru, iar în ceea ce priveşte laptele, au licitat firme din judeţele Alba, Arad şi Covasna.  
           Procedura va fi finalizată după expirarea termenului legal. În această perioadă firmele 
înscrise la licitaţie vor putea să depună eventualele contestaţii. 

Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt  

03.09.2008 
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La Moisei are loc astazi inaugurarea drumului spre Parcul National 
Muntii Rodnei 

          Astăzi, 8 septembrie, este o zi festivă pentru localitatea Moisei. Locuitorii sărbătoresc nu doar 
Naşterea Maicii Dommnului, ci şi inaugurarea drumului care face legătura dintre DN 18 şi Parcul 
Naţional Munţii Rodnei. Este primul drum forestier betonat din zonă. Are o lungime de 4 kilometri 
şi o lăţime de 3,5 metri + acostamentele. Odată cu refacerea acestui drum, au fost reabilitate şi 4 
poduri. “Investiţia este deosebit de importantă pentru localitatea Moisei, având în vedere faptul că 
vorbim de o zonă turistică. În acelaşi timp deserveşte o populaţie însemnată, fiind vorba de 
aproximativ 900 de locuitori”, a declarat primarul comunei Moisei, Toader Şteţcu.  
          Lucrările au început anul trecut în luma septembrie. Finanţarea a fost asigurată prin fonduri 
SAPARD. Costurile lucrărilor se ridică la 30 de miliarde de lei vechi.  
          Printre invitaţii care vor lua parte la evenimentul de astăzi se numără preşedintele Consiliului 
judeţean Maramureş, Mircea Man, reprezentanţii SAPARD Satu Mare şi Baia Mare, directorul 
Drumuri Naţionale Maramureş, Mircea Pop, Directorul de la Apele Române, conducerea 
Inspectoratului de Stat pentru Construcţii, CEC şi directorul firmei OZON Bistriţa, exectutantul 
lucrărilor.  
 

 
Purtător de cuvânt,  

Mirela Bodea 

08.09.2008 
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Situatia reconstructiilor la Repedea, Ruscova si Petrova 

 
Ruscova  

 
Repedea 

 
Repedea 

 
Petrova 

 
Corturi sinistrati Ruscova 

 
Cetatenii lucreaza la reconstructia caselor 

 
 
          În localitatea Repedea situaţia s-a îmbunătăţit considerabil. Aici, Societatea de Drumuri şi 
Poduri execută o lucrare de consolidare de mal. Apa a rupt o bucată din malul râului Ruscova fiind 
necesare lucrări de consolidare. Altfel, drumul care face legătura cu Poienile de Sub Munte devenea 
impracticabil. Lucrarea va fi terminată în aproximativ 3 săptămâni.  
 
 
          La Ruscova situaţia este puţin diferită. Aici 7 familii locuiesc în corturi, în curtea spitalului 
din localitate. Atât autorităţile locale, cât şi preşedintele Consiliului judeţean Maramureş nu sunt de 
acord cu sinistraţii care doresc să îşi ridice casele la mai puţin de 100 de metri de instituţia 
medicală. În acelaşi timp, medicii din Ruscova spun că resturile menajere şi dejecţiile provenite de 
la cele aproximativ 35 de persoane, pun în pericol starea pacienţilor internaţi, fiind vorba de 
adevărate focare de infecţie. „Voi trebuie să ştiţi unde vă este locul de casă, ne apucăm de ele şi nu 
pierdem vremea pe timpul ăsta bun”, a spus Mircea Man. Noile amplasamente vor fi stabilite în 
maxim o zi sau două. În prezent, corturile sinistraţilor sunt pe terenul unei familii plecate în 
străinătate, teren lăsat special centrului medical.  
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          La Petrova situaţia este îmbucurătoare. S-au început deja strămutările. Până în prezent, s-a 
turnat fundaţia la 6 case noi. Primarul Petrovai Ioan a ţinut să-i mulţumească în mod special 
preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş pentru sprijinul acordat la ridicarea acestor case. 
Noile locuinţe vor fi ridicate şi acoperite în această toamnă. Până la finalizarea lucrărilor oamenii 
vor locui în module. În mod normal ar fi necesară strămutarea a încă 40 de locuinţe aflate în Valea 
Satului. Aceste case sunt afectate în fiecare toamnă şi primăvară de inundaţii. „Pe parcurs, 
împreună cu Consiliul judeţean şi cu cine mai trebuie încercăm să-i mutăm pe toţi de acolo. Acolo 
stau în nişte condiţii grele, casele nu corespund condiţiilor de locuit, în plus, nu au nici autorizaţie 
de construcţie, dânşii s-au dus şi s-au instalat acolo fără nicio aprobare”, a declarat primarul din 
Petrova. Primăria a alocat 20.000 de lei pentru reconstrucţie, în zonă au fost montaţi stâlpi de înaltă 
tensiune, arealul fiind deja electrificat. Mircea Man a promis că va căuta soluţii şi pentru această 
comună şi va lua legătura cu societăţile comerciale din judeţ pentru a găsi fonduri şi sponsorizări. În 
acelaşi timp, a spus că Ioan Petrovai este unul dintre cei mai harnici primari din zonă.  
 

 
Purtător de cuvânt,  

Mirela Bodea  
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8 case noi in Poienile de Sub Munte 
 

 
În timpul inundaţiilor 

 
Aceaşi locaţie azi 

 
Analiza situatiei 

 
Materiale de constructie 

 
          De câteva săptămâni în Poienile de Sub Munte se lucrează la foc continuu. Aici se vor ridica 
8 case noi (6 cu două camere şi 2 cu câte o cameră). Lucrările au început deja, fiind turnate 
fundaţiile pentru 5 locuinţe. „Am răspuns de lucrarea asta, răspund în continuare de ea şi o 
finalizăm. Ne angajăm ca într-o lună şi jumătate, cel mult două, casele să fie terminate". 
Preşedintele a mai declarat că nu exista posibilitatea ca oamenii să fie strămutaţi, deoarece pe întreg 
teritoriul ce aparţine primăriei nu s-au găsit locuri de casă, relieful din localitate nefiind favorabil 
construcţiilor. „În consecinţă, singura soluţie era de a face zidul de sprijin, de a ridica drumul şi 
sigur, pe acest amplasament să facem case.” 
          O problemă cu care se confruntă primăria din localitate sunt banii. Primarul comunei, Ştefan 
Oncea, spune că cei 10 000 de lei primiţi de la Guvern sunt foarte puţini. „De aici avem mari 
dificultăti de a încheia contracte în ce priveşte constructorii, pentru că valoarea manoperei este 
foarte mică. Măcar dacă era dublă. Şi atunci va trebui să găsim soluţii de a suplimenta aceste 
sume.” O rezolvare vine din partea Bisericii Ortodoxe Române care sare în sprijinul sinistraţilor din 
Poieni, alocând banii necesari pentru manoperă. Preotul Virgil Jicărean, consilierul preşedintelui Cj 
Maramureş se va ocupa de această problemă.  
          De asemenea, preşedintele va face un apel la fiecare firmă din judeţ care a avut lucrări în 
această zonă să vină să ridice câte o casă. O sponsorizare din partea unei firme puternice care 
câştigat multe licitaţii în Maramureş ar fi o dovadă de respect pentru maramureşeni, este de părere 
Mircea Man. Reconstrucţia zonei nu a fost lipsită de incidente. Balastul trimis de Guvern nu 
corespunde din punct de vedere al calităţii. Lucru constatat de directorul Direcţiei Tehnice din 
cadrul Consiliului judeţean Maramureş. Vasile Şpan spune că acesta este plin de nămol, iar mirosul 
degajat este de nesuportat. Materialul era destinat reconstrucţiei celor 8 case. Nu se ştie cu 
exactitate despre ce cantitate este vorba, însă cele câteva zeci de tone au ajuns să fie aruncate pe 
drum. În prezent persoanele sinistrate locuiesc în corturi, urmând ca în cursul acestei săptămâni să 
fie aduse 3 locuinţe modulare din Vişeu de Sus. 

 
 

Purtător de cuvânt, 
Mirela Bodea 

10.09.2008 
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Dispozitia nr. 376 din 10.09.2008 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL MARAMUREŞ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE  

DISPOZIŢIE  
cu privire la delegarea temporară a exercitării atribuţiunilor de  

director executiv al D.G.A.S.P.C Maramureş  

          În vederea asigurării cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului şi a furnizării serviciilor publice de interes judeţean în 
domeniul asistenţei sociale, protecţiei copilului şi a persoanelor cu handicap ca urmare a solicitării 
din funcţia de director executiv al acestei instituţii a doamnei Ilea Cornelica;  
          Având în vedere faptul că prin hotărâre a Consiliului judeţean funcţiile de conducere din 
aparatul D.G.A.S.P.C. Maramureş au fost transformate în funcţii publice iar ocuparea acestora se 
face prin concurs organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ;  
          Ţinând cont de faptul că în cursul lunii septembrie se desfăşoară o serie de activităţi între care 
amintim îndeplinirea atribuţiunilor privind începerea noului an şcolar pentru copiii din sistem , 
aprovizionarea de toamnă – iarnă a unităţilor, numirea în funcţiile publice de execuţie a persoanelor 
a căror posturi se transformă în funcţii publice, ce presupun exercitarea atribuţiunilor funcţiei de 
director executiv al instituţiei;  
          Pe baza propunerilor făcute de Comisia de specialitate pentru asistenţă socială şi protecţia 
copilului;  
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (6) litera b) coroborat cu art..91 alin (5) litera a) punct 2 
şi a art. 106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta 

DISPOZIŢIE  

          Art.1. Începând cu data de 11 septembrie 2008 se delegă domnului Boitor Nicolae 
îndeplinirea atribuţiunilor de director executiv al Direcţie Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie 
a Copilului Maramureş până la promovarea temporară, în condiţiile legii, a unui funcţionar public în 
această funcţie.  
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică: 

o Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;  
o Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii;   
o Compartimentului resurse umane;  
o D.G.A.S.P.C. Maramureş;  
o Domnului Boitor Nicolae.  

PREŞEDINTE  
Mircea Man 

Avizat pentru legalitate  
SECRETAR AL JUDEŢULUI  

Dumitru Dumuţa 

Baia Mare, 10 septembrie 2008  
Nr. 376 
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Proiectul „Tineri belgieni in Romania” Maramures, 2008 

COMUNICAT  

Ref.: Proiectul „Tineri belgieni în România” Maramureş, 2008 coordonat de Consiliul Judeţean 
Maramureş  
 
În perioada iulie-august 2008, judeţul Maramureş s-a bucurat de prezenţa a peste 40 de tineri 
belgieni „scuti”(cercetaşi) în cadrul proiectului „Jeunes en Roumanie” (Tineri belgieni în 
România) derulat în parteneriat de Consiliul Judeţean Maramureş prin Biroul Relaţii 
Internaţionale, Asociaţia belgiană „Solidarité Horia-Quévy” şi Biroul de Reprezentare al 
Maramureşului din cadrul U.N.C.J.R în Bruxelles.  
 
Tinerii voluntari din cadrul Asociaţiei „Solidarité Horia-Quévy”, cu vârste cuprinse între 16-18 ani, 
au venit în Maramureş pentru a derula activităţi de voluntariat educative, de ecologizare, de 
reconstrucţie/renovare în comunităţile din judeţul nostru. Aceste tabere se dovedesc extrem de utile 
ambelor părţi, tinerii belgieni descoperă o ţară fascinantă cu oameni ospitalieri, dovedindu-se utili 
comunităţii locale, iar tinerii maramureşeni se bucură de un schimb cultural şi de experienţă.  
 
Asociaţia belgiană „Solidarité Horia-Quévy" activează din 1989 în România, însă în anul acesta, 
Maramureşul a găzduit cele mai multe tabere de tineri voluntari. Consiliul Judeţean Maramureş a 
coordonat 3 dintre taberele de „scuti” împreună cu autorităţile locale şi şcolile din Câmpulung la 
Tisa, Călineşti şi Coaş.  
 
„Scutii” belgieni au întreprins activităţi educative cum ar fi cursuri de limbă engleză-franceză, 
activităţi de renovare în cadrul şcolilor, dar şi de ecologizare a văilor şi spaţiilor verzi. Voluntarii 
belgieni, însoţiţi de gazdele maramureşene au avut ocazia să viziteze Cimitirul Vesel din Săpânţa, 
Mocăniţa de pe Valea Vaserului şi bisericile de lemn din Patrimoniul Mondial UNESCO.  
 
Tinerii belgieni s-au declarat extrem de impresionaţi de „descoperirea unei culturi aparte, a unui 
stil de viaţă atât de simplu…Tabăra, în general a fost de neuitat ! Acest lucru ne ambiţionează si 
mai mult să retrăim şi anul viitor această experienţă.” Revista trimestrială a acestei organizaţii a 
acordat o atenţie deosebită experienţei trăite de aceşti tineri în Maramureş.  
De asemenea, reprezentanţii Asociaţiei „Solidarité Horia-Quévy” (www.horia-quevy.be) , au fost 
impresionaţi de efectele dezastruoase ale inundaţiilor din luna iulie a acestui an, astfel încât au făcut 
o donaţie in natura comunităţilor afectate din judeţul nostru (diverse obiecte noi de îmbrăcăminte).  
 
Succesul colaborării între Consiliul Judeţean Maramureş şi Asociaţia „Solidarité Horia-Quévy” va 
duce la continuarea organizării acestor tabere în judeţul nostru şi în anul 2009.  
 

 
Noemi Ganea,  

Consilier, Birou Relaţii Internaţionale  

 
 
12.09.2008 
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Intalnire intre Presedintele CJ MM si Ambasadorul Ucrainei in 
Romania 

 
 

 
Vizita ambasadorului Ucrainei 
 
 
 
 
 

 
La masa de lucru 

 
Markiyan Kullyk 

 
Din timpul întâlnirii 
 

          Ambasadorul Ucrainei în România Markiyan Kulyk, a avut în această dimineaţă o întrevedere 
cu preşedintele Consiliului judeţean Maramureş Mircea Man. Este prima vizită de acest gen pe care 
ambasadorul o efectuează în afara Bucureştiului, de la numirea sa în funcţie (25 iunie 2008).  
          Excelenţa Sa a fost însoţit de domnul Yuriy Verbiţkii, Consulul General al Ucrainei în 
Suceava şi de domnul Pavel Rogovei, consilierul Ambasadei Ucrainei în România. În deschiderea 
discuţiilor ambasadorul s-a arătat interesat de dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi de ridicarea acestora 
la un alt nivel.  
          În ceea ce priveşte partea română, la întâlnire au participat secretarul judeţului, Dumitru 
Dumuţa şi consilierul judeţean Gheorghe Mihai Bârlea. 
          Preşedintele Mircea Man i-a reamintit ambasadorului faptul că Maramureşul are în partea de 
nord comune în care populaţia este preponderent ucraineană. De asemenea, a adus în discuţie şi 
situaţiile deosebite pricinuite de inunaţiile cu care s-a confruntat judeţul nostru în această vară. 
Mircea Man a dat asigurări că atât primarii din localităţile din Maramureşul Istoric, cât şi Consiliul 
judeţean Maramureş au o preocupare reală şi activă, pentru a încerca să deschidă noi porţi de trecere 
între România şi Ucraina. „Colaborarea transfrontalieră pentru Ucraina este o prioritate. Partea 
ucraineană consideră că numărul de puncte de trecere a frontierei ar trebui mărit, infrastructura 
ar trebui lărgită, iar statutul lor să fie mult mai înalt”, a spus ambasadorul. Ucrainienii au transmis 
Ministerului Afacerilor Externe din România un set de propuneri privind mărirea numărului de 
puncte de trecere a frontierei ucraineano-română. Unele din ele au tangeţă directă pe judeţul 
Maramureş. Printre localităţile vizate se numără Poienile de sub Munte şi Valea Vişeului. Această 
acţiune vine în primul rând în sprijinul populaţiei din zona respectivă, declarat Excelenţa Sa. 
          O altă problemă pusă în discuţie a fost semnarea unui acord privind micul trafic de frontieră. 
Râmâne de stabilit care sunt localităţile aflate la 50 de kilometri de frontieră care vor face actul 
acestui document. El va simplifica trecerea cetăţenilor din ambele ţări. Markiyan Kulyk şi-a 
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manifestat intenţia de a semna cu partea română acest acord până la sfârşitul anului. A mai cerut şi 
o susţinere din partea autorităţilor din ţara noastră în ceea e priveşte controlul comun. Unul din 
avantajele acestui demers este faptul că timpul de tracere a frontierei se va micşora de două ori.  
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş şi-a manifestat toată deschiderea faţă de 
propunerile ambasadorului ucrainean. „O preocupare aparte şi un obiectiv al Consiliului judeţean 
este acela de a crea pe lângă Podul Istoric, care se alfă astăzi acolo, un pod care să asigure 
transportul traficului economic din zonă şi nu numai. Maramureşul are nevoie de investiţii 
puternice,mai ales că inundaţiile ne-au creat o pagubă de 2100 de miliarde”, a spus Mircea Man. 
„Activitatea Consiliului judeţean şi legăturile pe care le avem cu Ucraina de foarte multă vreme, se 
vor amplifica, suntem foarte aproape şi avem programe deschis”, a mai declarat acesta.  
          În discuţie au fost aduse şi problemele legate de liceul Tara Şevcenko din Sighetu Marmaţiei, 
programul de colaborare transfrontalieră CBS şi situaţia iazurilor de decantare din zona Borşa. 
Referitor la acestea, Mircea Man a vorbit despre evitarea unor accidente ecologice şi implicarea 
Ministerelor Mediului din cele două ţări.  

 
 

Purtător de cuvânt,  
Mirela Bodea  

15.09.2008 
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Reprezentanti CJ MM la intalnirea Comitetului 3 ARE 
 

 

Comitetul 3 ARE, Saint Polten Austria 2008.jpg 

 

 

 

COMUNICAT  

Ref.: Participarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Maramureş la întâlnirea Comitetului 3 
ARE – Cultură, educaţie, tineret, media, cooperare interregională şi internaţională  
 
În perioada 10 -11 septembrie 2008, s-a desfăşurat la Saint Polten – Austria întâlnirea Comitetului 3 
ARE – Cultură, educaţie, tineret, media şi cooperare interregională şi internaţională şi Seminarul cu 
tema „Turism cultural şi parteneriate public private”. ARE – Ansamblul Regiunilor Europene este o 
organizaţie pan europeană care reuneşte regiuni din întreaga Europă, judeţul Maramureş fiind 
membru al acestei organizaţii din anul 1997, alături de alte 33 de judeţe din România. 
 
La această întâlnire, Consiliul Judeţean Maramureş a fost reprezentat de o delegaţie din care a făcut 
parte, doamna Pop Mariana, inspector şcolar adjunct la Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş, 
domnul Rohian Anton, consilier judeţean şi doamna Liţe Mihaela, şef birou relaţii internaţionale, 
reprezentantul Consiliului Judeţean Maramureş în comisia 3ARE.  
În cadrul seminarului „Turism cultural şi parteneriate public private”, au participat cu prezentări 
experţi şi specialişti de la Centrul din Paris al Patrimoniului Mondial UNESCO, Centrul de turism şi 
schimburi culturale al Universităţii Metropolitane Leeds - Marea Britanie, Societatea de consultanţă 
ATC Austria, precum şi coordonatorul Expoziţiei Interregionale 2008 Niederösterreich, Austria.  
 
Comitetului 3 ARE este alcătuit din 4 subcomitete: educaţie, tineret, cultură şi cooperare 
interregională şi internaţională. În cadrul întâlnirilor organizate pe subcomitete reprezentanţii din 
Maramureş s-au implicat în grupul de lucru pe educaţie, care va elabora declaraţia ARE privitor la 
dezbaterea lansată de Comisia Europeană pe tema migraţiei şi mobilităţii, provocări şi oportunităţi 
pentru sistemele educaţionale din Uniunea Europeană, prezentând situaţia copiilor din Maramureş, 
afectaţi de fenomenul migraţiei.  
 
La finalul întâlnirii s-au făcut propuneri pentru funcţia de preşedinte al Comitetului 3 ARE la 
viitoarele alegeri, care vor avea loc la Adunarea Generală ARE, ce se va desfăşura la Tampere – 
Finlanda între 12-14 noiembrie 2008. Doamna Johanna Mikl Leitner actuala preşedintă a Comisiei 
3 ARE, a fost propusă pentru o nouă candidatură. 

Mihaela Liţe  
Şef Birou Relaţii Internaţionale 

16.09.2008  
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Rabinul Nuta Horowitz la Cabinetul Preşedintelui 
 

 

Vizita Rabinului Nuta Horowitz 

 

           

Mircea Man a avut astăzi o întâlnire cu rabinul congregaţiei Sapinka din Brooklyn - SUA, 
Nuta Horowitz. Acesta s-a arătat interesat de cimitirul evreiesc din localitatea Săpânţa, pe care 
doreşte să-l reamenajeze şi să-l împrejmuiască. Acest demers l-a început în urmă cu aproximativ 5 
ani, dar în repetate rânduri s-a lovit de refuzul familiilor care au locuinţele în apropierea locului de 
veci. Cu toate că iniţial aceştia au fost de acord cu anumite compensaţii pe care rabinul le-ar fi 
oferit, într-un final refuză să-i ofere ajutoru rabinului, cu toate că este vorba de o suprafaţă mică de 
teren. În continuare oaspetele american este dispus să ofere compensaţii materiale vecinilor. În 
cazul în care nu se răzgândesc, o posibilă rezolvare a problemei ar fi în instanţă. Asta în condiţiile în 
care rabinul susţine că deţine documente primite de la Arhive care-i atestă dreptatea. Dorinţa 
rabinului de a reamenaja acel loc survine şi din faptul că tatăl său a fost născut în localitatea 
Săpânţa.  
          Preşedintele Consiliului judeţean a promis că îl va sprijini în acest demers, cu toate că nu 
intră în atribuţiile sale. El l-a chemat la întâlnire şi pe subprefectul Pamfil Bercean care se va 
implica în rezolvarea acestei probleme.  
 

 
Purtător de cuvânt, 

Mirela Bodea  

16.09.2008  
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Colegiu director a D.G.A.S.P.C. MM 
 

 

Prezidiu 

 

Angajati ai DGASPC MM 

          

 Astăzi, în Sala Mare a Palatului Administrativ a avut loc şedinţa Colegiului Director al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş. Pe ordinea de zi au fost incluse 
măsurile tranzitorii pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş cu privire 
la stabilirea funcţiilor publice din cadrul instituţiei.  
           La prezidiu au fost prezenţi preşedintele Consiliului judeţean Maramureş Mircea Man, 
Preşedintele Colegiului Director, Dumitru Dumuţa, Nicolae Boitor, directorul interimar al 
instituţiei, Ana Moldovan, preşedintele comisiei pentru protecţia copilului din cadrul Cj MM, Maria 
Griguţă directorul economic al DGASPC MM şi Bianca Sălăjan, directorul Compartimentul Adulţi. 
           În sală au fost prezenţi şefii de centre, şefii de servicii, împreună cu toţi angajaţii din aparatul 
propriu care urmează să devină funcţionari publici începând cu data de 1 octombrie 2008. Este 
vorba de un număr de 193 de persoane, dintr-un total de 208 angajaţi ai Direcţiei. Ceilalţi 15 
angajaţi contractuali fac parte din categoria personalului auxiliar şi nu vor deveni funţionari publici. 
Majorotatea angajaţilor Direcţiei a căror funcţii se transformă, vor beneficia de creşteri salariale şi 
diferite sporuri.  
           Directorul interimar al instituţiei a ţinut să-şi expună priorităţile pentru perioada imediat 
următoare. Printre acestea se numără:  

• modificarea regulamentului de ordine interioară 
• dispoziţia de numire pe funcţiile publice 
• inventarierea tuturor problemelor pe care le are fiecare locaţie în parte 
• analiza licitaţiilor 
• semnarea de urgenţă a convenţiilor de colaborare cu liceele din judeţ 
• trecerea în subordinea Compartimentului de Adulţi a 8 case (prin hotărâre CJ) 
• schimbarea unor acte normative la nivel de instituţie (ex. cerere de concediu). 

          Preşedintele Consiliului judeţean a ţinut să le explice angajaţilor direcţiei faptul că noul 
director va fi numit în funcţie în urma câştigării concursului şi sub nicio formă numirea nu se va 
face pe criterii politice. În ceea ce priveşte modificările survenite în contractul de muncă, Mircea 
Man a precizat: „Vom face negocierile care ne permit să vă acordăm eventualele măriri de salarii, 
dar toate acestea în limitele bugetului, în limitele legii, nu este rea voinţă, nu închidem discuţiile, 
dar toate acestea vor trebui făcute cu mult calm şi să nu implicăm politicul absolut deloc în această 
problemă. Directorul care va rămâne va trebui să îş iasume conducerea Direcţiei aşa cum spune 
legea.”  
 

Purtător de cuvânt,  
Mirela Bodea  

16.09.2008 
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Sedinta de indata a Consiliului judeţean Maramures 
 

 
Sedinta CJ MM 16.09.2008 
 
 

 
Plenul sedintei 

          Astăzi, Consiliul judeţean Maramureş a fost convocat într-o sedinţă de îndată. Pe ordinea de zi 
a fost inclus proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş.  
          Astfel, s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008 prin 
majorarea veniturilor şi a cheltuielilor totale cu suma de 8.400 mii lei după cum urmează:  

• veniturile se suplimentează cu 8.400 lei la titlul: Subvenţii primite de la Fondul de 
Intervenţie” 

• cheltuielile se suplimentează cu aceeaşi sumă, reprezentând cheltuieli destinate realizării 
unor lucrări prioritare de refacere a infrastructurii grav afectate de calamităţile produse în 
acest an, la următoarele capitole bugetare:  

cap. 70.02 – alimentare cu apă municipiul Sighetu Maramaţiei 1.800 mii lei 
- alimentare cu apă oraşul Borşa 837 mii lei 
cap. 80.02 -apărări de mal comuna Poienile de sub Munte 1.263 mii lei 
cap. 84.02 - refacere şi întreţinere drumuri judeţene 3.000 mii lei 
- reabilitare poduri (2 poduri) oraşul Borşa.  
 
          Art.2. Achitarea sumelor repartizate pe lucrările nominalizate se va face numai după 
recepţionarea şi confirmarea de către o comisie de recepţie constituită din reprezentanţi ai 
Consiliului judeţean şi specialişti din aparatul de specialitate, a cantităţilor real executate. 
 
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:  

• Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş 
• Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş 
• Direcţiei juridice şi administraţie publică 
• Direcţei tehnice 
• Direcţiei economice 
• Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii 
• Consiliilor locale Sighetu Marmaţiei, Borşa şi Poienile de sub Munte.  

          Preşedintele Consiliului judeţean le-a prezentat consilierilor judeţeni şi expunerea de motive 
la acest proiect de hotărâre, precum şi raportul directorului exectutiv Ana Glodan.  
 
          Proiectul de hotărâre a primit avizul comisiei de buget finaţe (la discuţiile comisiei a 
participat şi subprefectul Ştefan Gonczi) şi a fost votat în unanimitate de plenul Consiliului.  
 

Purtător de cuvânt,  
Mirela Bodea  

16.09.2008 
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Presedintele CJ MM si PS Justin Sigheteanul la 

 Poienile de Sub Munte 
 
 
          Presedintele Consiliului judetean Maramures va face astazi, 17.09.2008, o deplasare in 
teritoriu, in comuna Poienile de Sub Munte. El va fi insotit de PS Justin Sigheteanul, episcopul 
Martamuresului si Satmarului. Biserica Ortodoxa a strans aproximativ 9 miliarde de lei vechi din 
toata tara (contributia cea mai mare venind din partea judetelor Cluj si Alba). Banii vor fi folositi 
pentru reconstructia a 4 locuinte afectate de inundatii, din localitatea Poienile de Sub Munte. 
          Astazi se va semna protocolul intre Primaria Poienile de Sub Munte, Episcopia 
Maramuresului si Satmarului si firma care va exectua lucrarile. 
 

Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 

 
16.09.2008 
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Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord 
 

 
Semnarea Acordului de Parteneriat, a 
Declaraţiei de Angajament şi a Declaraţiei de 
Eligibilitate 
 

 
PS Justin Sigheteanul şi presedintele Mircea 
Man 

 
          14 parohii ortodoxe şi 3 greco-catolice vor face parte dintr-un proiect numit Circuitul 
bisericilor de lemn din Transilvania de Nord. Astăzi, în cadrul unei întâlniri la care au participat PS 
Justin Sigheteanul, episcopul Maramureşului şi Sătmarului şi Mircea Man, preşedintele Consiliului 
judeţean Maramureş s-a semnat Acordul de Parteneriat, Declaraţia de Angajament şi Declaraţia de 
Eligibilitate. 7 dintre bisericile de lemn înscrise în proiect sunt înscrise pe lista UNESCO, restul 
fiind pe lista Ministerului Culturii, monumente din clasa A.  
          Proiectul prevede înfiinţarea unor puncte de informare, parcări şi toalete în incinta acestor 
biserici. De asemenea, vor exista şi aparate audioghid.  
          Valoarea proiectului se ridică la 20.233.536 de lei. 85% din sumă va fi contribuţia UE, 2% 
Consiliul judeţean Maramureş şi 13% Guvernul. 
          Documentaţia semnată astăzi de preşedinte, primarii din localităţile unde se vor face 
investiţiile şi preoţii din parohiile implicate va fi trimisă la ADR-NV Cluj pentru evaluare. Aceasta 
durează 6 luni de zile.  
Lista localităţilor unde va fi implementat proiectul:  

• Biserici ortodoxe 
1. Ieud 
2. Poienile Izei 
3. Rozavlea 
4. Ocna Şugatag 
5. Bârsana 
6. Deseşti 
7. Copalnic Mănăştur 
8. Budeşti 
9. Bogdan Vodă 
10. Botiza 
11. Remetea Chioarului 
12. Săcălăşeni 
13. Şişeşti 
• Parohii greco-catolice 
1. Călineşti 
2. Şişeşti 
3. Ieud Vale 

 
17.09.2008 
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Comunicat Tarom 
TAROM dublează numărul curselor aeriene pe relaţia BUCUREŞTI - 

BAIA MARE - BUCUREŞTI 
 
          Datorita gradului de incarcare pasageri (Passenger Load Factor) excelent pe cele 5 curse 
aeriene saptamanale operate in ultimele 18 luni (incepand cu data de 1 aprilie 2007), TAROM a 
decis dublarea numarului de curse aeriene pe relatia Bucuresti (Otopeni) - Baia Mare - Bucuresti 
(Otopeni). 
 
          Evenimentul se va produce in data de 26 octombrie 2008, data la care in programul curselor 
aeriene TAROM publicat pe www.tarom.ro apare o noua cursa aeriana - cu numarul RO 617/618 - 
operata in zilele lucratoare [luni - marti - miercuri - joi - vineri] dupa orarul: 
- RO 617: Bucuresti/Otopeni decolare 17.20 - Baia Mare aterizare 18.40; 
- RO 618: Baia Mare decolare 19.00 - Bucuresti / Otopeni aterizare 20.15. 
 
          Începand cu aceeasi data - 26 octombrie 2008 - se modifica si programul de operare al 
curselor aeriene Tarom nr. RO 619/620 astfel: 
- RO 619 Bucuresti/Otopeni decolare 20:45 - Baia Mare aterizare 22:05 (in zilele de D, L, Ma, Mi, 
J); 
          (Aeronavele Tarom stationeaza noaptea / over-night stop la Aeroportul Baia Mare); 
- RO 620 Baia Mare decolare 06:05 - Bucuresti / Otopeni aterizare 07:20 (in zilele de L, Ma, Mi, J, 
V). 
          Toate cursele sunt directe (nici o oprire intermediara). 
 
          Astfel - incepand cu data de 26 Octombrie 2008 pasagerii, firmele de curierat rapid si 
transport marfa/cargo, toti utilizatorii Aeroportului International Baia Mare fie ca sunt localizati in 
orasul Baia Mare fie in judetul Maramures sau in judetele invecinate Satu Mare, Salaj, Bistrita si 
Cluj - beneficiaza de un numar total de 26 (douazeci si sase) curse aeriene directe pe saptamana "la" 
si "de la" Aeroportul International Baia Mare astfel: 10 curse aeriene saptamanale directe de la 
Bucuresti, 10 spre Bucuresti, 3 de la Viena, 3 spre Viena. Cursele aeriene directe de la si spre Viena 
sunt in continuare operate de prestigioasa companie austriaca de transport aerian Austrian Airlines.  
 
          Important: Aeroportul International Baia Mare asigura PARCARE PAZITA SI GRATUITA 
pentru toate autoturismele parcate in zona special amenajata din Zona Publica. Procesarea bagajelor 
pasagerilor care au conexiune in Otopeni pentru destinatii UE se face la Baia Mare, bagajele fiind 
transferate automat in Otopeni pe cursa aeriana internationala corespunzatoare! 
 
          - Aeroportul Baia Mare nu detine nici un fel de informatii referitoare la tarife, rezervari si 
vanzari bilete de avion pentru compania Tarom, Austrian Airlines sau oricare companie aeriana. 
Pentru orice informatii suplimentare referitoare la programul de zbor va rog sa nu ezitati sa 
contactati Regia Autonoma "Aeroportul International Baia Mare", telefon: 0262-293444, tel/fax 
0262-223394, e-mail: office@baiamareairport.ro, www.baiamareairport.ro 
 
Cu stima,  
Dipl. eng. Traian BRAD 
Director of Ground Operations and Handling 
Baia Mare Airport, Romania 
Tel ++40-262-293444 (Mo-F, 04.00-16.00UTC); Fax ++40-262-223394; 
www.baiamareairport.ro 
 

Biroul de presa  
Cabinet presedinte Consiliul judetean Maramures 
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Intalnire romano-maghiara 
 

 
Mircea Man si Andor Fejer 

 
Deschiderea oficiala a evenimentului 
 

          La sfârşitul săptămânii trecute a avut loc în Szolnok, Ungaria FolkdanceNet – Reţea 
tematică a ansamblurilor folclorice. Maramureşul a fost reprezentat la această manifestare de 
Ansamblul Naţional Folcloric Transilvania. Aici a participat şi preşedintele Consiliului judeţean 
Maramureş, Mircea Man. La deschiderea oficială a evenimentului, preşedintele s-a întâlnit cu 
omologul său maghiar, Andor Fejer, Preşedintele Consiliului judeţean Jasz-Nagzkun-Szolnok. „Mă 
bucur că aţi acceptat invitaţia noastră în Szolnok şi sper că în continuare cele două localităţi 
înfrăţite vor avea parte de o colaborare excelentă”, a declarat Andor Fejer. La rândul său, Mircea 
Man i-a oferit gazdei tot sprijinul necesar în derularea unor proiecte comune şi s-a arătat deschis 
oricărei colaborări care să vină în spijinul celor două judeţe. 
           Cei doi oficiali au stabilit, conform agendei de lucru agreate între cele 2 judeţe infrăţite 
faptul că Maramureşul va organiza în acest an întâlnirea comună a comisiilor pentru Protectia 
Mediului din cadrul celor două consilii judeţene. Cel mai probabil, evenimentul va avea loc în a 
doua jumătate a lunii noiembrie.  
 

 
Purtător de cuvânt,  

Mirela Bodea 
 
 
21.09.2008 
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Biserica Ortodoxa va construi case in Poienile d.s. Munte 
 

 
Poienile de Sub Munte 
 
 

 
La masa discutiilor 

 
 
 

 
Stabilirea detaliilor 
 
 
 
 
 
 

           
 
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a făcut miercuri o deplasare în teritoriu, în comuna 
Poienile de Sub Munte. El s-a întîlnit acolo cu Preasfinţiia Sa Justin Sigheteanul, episcopul 
Maramureşului si Sătmarului. Biserica Ortodoxă a strâns aproximativ 9 miliarde de lei vechi de la 
enoriaşii din toata ţara (contribuţia cea mai mare având-o judeţele Cluj si Alba). Banii vor fi folosiţi 
pentru reconstrucţia a 4 sau 5 locuinţe afectate de inundaţii, din localitatea Poienile de Sub Munte. 
A fost semnat protocolul între Primaria Poienile de Sub Munte, Episcopia Maramuresului si 
Satmarului si firma care va exectua lucrarile. Constructorul a dat asigurări că până la venirea iernii 
casele vor fi locuibile.  
 

 
Purtător de cuvânt, 

Mirela Bodea 
21.09.2008 
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Raport licitatie Aeroportul International Baia Mare 
Consiliul judeţean Maramureş 
Direcţia Patrimoniu şi Logistică 
 

Raport privind organizarea licitaţiei pentru „Extinderea şi modernizarea 
 Aeroportului Internaţional Baia Mare pentru a corespunde traficului 

internaţional de pasageri şi mărfuri” 
 
           Având în vedere prevederile Art.3 lit. e) şi Art.5 alin.(1) şi (2) din HG nr.28 din 9 ianuarie 
2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii metodologieie de elaborare a devizului general pentru 
obiectivele de investiţii şi lucrări de intervenţii (act normativ ce a intrat în vigoare în data de 
22.02.2008) unde se precizează:  
 
           Art. 3 lit. e) studiu de fezabilitate: documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc 
principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi 
oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi 
economice ce urmează a fi supuse aprobării; 
 
           Art. 5 (1) Proiectarea lucrărilor de construcţii pentru obiective de investiţii noi, inclusiv 
extinderi, se elaborează în următoarele faze:  

a. studiu de fezabilitate 
b. proiect tehnic 
c. detalii de eecuţie 

           (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiţii noi, inclusiv 
extinderi, ale căror docmentaţii tehnico-economice intră în competenţa de aprobare a Guvernului, se 
elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării studiului de fezabilitate.  
 
           Art. 4 mai sus menţionat, face precizarea: „Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii noi , precum şi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, 
finanţate, total sau parţial, din bugetele prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finaţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art.1 alin. (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.”  
 
           (2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aplicării, executării şi 
raportării: 

a. bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, 
judeţelor şi municipiului Bucureşti; 

b. bugetului împrumuturilor externe şi interne, pentru care rambursarea, plata dobânzilor, 
comisioanelor, spezelor şi altor costuri care se asigură din bugetele locale şi care provin din : 
împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate autorităţilor administraţiei 
publice locale şi/sau agenţilor economici şi serviciilor publice din subordinea acestora; 
împrumuturi contractate de autorităţile administraţiei publice locale şi garantate de stat; 
împrumuturi externe şi/sau interne contractate sau garantate de autorităţile administraţiei 
publice locale; 

 
           Totodată, la Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind Finaţele Publice Locale, pentru 
aprobarea proiectelor de investiţii publice se stipulează următoarele: (1) documentaţiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare 
din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne sau externe, contractate 
direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative. 
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           În acelaşi timp, Legea 215/2001 a administraţiei publice locale la Art. 126 prevede 
următoarele „Lucrările de construcţiişi reparaţii de interes public finanţate din bugetele comunelor, 
oraşelor, municipiilor sau judeţelor se execută numai pe baza unor documentaţii tehnico-economice 
avizate sau aprobate după caz de consiliul local ori de consiliul judeţean şi numai pe baza unei 
licitaţii publice în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.” 
 
           Totodată, facem precizarea că nu ne încadrăm în situaţiile de excepţie prevăzute de Art. 6 lit. 
a), b) , şi c) din HG 28/2008 când nu este obligatorie respectarea acestui act normativ. ( prin 
excepţie de la prevederile art. 4, prezenta hotărâre nu se aplică: 

a. obiectivelo de investiţii / lucrărilor de intervenţie aflate în curs de execuţie la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri, care se supun prevederilor actelor normative în vigoare la data 
aprobării; 

b. obiectivelor de investiţii/ lucrărilor de intervenţii pentru ale căror studii de fezabilitate/ 
documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost demarate procedurile de achiziţie 
publică, în condiţiile legii; 

c. obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente , cuprinse 
în programele instituţiilor care fac parte din sistemul de apărare , ordine publică şi siguranţă 
naţională.) 

           Având în vedere cele de mai sus, precum şi Referatul întocmit de specialiştii din 
aparatul propriu al Consiliului judeţean Maramureş privind situaţia licitaţiei la obiectivul 
„Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Baia Mare” şi luând în considerare 
principiile care stau la baza OG 34 / 2006 privind achiziţiile public, referitoate la asigurarea 
utilizării eficiente a fondurilor publice, la promovarea concurenţei, garantarea tratamentului 
egal a operatorilor economici cât şi asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de 
achiziţie publică, propunem întocmirea şi scoaterea la lictaţie într-o primă etapă a 
documentaţiei de atribuire numai pentru studiu de fezabilitate. 
 
 
 
 

Director executiv, 
Maria Kovacs 

 
 
Biroul de presă al Consiliului judeţean Maramureş 
17.09.2008 
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Demararea procedurii de achizitie publica de servici de proiectare 
pentru elaborarea SF la aeroport 

 
          Astăzi, 23.09.2008 s-a demarat procedura de achiziţie publică de servicii de proiectare pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul : „Extindere şi modernizare Aeroport Baia 
Mare”, pentru a corespunde traficului internaţional de pasageri şi mărfuri. 
Prin H.G. nr.849/2007 s-a aprobat deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului 
vamal pentru traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe Aeroportul Baia Mare.  
          S-au creat astfel premizele legale pentru realizarea unui punct de trafic aerian internaţional în 
zona de nord-vest a României, cu perspective bune de dezvoltare. Începând cu luna aprilie 2008, pe 
Aeroportul Baia Mare se desfăşoară trafic internaţional de călători în regim de zbor regulat.  
          Consiliul judeţean Maramureş are intenţia de a achizitiona servicii pentru întocmirea studiului 
de fezabilitate pentru extinderea şi modernizarea Aeroportului Baia Mare pentru a corespunde 
traficului internaţional de călători şi de mărfuri, în trei etape: 
          Etapa I – Extinderea şi modernizarea aerogării pentru traficul internaţional de călători; 
          Etapa a II-a – Extinderea şi modernizarea aerogării pentru transportul internaţional de 
mărfuri; 
          Etapa a III-a – Reabilitarea pistei pentru transportul internaţional de călători şi mărfuri. 
          Scopul proiectului este reprezentat de eficientizarea, extinderea şi modernizarea aeroportului 
în vederea operării în traficul aerian naţional şi internaţional de călători şi marfă. 
Soluţiile ce se vor propune trebuie să asigure menţinerea traficului aerian, în perioada de derulare a 
lucrărilor de modernizare şi extindere a aeroportului, pentru aeronave de tipul ATR 42-300, 
CRJ200. 
          Studiul de fezabilitate va analiza, va proiecta şi va dimensiona instalaţiile aeroportuare astfel 
încât acestea să asigure funcţionarea corespunzătoare a aeroportului pe durata execuţiei proiectului.  
          Terminalul modernizat şi extins va corespunde standardelor şi cerinţelor naţionale şi 
internaţionale privind controlul de acces diferenţiat, astfel încât acesta să îndeplinească cerinţele de 
siguranţă. Toate procesele de operare şi funcţionare trebuie concepute astfel încât să poată fi 
realizată separarea fluxurilor de trafic şi controlul pasagerilor, bagajelor şi mărfurilor. 
          Dimensionarea aerogării se va realiza pentru o capacitate de 150 de pasageri pe oră, conform 
rezultatelor studiului de trafic. 
          Terminalul va fi deservit de o zona de acces corespunzătoare, scop în care se va dezvolta un 
concept edilitar integrat. 
          Se vor proiecta şi realiza spaţiile necesare pentru un sistem de transport şi control a bagajelor 
de cală şi a pasagerilor, pentru creşterea confortului de îmbarcare şi a obţinerii bagajelor de cală la 
sosire într-un timp cât mai scurt. 
          Suprafeţele destinate parcării autoturismelor pentru pasageri şi angajaţi, a taxiurilor şi 
autobuzelor vor fi reamenajate la limita de nord a amplasamentului aeroportului, în perimetrul de 
acces rutier la noul terminal. 
          Se va proiecta un terminal de mărfuri cu capacitatea de 100 to cargo/aeronavă care să 
corespundă standardelor şi cerinţelor naţionale şi internaţionale integrat în ansamblul arhitectonic al 
complexului aeroportuar cu toate dotările necesare. 
          Se va proiecta consolidarea pistei actuale, în lungime de 1.800m şi lărgirea ei la 45m+2x7,5m 
cu creşterea portanţei la 27 t/roată simplă izolată şi extinderea acesteia cu 700m, astfel încât la 
terminarea lucrărilor pista de decolare-aterizare să aibă o lungime de 2.500m şi echiparea direcţiei 
de zbor 276 cu un sistem instrumental de precizie (ILS), corelat cu o instalaţie de balizaj luminos de 
mare intensitate, care să permită operarea în condiţii de siguranţă la o transparenţă atmosferică 
redusă. 

Biroul de presă  
Cabinet preşedinte CJ Maramureş 

23.09.2008 
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Participarea CJ Maramurea in cadrul proiectului “Folkdancenet” 

 
COMUNICAT 

Ref.: Participarea Consiliului Judeţean Maramureş în cadrul proiectului “Folkdancenet” (Reţea 
tematică a ansamblurilor folclorice europene) în Szolnok, Ungaria 
          În perioada 18-21 septembrie 2008, reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş au 
participat în judeţul înfrăţit Jasz-Nagykun-Szolnok în cadrul proiectului european “Folkdancenet” 
(Reţea tematică a ansamblurilor folclorice europene).  
          Maramureşul a fost partener în cadrul acestui proiect alături de 7 regiuni europene: Asti 
(Italia), Dordogne (Franţa), Durham (Marea Britanie), Harghita (România), Szolnok (Ungaria), 
Somme (Franţa) şi Tarnow (Polonia), fiind un proiect finanţat de Comisia Europeană prin 
Programul European Citizenship (Reţea tematică europeană) şi care a fost ales ca programul 
reprezentativ la nivel naţional în cadrul Anului European al Dialogului Intercultural 2008.  
          Foldancenet este o reţea multinaţională de grupuri, asociaţii şi instituţii din domeniul culturii 
tradiţionale susţinută de autorităţile judeţene care promovează valorile culturii tradiţionale prin dans 
şi muzică populară şi atragerea tinerilor înspre ceea ce reprezintă cultură autentică. Reţeaua va 
funcţiona prin dezvoltarea unor proiecte şi iniţiative comune între cei 8 parteneri, susţinută de 
comunicarea intensă ce se va derula şi pe forumul website-ului dedicat proiectului: 
www.folkdancenet.eu  
          Reprezentanţii Maramureşului au participat la toate cele trei seminarii dedicate acestui 
proiect, în primele două s-au dezvoltat teme ce vizau viitorul culturii tradiţionale („Tradiţie şi 
modernism”) şi metodele concrete prin care ansamblurile participante vor colabora pe viitor 
(„Munca în reţea, finanţare şi marketing”). Cel de-al treilea seminar a avut în centrul său 
ansamblurile folclorice participante (Maramureşul a fost reprezentat de Ansamblul Folcloric 
Naţional Transilvania) care s-au pregătit pentru cele trei reprezentaţii avute în cadrul galei 
proiectului, una dintre ele fiind inedită prin faptul că ansamblurile au învăţat o coregrafie compusă 
din dansurile specifice fiecărei regiuni participante, intitulată „ Dansul European”.  
Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania” a avut un program deosebit de reuşit, aducându-şi 
contribuţia la succesul dansului european, care a pus în evidenţă faptul că diferite culturi pot fi unite 
prin limbajul comun al dansului şi muzicii populare.  
          De altfel, ansamblul „Transilvania” a fost considerat ca fiind ansamblul folcloric cu cele mai 
bune reprezentaţii, lucru apreciat şi de cotidianul local „Uj Neplap”: „Ansamblul folcloric 
maramureşean a prezentat un program deosebit care s-a situat peste nivelul celorlalte grupuri 
participante în cadrul acestui program multinaţional”.  
          Succesul proiectului a fost peste aşteptări, astfel că organizatorii au hotărât re-editarea acestui 
eveniment şi anul viitor, iar partenerii acestei reţele tematice au hotărât organizarea unor întâlniri de 
lucru începând cu anul viitor în fiecare din regiunile partenere.  
          Cele opt regiuni partenere în cadrul Folkdancenet au adoptat o declaraţie ce reprezintă 
principiile şi scopul acestei reţele, fiind pe viitor un instrument util pentru demararea parteneriatelor 
între regiunile participante. 

Noemi Ganea,  
Responsabil proiect  

Biroul de presă  
Cabinet preşedinte CJ Maramureş 

23.09.2008 
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Presedintele CJ Maramures s-a intalnit azi cu pagubitii de cai 
 

 
Aproximativ 100 de oameni prezenti in sala 

 
Discutii cu pagubitii 

 
Discutii cu pagubitii 

 
          Mircea Man s-a întâlnit astăzi cu o aproximativ 100 de persoane dintre cei care au avut cai 
bolnavi de SIDA. De mai bine de 3 ani oamenii sunt purtaţi pe drumuri de la o instituţie la alta 
pentru a fi despăgubiţi. În urma intervenţiei preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş la 
Parlament, ei îşi vor primi banii pe care îi aşteaptă de atâta timp.  
 
          “Domnilor, aşa cum v-am promis, lucrurile sunt în linie dreaptă. Eu am aici legea care a fost 
votată deja în Parlament şi care mai trebuie promulgată. Proiectul de lege vine clar înspre 
despagubire”, le-a spus Mircea Man păgubiţilor.  
 
          Legea a trecut prin vot direct la Camera Deputaţilor. Ea va fi promulgată în 30 de zile, iar 
oamenii vor intra in drepturi. Preşedintele Consiliului judeţean i-a rugat să-şi completeze actele în 
aşa fel încât să nu apară nicio greşeală la dosar, pentru a nu întâmpina alte probleme în luarea 
banilor. „În acest moment problema este rezolvată. Acum nimeni nu mai poate da înapoi. Vă luaţi 
banii! Odată promulgată legea asta, ea trebuie respectată, iar dumneavoastră vă intraţi în drepturi 
şi puteţi sta liniştiţi”, a mai declarat acesta.  
 
          „Eu sunt din comuna Săcel. Mi-o luat caii. Mi-o zis că dacă nu le dau caii, 40 de milioane 
îmi dă amendă. Am predat caii, am rămas cu un mânz pe care l-am omorât că nu am avut ce sa fac 
cu el. Şi am rămas fără animale şi fără bani de atâţia ani”, a declarat unul dintre păgubiţi.  
          O parte dintre păgubiţi sunt în proces cu statul din cauza că nu şi-au primit încă sumele care li 
se cuvin. Pentru a nu pierde cheltuielile de judecată ei s-au sfătuit să continue procesul şi să nu-l 
oprească.  
 
          Cei prezenţi în sală au semnat un tabel-memoriu care va fi trimis preşedintelui Traian 
Basescu, cel care va semna în termen de o lună modificările legii. Tabelul a fost întocmit pentru a-i 
arăta Preşedintelui României situaţia în care se află peste 450 de maramureşni şi faptul că de mai 
mulţi ani ei nu au primit altceva decât promisiuni.  

Purtător de cuvânt,  
Mirela Bodea 

25.09.2008 
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Scrisoarea d-lui Markyan Kulyk, Ambasadorul Ucrainei 
  

Reproducere 
Biroul de presa 

Cabinetul presedintelui CJ Maramureş 
 
 
 
          Domnului Mircea Man, 
          Preşedintele Consiliul Judeţean 
          Maramureş 
 
          22 septembrie 2008 
 
 
          Stimate domnule Preşedinte, 
 
          Permiteţi-mi să Vă adresez sincere mulţumiri pentru primirea călduroasă, discuţia sinceră şi 
cu un conţinut bogat pe care am avut-o cu Dumneavoastră în cadrul vizitei mele de lucru în Judeţul 
Maramureş din data de 15 septembrie 2008. 
 
          Sunt convins că întâlnirea noastră va da un impuls pozitiv dezvoltării cooperării dintre 
Ucraina şi România atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional, va contribui la consolidarea 
relaţiilor de bună vecinătate şi prietenie dintre popoarele noastre. Cu plăcere aş vrea să menţinez 
apropierea poziţiilor noastre cu privire la mai multe probleme legate de dezvoltarea în continuare şi 
aprofundarea cooperării bilaterale, în special în domeniul colaborării transfrontaliere, lărgirii şi 
perfecţionării reţelei de puncte de trecere a frontierei de stat, activizării contractelor dintre cercurile 
de afaceri ale părţilor. Vă aduc mulţumiri pentru disponibilitatea exprimată de Dumneavoastră de a 
contribui la soluţionarea unor probleme mai complicate ale comunităţii ucrainiene din Maramureş, 
în special legate de asigurarea corespunzătoare a cerinţelor ei în domeniul învăţământului. 
           
          Confirmând disponibilitatea mea pentru abordarea uneor idei noi şi propuneri de 
proiecte, după cum am convenit, aş fi recunoscător pentru acordarea unor informaţii mai 
argumentate cu privire la proiectele susţinute de autorităţile judeţului Maramureş cu privire 
la perspectiva construirii unui nou pod pe râul Tisa şi a unui gazoduct de legătură cu 
regiunea Transcarpatia din Ucraina. 
 
          Sperând într-o colaborare fructuoasă, permiteţi-mi, domnule Preşedinte, să vă asigur de înalta 
mea consideraţie şi să vă urez multă sănătate şi succes în activitatea Dumneavoastră responsabilă.  

Sincer al Dumneavoastră, 
 

                     Markyan Kulyk 
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Dupa interventia lui Mircea Man, pagubitii de cai isi vor primi banii 

          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş s-a ţinut de cuvânt şi, aşa cum a promis, a trimis 
în capitală, pe cheltuiala proprie, o delegaţie formată din persoanele păgubite în cazul cailor bolnavi 
de SIDA. Deşi acest lucru nu intră în atribuţiile preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, 
Mircea Man s-a implicat personal în rezolvarea problemelor.  
 
          Astăzi, 24.09.2008, a avut loc în Bucureşti la Grupul Parlamentar al PD-L de la Camera 
Deputaţilor întâlnirea dintre cei 6 reprezentanţi ai păgubiţilor de cai cu SIDA şi grupul de 
parlamentari (senatori şi deputaţi) democrat-liberali din Comisia de Agricultură. Aceştia au analizat 
situaţia care durează din anul 2006. S-a pus în discuţie Ordonanţa de Guvern nr 42/2004, făcându-se 
următoarele modificări.  
 
          „b) persoanelor fizice sau juridice ale căror animale, diagnosticate pozitiv, au fost predate 
pentru sacrificare către unităţile de abatorizare, autorizate sanitar veterinar, direct de către 
proprietarii acestora sau prin intermediari, persoane fizice sau juridice, în cadrul programelor 
naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, conform legislaţiei în 
vigoare.”  
 
          Art.II Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările completările ulterioare, precum şi cu 
modificările aduse prin prezenta lege, se aplică şi pentru animalele diagnosticate pozitiv, preluate 
şi predate pentru sacrificare în uniotăţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar, direct de către 
proprietarii animalelor sau prin intermediari, persoane fizice sau juridice, începând cu anul 2004.” 
 
          În Maramureş sunt 464 de persoane care au dat animalele bolnave din gospodării pentru a fi 
sacrificate şi nu au mai fost despăgubite. O mare parte dintre păgubiţi au rămas chiar şi fără două 
animale. Suma totală pe care o vor primi este de aproximativ 900.000 de lei. Oamenii se întorc 
încrezători din Bucureşti. „De ani de zile încercăm să obţinem aceşti bani, care ne revin de drept, 
dar suntem purtaţi de la o uşa la alta. Direcţia Agricolă, Direcţia Sanitar Veterinară şi Prefectura 
nu au făcut decât să ne mintă şi să ne poarte pe drumuri. Domnul Man a făcut într-o săptămână cât 
nu au făcut alţii în 3 ani”, a declarat unul dintre păgubiţi.  
 
          Mâine, 25 septembrie 2008, la ora 9, va avea loc o întâlnire a preşedintelui Consiliului 
judeţean Maramureş cu persoanele păgubite din judeţul nostru.  

Purtător de cuvânt, 
Mirela Bodea 
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Intalnirea Comitetului de coordonare al proiectului MINIEUROPE 
 

 

Intalnire Comitet de Coordonare MINIEUROPE Venetia septembrie 2008 

COMUNICAT  
 
          Ref.: Întâlnirea Comitetului de coordonare al proiectului MINIEUROPE aprobat spre 
finanţare în cadrul Programului INTERREG IV C al Comisiei Europene 
 
          Între 24-26 septembrie 2008, a avut loc la Veneţia întâlnirea Comitetului de coordonare al 
proiectului MINIEUROPE la care au participat din partea Consiliului Judeţean Maramureş doamna 
consilier judeţean Ana Moldovan şi doamna Liţe Mihaela, şef Birou Relaţii Internaţionale, 
coordonatorul proiectului.  
          În cadrul întâlnirii am fost informaţii în data de 19.09.2008 Comitetul de Monitorizare al 
programului INTERREG IV C, al Comisiei Europene, a aprobat proiectul MINIEUROPE, 
Comitetul de Monitorizare transmiţând comentarii referitoare la unele elemente ale proiectului, care 
trebuie ajustate.  
          Din 500 de aplicaţii din întreaga Europă intrate în competiţie, doar 34 au fost aprobate, 
Consiliul Judeţean Maramureş fiind partener în două dintre acestea: MINIEUROPE şi 
MORE4NRG. 
          La această întâlnire a Comitetului de coordonare a proiectului MINI EUROPE s-au discutat 
modificările minore solicitate de Comitetul de Monitorizare a programului INTERREG IV C, în 
vederea semnării contractului de finanţare. Dintre acestea cele mai importante sunt prelungirea 
duratei proiectului de la 31 de luni la 36 de luni, şi reducerea bugetului proiectului de la 2.253.675 
Euro la 2.000.000 Euro, din care suma aferentă Maramureşului va fi de 194.225 Euro. Co-
finanţarea noastră este 15% din această sumă, adică 29.134 Euro, cu 5000 Euro mai puţin decât în 
varianta iniţială. 

Şef Birou Relaţii Internaţionale 
Liţe Mihaela 

25.09.2008 
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Juramantul functionarilor publici din cadrul DGASPC MM 
 

 
Rostirea juramantului 

 
Juramant 

 

 
          „Jur! Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” au fost cuvintele rostite astăzi de 14 angajaţi ai Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş, primii care au depus jurământul în calitate 
de funcţionari publici. Aceştia sunt directori, şefi de servicii şi şefi de birouri. Numărul total al angajaţilor 
Direcţiei care au devenit funcţionari publici începâd cu data de 1 octombrie 2008 este de 192 de persoane. 
Restul angajaţilor care nu au depus astăzi jurământul o vor face în cadrul unei ceremonii organizate vineri, 3 
octombrie de la ora 12, la sediul instituţiei.  
          Funcţiile publice de conducere au devenit vacante toate odată cu intrarea în vigoare a noii 
organigrame, ca urmare, în luna noiembrie se va organiza concurs pentru posturile de director general, 
director general adjunct economic, pe protecţia copilului şi un director general adjunct pe domeniul asistenţă 
socială. Urmând ca pentru restul şefilor, concursul să fie organizat în luna decembrie a acestui an. Până 
atunci, angajaţii au fost promovaţi temporar. „Promovarea temporară se poate face pentru maxim 6 luni de 
zile în cadrul aceluiaşi an caledaristic. Solicitarea a fost făcută pentru fiecare dintre funcţii, până la 
ocuparea prin concurs, la 3 luni”, a precizat secretarul judeţului Dumitru Dumuţa. Celor 14 persoane 
prezente la jurământ (din 16 câţi ar fi trebuit să fie) le-a fost adus la cunoştinţă faptul că vor trebui să-şi 
depună declaraţiile de avere şi de interese.  
          Vicepreşedintele Consiliului judeţean Maramureş a fost prezent la întâlnire: „Orice început generează 
emoţie. Iar acesta este un început deosebit în viaţa insituţiei dvs. dar şi în viaţa dumneavoastră. Cu 
siguranţă, de astăzi, responsabilitatea dvs. creşte pe măsura funcţiei pe care o deţineţi, funcţie care în raport 
cu angajatorul este mai consolidată. Din acest punct de vedere juridic, veti avea un alt statut imediat după 
semnare la fel şi în ceea ce priveşte salarizarea, care vă va conferi alte raporturi.” 
          În această perioadă se fac verificări asupra cazierelor angajaţilor, ca funcţionari publici. „Am relatat 
ageţiei naţionale a funcţionarilor publici faptul că cei care sunt propuşi pentru numire temporară nu au 
îndeplinit până acum funcţii publice, iar verificarea nu şi-ar avea rostul,” a mai spus Dumitru Dumuţa. 
Totuşi, este o formalitate legală, care trebuie îndeplinită.  

 
Purtător de cuvânt,  

Mirela Bodea 
01.10.2008 
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Sedinta extraordinara a CJ MM 
 

 
          Astăzi a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş. Pe ordinea de zi au 
fost incluse 4 proiecte de hotărâre:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2008; 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ ADIL MARAMUREŞ”, la care judeţul este membru asociat; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni 

finanţate din rezerva bugetară; 
4. Proiect de hotărâre provind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare 

nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate 
eligibile – etapa a II a de alocare pe anul 2008 

          Toate cele patru puncte incluse pe ordinea de zi au fost aprobate de către consilierii judeţeni, 
după ce în prealabil au fost discutate în cadrul comisiilor de specialitate.  
La punctul 1, s-a aprobat rectificarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2008 prin 
majorarea veniturilor şi a cheltuielilor totale cu suma de 5.129 lei, după cum urmează:  
           La venituri:  

• 4.929 mii lei Subvenţii curente de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate 
persoanelor cu handicap; 

• 200 mii lei Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene în situaţii de 
extremă urgenţă.  

          La cheltuieli:  
• 4.929 mii lei la capitolul 68.02 Asigurări şi asistenţă socială titlul 57 Asistenţă socială 

reprezentând drepturi acordate persoanelor cu handicap; 
• 200 mii lei la capitolul 87.02 Alte acţiuni economice titlul 59 Alte cheltuieli reprezentând 

ajutoare pentru reconstrucţia caselor afectate de inundaţiile din luna iulie 2008.  
          Al doilea punct pe ordinea de zi a fost votat în unanimitate de consilierii prezenţi în sală.  
 
          Al treilea proiect de hotărâre viza utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia 
Consiliului judeţean Maramureş sumei de 305 mii lei, bani ce urmează să fie alocaţi spotului. 
Preşedintele Mircea Man s-a arătat împotriva acestei hotărâri: „Noi nu putem să venim cu hotărâri 
care ne încalcă propriile noastre hotărâri. Am constituit prin hotărârea din şedinţa trecută un fond 
de 6 milarde pentru un proiect legat de Moisei şi câteva comune din jurul Moiseiului. Această 
hotărâre a fost votată de dumneavoastră, iar acum venim şi luăm 3 miliarde din ea să-i împărţim la 
sport. Stimaţi colegi, avem probleme în întreg judeţul, primăriile nu-şi pot plăti salariile. Primarii 
sunt în incapacitate de plată pentru co-finanţări. Nu sunt de acord să luăm de la o investiţie pentru 
care am creat acel fond de 6 miliarde şi să-l dăm la sport.”  
 
          Preşedintele le-a propus consilierilor judeţeni să amâne alocarea fondurilor pentru sport până 
la rectificarea de buget de la Guvern. Mai mult, Mircea Man a avut o scurtă consultare cu Marinel 
Kovacs şi Alexandru Cosma, rezultatul însă a fost negativ.  
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          Cei doi vicepreşedinţi s-au arătat deschişi propunerii preşedintelui Mircea Man, însă au 
solicitat o amânare a proiectului de alimentare cu apă „Moisei Ecologic” , considerând sportul 
prioritar în acest moment. Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” şi un vot împotrivă. În 
sală fiind prezenţi un număr de 22 de consilieri. Ea a trecut cu amendamentul: „Se aprobă 
reîntregirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului judeţean cu suma de 800 mii lei 
provenită din sumele prevăzute în bugetul propriu al judeţului la Cap. 55.02. tranzacţii privind 
datoria publică şi împrumuturi reprezentând comisioane aferente împrumutului”. 
 
          Implicit, hotărârea numărul 175 privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de 
finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate 
eligibile - etapa a II a de alocare pe anul 2008, a fost votată în aceeaşi formulă.  

 
 

Purtător de cuvânt, 
Mirela Bodea 

 
 
15.10.2008 
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“Caravana folclorului romano-ucrainean” – caravana spectacolelor 
Direcţia de dezvoltare regională 

 

 
          Consiliul Judeţean Maramureş, alături de partenerul său în proiect, "Padiun" - Palatul 
Copiilor şi Tinerilor din Uzhgorod, Ucraina, în cadrul proiectului “Caravana folclorului româno-
ucrainean”, organizează spectacolele comune, în România şi Ucraina  
 
          Delegaţia de la Palatul Copiilor şi Tinerilor PANIUN din Uzhgorod venit la inceputul lunii 
octombrie 2008 la Consiliul Judeţean Maramureş. Împreună cu partenerii de proiect din cadrul 
Consiliului Judeţean Maramureş, respectiv, Ansamblului Folcloric Naţional Transilvania, 
specialiştii implicaţi în proiect din Ucraina au stabilit programul celor 6 spectacole comune. Scopul 
acestor spectacole este promovarea tradiţiillor comune culturale în zona transfrontalieră şi punerea 
in valoare a moştenirii culturale comune şi transmiterea ei tinerei generaţii. 
 
          Spectacolele comune ale celor două instituţii partenere au avut loc în Baia Mare, Sighetu 
Marmaţiei şi Repedea şi vor continua în Ucraina la Uzhgorod, Slatina şi Rahiv.  
 
          Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea cooperării în domeniul culturii tradiţionale din 
zona transfrontalieră, în vederea punerii în valoare a moştenirii socio-culturale comune. 
 
          “Caravana folclorului Româno Ucrainean” creează un cadru partenerial între instituţii de 
cultură din subordinea unor instituţii publice locale din zona transfrontalieră Maramureş – 
Zakarpatia, prin care se realizează activităţi culturale, transfer informal şi formal privind 
managementul cultural, educaţia interculturală, descoperirea tradiţiilor folclorice comune şi punerea 
lor în scenă. Proiectul propune realizarea în comun a unui spectacol folcloric care să reunească 
artişti de pe ambele maluri ale Tisei şi prezentarea acestuia în comunităţile din regiunea de graniţă. 

Cabinet preşedinte CJ Maramureş 
17.10.2008 
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Situatie buna in Poienile de sub Munte 
 

 
 

          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a făcut ieri o vizită în Maramureşul Istoric, 
pentru a vedea care este situaţia caselor ce se reconstruiesc în zonele afectate de inundaţiile din vara 
aceasta. În Poienile de Sub Munte se reconstruiesc un număr de 15 case. Dintre acestea, 5 vor fi 
ridicate cu sprijinul Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, Mircea Man a ţinut să mulţumească în 
mod special Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului pentru deosebita implicare în 
această acţiune.  
 
           Stadiul fizic al lucrărilor de execuţie este de roşu ridicat până la nivel de acoperiş – şarpantă. 
Reprezentanţii Direcţiei Planificare Teritorială, Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean 
Maramureş spun că, dacă lucrările vor continua în acelaşi ritm, cele aproximativ 70 persoane ale 
căror case au fost afectate de inundaţii se vor putea muta în noile locuinţe în luna noiembrie.  
 
           Preşedintele Mircea Man se declară foarte mulţumit de evoluţia lucrărilor din comuna 
Poienile de Sub Munte. Există însă oameni care sunt nemulţumiţi de faptul că suprafaţa noilor case 
este prea mică. Asta în condiţiile în care iniţial ajutorul acordat de către Guvern se referă la un 
proiect – tip de casă cu două camere, respectiv 60,0 mp construit per parter, iar domnul preşedinte a 
reuşit modificarea suprafeţei până la aproximativ 81 de mp.  
 
           În acelaşi timp, preşedinte Consiliului judeţean a tras un semnal de alarmă înspre Guvernul 
României care a trimis în Maramureş doar 84 de miliarde de lei vechi, din cele 2000 cât ar fi 
necesar pentru gestionarea întregii situaţii. El a mai spus că dacă vom fi lăsaţi din nou pe din afară 
la următoarea rectificare de buget, anotimpul rece va crea iar probleme oamenilor. Asta deoarece 
sumele acordate până acum nu ajung decât pentru ridicarea caselor, fiind nevoie în continuare de 
bani pentru contravaloarea materialelor folosite la finisaje şi instalaţiile aferente fiecărui imobil.  
 

 
Purtător de cuvânt,  

Mirela Bodea 

17.10.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 



 115

Aparat de 250 000 de euro pentru Spitalul Judetean, 

 cu sprijinul CJMM 

          În judeţul Maramureş bolile cardiovasculare cauzează cele mai multe decese în rândul 
populaţiei. Fapt pentru care, medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
luptă pentru prevenirea şi tratarea acestor afecţiuni care ucid 700 de persoane din 100.000. În acest 
scop, va fi achiziţionat un aparat extrem de important în diagnosticarea şi lupta împotriva acestor 
boli. „Mortalitatea prin bolile cardiovasculare – precum cardiopatie ischemică - este în 
continuă creştere, iar unul din tratamentele cele mai eficace este dezobstrucţia cât mai rapidă 
a arterelor inimii care sunt blocate de cheagurile de sânge. Achiziţia unui asemenea aparat cu 
sprijinul Consiliului judeţean Maramureş şi a preşedintelui Mircea Man, ar rezolva o 
problemă de sănătate de importanţă majoră pentru locuitorii judeţului Maramureş, care, în 
timp, nu ar mai fi obligaţi să se deplaseze la alte spitale dotate cu un asemenea aparat de 
investigare şi tratament. Achiziţionarea angiografului este imperios necesară şi pentru 
dezvoltarea Secţiei de Chirurgie Cardiovasculară care funcţionează în Spitalul Judeţean din 
Baia Mare din 2004 şi care a rezolvat până acum peste 2000 de situaţii care au impus 
dezobstrucţia arterelor membrelor inferioare şi superioare. De asemenea, acest aparat ar 
permite şi dezvoltarea mijloacelor de investigaţie şi tratament şi în alte secţii ale spitalului, 
cum ar fi: radiologia intervenţională, neurochirurgia, neurologia. În acest mod s-ar putea 
constitui în Spitalul Judeţean un pol de interes medical, care ar permite clasificarea unităţii 
medicale la un nivel superior, precum şi dirijarea pacienţilor din judeţele învecinate înspre 
noi pentru îngrijire. Trebuie să punem la socoteală şi importantele fluxuri financiare care ar 
veni din partea Ministerului Sănătăţii, prin accesarea unor programe naţionale pentru 
sănătate,” a declarat medicul Călin Pop, şeful Secţiei de Cardiologie din cadrul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Baia Mare.  

 
          Costul unui angiograf se ridică la arpoximativ 250 000 de euro. Consiliul judeţean 
Maramureş este direct implicat în această acţiune de achiziţionare a aparatului, contribuind aproape 
în totalitate cu banii necesari. Medicii secţiei de cardiologie s-au implicat şi ei în strângerea de 
fonduri, reuşind să adune până acum 10.000 de euro din contracte de cercetare ştiinţifică. Consilierii 
judeţeni şi-au dat acordul în şedinţa extraordinară de săptămâna trecută, iar preşedintele Mircea 
Man a venit cu propunerea de a trimite conducerii spitalului o scrisoare de intenţie, care să arate 
dorinţa Consiliului judeţean de a ajuta unitatea medicală.  

          De asemenea, acesta a propus ca în prima fază să fie alocaţi 80.000 de euro, urmând ca în 
următorii ani, aparatul să fie achitat în totalitate. Consilierii judeţeni au fost de acord, prima tranşă 
fiind suficientă pentru începerea licitaţiei.  
 

 
Purtător de cuvânt,  

Mirela Bodea  

20.10.2008 
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Sedinta ordinara a CJ Maramureş 
          Astăzi a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş. Pe ordinea de zi au fost 
incluse 8 proiecte de hotărâre:  

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean.  
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean 

Maramureş, pe anul 2008  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la 

diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară.  
4. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcţii la Biblioteca Judeţeană 

„Petre Dulfu” Baia Mare.  
5. Proiect de hotărâre privind numirea Colegiului Consultativ al Revistei de Cultură 

„Nord Literar”.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru 

reţeaua de trasee judeţene prin suplimentarea numărului de curse, modificarea 
orarului şi eliminare staţii, pe perioada 2008-2011”.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru 
implementarea proiectului de închidere a Centrului de plasament pentru copii şcolari 
cu deficienţe Baia Mare şi a Centrului de plasament pentru copii şcolari Ocna 
Şugatag.  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea poziţiei unui număr de casă din localitatea 
Valea Vişeului.  

          Majoritatea proiectelor de hotărâre au fost discutate în prealabil în cadrul comisiilor de 
specialitate, iar anexele şi rapoartele au fost semnate şi avizate de către directorii din aparatul 
propriu al Consiliului judeţean.  
          Toate proiectele au fost aprobate prin vot de către consilierii judeţeni.  
          În ceea ce priveşte punctul doi de pe ordinea de zi, au apărut păreri contradictorii între 
preşedintele Consiliului judeţean şi consilierii judeţeni aparţinând partidelor PNL şi PSD. Motivul 
este introducerea unui articol în hotărârea care prevede rectificarea bugetului propriu, şi anume: 
achiziţionarea unui aparat angiograf pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă, „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare. Suma care ar fi trebuit alocată este de 200 mii lei. Acest punct a fost respins de comisia 
de specialitate, amendamentul acesteia prevăzând scoaterea investiţiei din proiectul de hotărâre. 
Preşedintele Mircea Man a încercat să le explice colegilor din consiliu importanţa acestui aparat. 
“Avem exemple de moduri în care s-au împărţit banii în judeţ şi e cât se poate de clar că acest 
lucru s-a făcut în funcţie de criterii politice. Nu dăm bani pentru un aparat care ar putea salva 
multe vieţi omeneşti, dar îi dam pentru sport. Suntem de acord toţi cu aparatul, dar dăm banii îi 
dăm la rugby.” Preşedintele Mircea Man a făcut în acest fel referire la hotărârea de astăzi care 
prevede alocarea sumei de 7,5 mii lei, bani folosiţi pentru premierea a 5 rugbyşti, campioni 
europeni. Prevedere care a fost aprobată de consilierii judeţeni. “Dacă asta este maturitatea 
noastră, să spunem că un angiograf poate să aştepte, să spunem că proiectul de la Moisei poate să 
aştepte şi premiem rugbyşti, e propunerea dumneavoastră“, a concluzionat Mircea Man.  
          La finalul şedinţei a fost aprobat şi proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui 
consilierului judeţean. Este vorba de mandatul de consilier judeţean a domnului Aurel Anton Iancu, 
supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat pentru Consiliul judeţean Maramureş. 
Acesta a depus jurământul în faţa plenului.  
 

 
Mirela Bodea  

Purtător de cuvânt  
28.10.2008 
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Mesajul presedintelui CJ Maramures cu ocazia Zilei Armatei 

          Ziua Armatei este un prilej de bucurie şi de meditaţie în acelaşi timp. Armata, ca simbol al 
apărării al fruntariilor patrei, a făcut istorie încă din textele cronicarilor. Lecţie permanentă de 
patriotism, armata profesionistă a vremurilor pe care le trăim astăzi este continuarea tradiţiilor 
încărcate de glorie ale trecutului românesc. 
 
          Doresc Armatei Române multe succese în continuare şi să-şi păstreze vocaţia de creatoare de 
linişte atât a Românoei, cât şi a românilor.  
 
 
          Mircea Man 
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş 

 

 

24.10.2008 
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Discursul preşedintelui, Mircea Man , cu ocazia împlinirii a 40 de ani 
de la infiintarea Inspectoratului Judetean de Jandarmi „Bogdan 

Voda” Maramures 
 

          Jandarmeria este instituţia specializată a statului în asigurarea şi stabilirea ordinii şi liniştii 
publice, constituită la nivel central şi teritorial, la nivelul fiecărui judeţ, avand în subordine 
subunităţi de jandarmi care în cooperare cu alte structuri asigură siguranţa cetăţeanului, a bunurilor 
şi a integrităţii acestora. Aniversăm azi 40 de ani de la înfiinţarea Inspectoratului de Jandarmi 
„Bogdan Vodă”, Maramureş. Jandarmeria, la acest ceas aniversar se prezintă cu un bilanţ pozitiv, 
apreciat de noi şi de populaţia judeţului. A fost şi este prezentă în momentele critice. 
 
          Remarc îndeosebi implicarea şi responsabilitatea de care au dat dovadă jandarmii în timpul 
calamităţilor naturale care s-au abătut în această vară asupra judeţului nostru. 
Promtitudinea şi profesionalismul cu care fac faţă situaţiilor dificile este dovada că unitatea de 
jandarmi din judeţul nostru este eficientă si necesară. 
 
          Consiliul Judeţean şi eu personal, în calitate de preşsedinte, suntem dispuşi şi pregătiţi să 
colaborăm eficient cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi acordandu-i constant sprijinul necesar. 
 
          Acest moment aniversar este prilejul să le mulţumim celor care îşi dedică întreaga activitate 
siguranţei şi liniştii cetăţenilor judeţului nostru. Şi nu în ultimul rand trebuie să le mulţumesc şi 
celor care, pe parcursul celor 40 de ani de activitate au servit instituţia Jandarmeriei în mod 
onorabil, contribuind împreună cu celelalte instituţii la îmbunătăţirea calităţii vieţii mramureşenilor. 
 

Mircea Man 
preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

 
 

28.10.2008 
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Ordinul “Meritul Industrial şi Comercial” în grad de Ofiţer pentru 
presedintele Moeller 

 

 

          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a participat la sfârşitul săptămânii trecute la un eveniment 
unic şi deosebit pentru judeţul Maramureş. Mircea Man a fost desemnat de Preşedintele României, domnul 
Traian Băsescu să-i înmâneze decoraţia şi brevetul, domnului Theo Kubat, preşedintele Consiliului de 
Administraţie al SC Moeller Electro Producţie Sîrbi SRL din comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş. Acestea 
au fost oferite în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate pusă în slujba dezvoltării economice 
a Comunei Fărcaşa, prin crearea unui număr semnificativ de locuri de muncă şi stimularea mediului de 
afaceri din comuna maramureşeană. Theo Kubat a primit Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial”, în 
grad de Ofiţer. Ceremonia oficială a avut loc la Ambasada României din Austria, în prezenţa Excelenţei Sale. 

          „Sunt bucuros că astăzi suntem la Viena pentru a decerna acest Ordin al Preşedintelui României 
pentru merite deosebite şi mă bucur, în calitate de preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş, să-l felicit 
pe domnul Theo Kubat pentru această medalie şi încredinţez faptul că Maramureşul are o deschidere totală 
înspre investiţii şi înspre ceea ce-şi doresc oamenii. Sunt convins că împreună cu Ambasada României şi 
Camera de Comerţ din România şi Camera de Comerţ din Viena vom reuşi să apropiem interesele judeţului 
de lucruri cât mai bune”, a declarat în cadrul ceremoniei Mircea Man. 

          Preşedintele Consiliului de Administraţie al firmei Moeller, Theo Kubat s-a arătat onorat titlul primit: 
„Cred că este de la sine înţeles faptul că sunt foarte mândru că am primit aceste distincţii. Aş vrea să vă 
povestesc cum s-a ajuns la această situaţie. Încă din 1993 - 1994 am avut relaţii economice cu România, am 
observat de atunci că economia României se dezvoltă şi este în creştere, iar piaţa românească este una 
dinamică şi foarte deschisă, aşa că ne-am decis foarte uşor să construim următoarea fabrică. Îmi aduc 
aminte că am tatonat terenul în mai multe locuri din România şi cel mai mult ne-a convins localitatea 
Fărcaşa.”  

          „Nu numai producţia s-a dezvoltat în comuna Fărcaşa ci şi vânzările produselor făcute în fabrica din 
Fărcaşa”, a spus primarul localităţii Ioan Stegerean, prezent şi el la întâlnire. Acesta a acordat în numele său 
şi al Consiliului Local al comunei Fărcaşa titlul de Cetăţean de Onoare al comunei, domnului Jaroslav Suda 
– vicepreşedinte pe domneniul vânzărilor internaţionale al companiei Moeller, pentru sprijinirea dezvoltării 
investiţiilor din localitate.  

          Find foarte mulţumiţi de activitatea lor din România şi de bunăvoinţa autorităţilor din Maramureş, 
reprezentanţii firmei Moeller au decis să-şi extindă investiţiile în judeţul nostru, fapt pentru care vor deschide 
un nou punct de lucru în oraşul Tăuţii Măgherăuş.  
 

 
Mirela Bodea  

Purtător de cuvânt  

28.10.2008 
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A 38-a intalnire a Consiliului Regiunii Carpatice in Ucraina 
 

 
Delegatia romana 

 
Plenul sedintei 
 

          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a fost prezent la sfârşitul săptămânii trecute în 
Ucraina, în localitatea Ujgorod. El a participat în calitate de lider al delegaţiei române. Aici a avut 
loc a 38-a întâlnire a Consiliului Euroregiunii Carpatice. Au fost dezbătute mai multe puncte, 
printre care: “Situaţia ecologică în regiunea Carpatică, consecinţele sociale şi medote de 
îmbunătăţire”, “Proclamarea anului 2009 – anul Munţilor Carpaţi”, de asemenea, s-a mai discutat 
despre o rută turistică: “ Euroregiunea Carpatică” , dar şi despre organizarea unui festival anual care 
să înglobeze activităţi cultural-artisitice din teritoriile arondate Euroregiunii Carpatice.  
 
          Mykhajlo Kichkovskiy, preşedintele Consiliului Regiunii Zakarpattya, a vorbit despre 
problemele de ecologie cu care se confruntă Munţii Carpaţi. El a adus în discuţie situaţia 
inundaţiilor care au afectat atât Ucraina, cât şi România în vara acestui an. “Ultima inundaţie a 
cuprins un teritoriu foarte mare, iar Consiliul Euroregiunii trebuie să aibă un rol foarte important 
în manevrarea acestor calamităţi”. Mircea Man a luat cuvântul în plenul şedinţei şi le-a reamintit 
participanţilor de situaţia dificilă prin care a trecut Maramureşul la sfârşitul lunii iulie: 
“Maramureşul a trecut prin situaţii extrem de grele legate de inundaţii. Avem o moştenire care 
astăzi ne creează probleme: mineritul. Iazurile de decantare prezintă un pericol nu numai pentru 
Maramureş, ci pentru toată zona. Acum trebuie să găsim soluţii. La inundaţiile din iulie, 7 miliarde 
de metri cubi de steril erau în pericol să ajungă în apele internaţionale. Iar această problemă este o 
preocupare a noastră.”  
 
          Mircea Man a mai avut două întâlniri care s-au dovedit a fi foarte benefice în ceea ce priveşte 
dezvoltarea relaţiilor româno-ucrainiene. Una dintre ele a fost cu guvernatorul regiunii Zakarpattya , 
Oleh Gavashi. Cei doi oficiali au discutat despre problemele cu care se confruntă fiecare regiune, 
iar Mircea Man i-a făcut guvernatorului ucrainean o invitaţie pe meleagurile maramureşene. Acesta 
din urmă a promis că va onora invitaţia până la finele anului 2008. De asemenea, preşedintele 
Consiliului judeţean Maramureş a avut o discuţie cu Ernest Nuser, şeful Departamentului de 
Integrare , Relaţii Economice Externe şi Turism a Regiunii Zakarpattya. S-a discutat despre 
colaborarea dintre cele două regiuni pentru deschiderea mai multor puncte comune de trecere a 
frontierei. „Eu am avut o întâlnire cu noul Ambasador al Ucrainei în România. Am discutat 
problemele din această vară, iar continuarea proiectelor mari care există între cele două ţări va fi 
o preocupare pentru conducerea Consiliului judeţean Maramureş.” “Suntem foarte bucuroşi că 
vom continua relaţiile atât la nivel înalt, cât şi la nivelul oamenilor simpli”, a replicat Ernest Nuser.  
 
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş le-a făcut reprezentanţilor administraţiei 
ucrainiene o invitaţie în judeţul nostru , pentru luna decembrie a acestui an. Gazdele noastre s-au 
arătat foarte încântate şi au promis că vor fi în Maramureş cât mai curând posibil.  
 

 
Mirela Bodea 

Purtător de cuvânt 
03.11.2008 
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Reuniunea Comitetului Director al Retelei Encore 
 

 

          

 

 

 

 În perioada 6-7 noiembrie 2008 în Baia Mare are loc Reuniunea Comitetului Director al Reţelei Encore 
(Environmental Conference of the European Regions). Maramureşul este singura regiune din România 
reprezentată în acest organism de conducere. Întâlnirea de astăzi a adus la masa discuţiilor reprezentanţi ai 
unor ţări precum Spania, Germania, Finlanda, Polonia sau Suedia.  
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man a deschis agenda de lucru printr-un discurs 
în care a punctat importanţa abordării cu seriozitate a problemelor legate de mediu.  
 
          Stimaţi invitati,  
 
          Ca preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş, în numele regiunii pe care o reprezint şi care este 
printre cele mai tinere regiuni care au intrat în reţeaua Encore, aş dori să vă urez un bun venit în Baia Mare 
şi Maramureş.  
          Mă bucur că din 2007, Maramureşul este membru al Reţelei Encore şi al Comitetului Director. Fiind 
singura regiune din România reprezentată în acest organism de conducere, cred că responsabilităţile 
noastre sînt cu atît mai mari cu cît şi problematica abordată este una care ne priveşte în mod direct. Pentru 
că, dacă pînă acum mediul nu era un subiect abordat cu seriozitate în România, în ultimul timp începe să 
devină o prioritate, aşa cum este şi normal. Maramureşul îşi dovedeşte şi aici, ca şi în alte aspecte legate de 
reprezentarea internaţională, aspectul de pionierat, rol care ne obligă la responsabilităţi ce trebuie asumate 
cu seriozitate şi continuitate.  
           Participările noastre de la Olsztyn sau Zaragoza, la evenimente importante din cadrul reţelei, 
dovedesc faptul că dorim să ne asumăm aceste roluri şi responsabilităţi pentru că problematica mediului 
este una care ne priveşte pe toţi. Faptul că am fost singura regiune din ţară cu reprezentanţi şi speakeri la 
Zaragoza, de exemplu, nu poate decît să demonstreze încă o dată atenţia şi intenţia noastră de a considera 
aspectele de mediu ca fiind prioritare.  

Sînt deosebit de onorat că azi am plăcerea de a deschide lucrările Comitetului Director, care se ţine 
– şi aici mai marcăm o noutate – pentru prima dată în România şi vă asigur de întregul meu sprijin. Sînt 
convins că partenerii dumneavoastră, şi colegii mei, se vor ridica la înălţimea aşteptărilor dumneavoastră, 
şi că vor fi gazde bune, pentru ca de acum înainte să vorbiţi despre Maramureş ca despre un loc unde deja 
aveţi prieteni şi unde veţi reveni cu plăcere.  

Vă urez mult succes în aceste 2 zile şi sper să vă puteţi bucura şi de ceea ce vă oferă Maramureşul, 
şi că împreună vom găsi rezolvări la provocările pe care le ridică mediul. 

El a amintit şi de situaţia iazurilor de decantare din judeţul nostru, iazuri care sunt moştenirea pe care 
mineritul a lăsat-o în Maramureş. „Aceste iazuri conţin cantităţi enorme de metale grele şi cianură, iar la 
ultimele inundaţii pericolul ca acestea să ajungă în Ucraina a fost foarte mare. Din păcate, specialişti în 
conservarea acestor iazuri sunt foarte puţini, iar eu cred cu tărie că o problemă nu se poate rezolva dacă 
nu-i cunoaştem datele cât mai bine.”  

La întâlnire a participat şi consilierul judeţean Marinel Kovacs care le-a vorbit invitaţilor despre 
problematica poluării din Maramureş, discuţie în care a inclus gropile de gunoi şi necesitatea unor gropi 
ecologice în judeţul nostru, şi apele care provin din mine şi care sunt reale pericole pentru mediul 
înconjurător. Asta după ce, în prealabil, Mihai Pătraşcu, consultant CDIMM, le-a prezentat oaspeţilor, 
Maramureşul în imagini şi cuvinte care au reunit cele mai frumoase locuri ale noastre.  
 

Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt  

06.11.2008 



 122

Locuinte aproape gata 
 

 
Petrova - Casa BOR 
 
 
 

 
Pod Bistra 

 
Poienile de Sub Munte 

 
Poienile de Sub Munte 

 
Petrova 

 
          Lucrările pe şantierele din localităţile maramureşene unde se reconstruiesc casele afectate de 
inundaţiile din vara acestui an sunt în grafic. Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea 
Man a efectuat în această săptămână o nouă vizită în teritoriu, pentru a verifica stadiul lucrărilor. 
„Sunt mulţumit de ce am găsit în zonă. Lucrările în marea majoritate sunt în grafic, casele sunt 
aproape gata, iar oamenii se vor putea muta cât de curând în noile locuinţe”, a fost de părere 
Mircea Man.  
 
          La Poienile de Sub Munte din cele 15 case per total, 5 sunt ridicate de Biserica Ortodoxă (una 
fiind în localitatea Ciuperceni – jud. Satu Mare, iar una în Vişeu de Sus). Celelalte 10 sunt la nivel 
de roşu-acoperit cu şarpantă şi învelitoare din tablă. La acestea se efectuează montarea instalaţiile 
electrice. Una dintre acestea este construită de către Primăria Târnova din Arad. La două din casele 
de aici, proprietarii şi-au exprimat dorinţa de a le mansarda, urmând ca acoperişul să fie finalizat 
după încheierea acestei etape a lucrărilor de execuţie.  
 
          În localitatea Repedea cele 10 case sunt ridicate în roşu – acoperit, fiind deja montată 
tâmplăria PVC şi instalaţiile electrice, urmând ca în curând, constructorul să treacă la efectuarea 
lucrărilor de finisaje.  
 
          În Vişeu de Sus toate cele 6 case sunt la nivel de şarpantă.  
 
          La Petrova, casa pe care o construieşte Biserica Ortodoxă, prin Episcopia Maramureşului şi 
Sătmarului, se află în stadiul de roşu-acoperit, instalaţii electrice montate şi termoizolaţie pe 
exterior, iar tâmplăria PVC este montată. Aici urmează, în cel mai scurt timp, să se realizeze 
finisajele de interior. Celelalte 6 case sunt în stadiul următor: 4 ridicate la nivel de mansardă şi 
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lucrări la şarpantă în curs de terminare. La fel ca în Poienile de Sub Munte, proprietarii au dorit 
mansardarea acestor locuinţe. 2 case sunt la nivel de elevaţie, urmând ca în cel mai scurt timp să se 
treacă la realizarea zidăriei.  
 
          În localitatea Ruscova, în urma problemelor existente în ceea ce priveşte situaţia juridica a 
terenului alocat pentru construirea celor 7 case, lucrările au început mai târziu. În prezent, s-a ajuns 
la un consens împreună cu Consiliul Local, privind amplasamentul acestor case, iar lucrările au fost 
demarate. Astfel, o casă a fost strămutată în localitatea Leordina, iar celelalte 6 se construiesc pe 
terenul aprobat de consilierii locali.  
 
          În localitatea Leordina, cele 2 case sunt ridicate, la nivel de roşu acoperit. Iar alte 2 case din 
localitatea Bogdan Vodă sunt una la nivel de zidărie, iar cealaltă se află în stadiul lucrărilor de 
şarpantă. Şi aici reconstrucţia a început târziu datorită lipsei amplasamentului, avându-se în vedere 
riscul unor alunecări de teren.  
 
          Consiliul judeţean Maramureş împreună cu Instituţia Prefectului, va înainta o scrisoare 
Guvernului României, prin care se vor solicita suplimentări de fonduri pentru realizarea finisajelor 
interioare şi exterioare şi pentru găsirea unor soluţii de branşare la sistemul electric, asta în 
condiţiile în care, branşamentul costă pentru o locuinţă 2 500 de lei, sumă ce în situaţia de faţă este 
mult prea mare comparativ cu posibilităţile proprietarilor.  
 
          În localitatea Bistra se lucrează la îmbunătăţirea infrastructurii rurale, prin construirea a două 
poduri. Unul peste râul Vişeu - Bistra, iar altul peste Vişeu – Bistra Petrova. Lucrările ar trebui 
terminate până la începutul lunii decembrie, în acest moment fiind în stadiul de turnare a celor 3 
culee.  
 

 
 

Mirela Bodea  
Purtător de cuvânt 

 
 
7.11.2008 
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Forumul de Cooperare Interregionala EU - lansarea noii runde de 
finantare a programului INTERREG IV C 

 

Seminar INTERREG IV C - Lille 

Biroul Relaţii Internaţionale 
 

COMUNICAT  
 
          Ref.: Forumul de Cooperare Interregionala EU - lansarea noii runde de finanţare a 
programului INTERREG IV C 
 
          În perioada 27-28 octombrie 2008 s-a desfăşurat la Lille în Franţa Forumul de Cooperare 
Interregionala EU – cu ocazia lansării noii runde de finanţare a programului INTERREG IV C, 
Maramureşul fiind reprezentat de doamna Liţe Mihaela- şef Birou relaţii Internaţionale. 
 
           INTERREG IV C este un program dedicat sprijinirii regiunilor din Europa în demersul lor de 
a lucra împreună pentru a găsi soluţiilor la problemele comune. Programul INTERREG IV C este 
susţinut de Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF) şi are ca scop creşterea eficacităţii 
politicilor de dezvoltare regională. 
 
          Este de menţionat că în cadrul primei runde de finanţare a programului INTERREG IV C, au 
fost aprobate 2 proiecte la care Consiliul Judeţean Maramureş participă în calitate de partener : 
MINIEUROPE şi MORE4NRG. Acest lucru este extrem de important, având in vedere faptul că 
procentul de proiecte aprobate a fost foarte scăzut, iar din 500 de aplicaţii au fost selectate doar 34.  
 
          În cadrul celei de-a doua runde de finanţare, Consiliul Judeţean Maramureş va participa în 
calitate de partener într-un proiect intitulat „Promovarea eficienţei energetice prin construcţii 
ecologice”, proiect promovat de Consiliul General Dordogne - Franţa . Printre partenerii acestui 
proiect se află şi judeţul înfrăţit Jasz-Nagykun-Szolnok –Ungaria. 
 

 
Biroul de presă  

Cabinetul preşedintelui 
 
 
10.11.2008 
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Scrisoare de multumire din partea unui partipant la intalnirea 
ENCORE 

          Aş dori să vă mulţumesc pentru întâlnirea Comitetului de coordonare care a avut loc în Baia 
Mare săptămâna trecută. Nu numai organizarea, care a fost perfectă, dar şi căldura cu care ne-aţi 
întâmpinat şi tratat pe parcursul şederii noastre în frumoasa dvs regiune a contribuit la întărirea 
relaţiilor noastre. Vizitarea regiunii dvs. ne-a ajutat să înţelegem mai bine problemele de mediu din 
Maramureş şi să aflăm potenţialul existent în acest domeniu. 
 
          Sper cu adevărat că Maramureşul va juca un rol extrem de important în reţeaua ENCORE, 
dând un bun exemplu regiunilor din România şi din estul Europei. Faptul că Maramureşul e 
implicat în ENCORE demonstrează atât angajamentul European al regiunii dvs. cât şi faptul că 
Maramureşul este o regiune pionoer.  
 
          Vă rog să transmiteţi recunoştinţa noastră domnului preşedinte Mircea Man pentru primirea 
făcută şi participarea la întâlnirea noastră. 
 
          Vă rog să îmi permiteţi să vă mulţumesc încă odată din suflet nu numai pentru 
profesionalismul dvs., dar şi pentru implicarea personală în proiect. 

Cele mai bune urări, 
 

Natalia Vera, 
Coordonator Afaceri Internaţionale  
Ministerul Regional pentru Mediu 

Guvernul provinciei Aragon 
 

Biroul de presă 
Cabinetul Preşedintelui 

11.11.2008 
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Intalnire cu expertii companiei germane Saxutec pe probleme de 
mediu, economice si administrative 

 
Intalnire cu expertii companiei germane Saxutec 
 
 
          În această dimineaţă, Consiliul Judeţean Maramureş a primit vizita a doi experţi în domeniul 
protecţiei mediului şi a tehnologiei de mediu din regiunea Saxonia (Germania), conduşi de 
preşedintele companiei Saxutec, domnul Roland Hahne.  
 
          Delegaţia a fost primită de consilierul personal al preţedintelui, Gheoghe Marian şi 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Emil Marinescu. 
           
          Scopul acestei întâlnirii a fost demararea unor proiecte comune în domeniul managementului 
deşeurilor şi a apei reziduale, în domeniul energiilor regenerabile, dar şi reabilitărea fostelor zone 
miniere. 
 
          Saxutec e. V. (Asociaţia Saxonă pentru Protecţia Internaţională a Mediului şi a Tehnologiei 
de Mediu) este o reţea de întreprinderi şi instituţii saxone ce şi-au luat angajamente în domeniul 
protecţiei mediului, fiind în strânsă legătură cu Ministerul Saxon al Mediului şi cu Ministerul 
Economiei. Prezenţa companiei în Maramureş denotă interesul lor special de a dezvolta o relaţie cu 
judeţul nostru pentru iniţierea unor acţiuni şi proiecte pilot în domeniul mediului.  
 
          Experţii germani au considerat că există o serie de similitudini între judeţul nostru şi regiunea 
Saxonia, ce pot sta la baza unor viitoare colaborări în domenii diverse. Deşi, iniţial, se dorea 
demararea a doar două proiecte comune la nivelul protecţiei mediului, în cadrul întâlnirii avute, 
experţii germani , dar şi reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş au conchis că este necesară 
iniţierea unor relaţii de colaborare şi la nivel administrativ între cele două regiuni. Ambele părţi s-au 
declarat încântate de posibilitatea iniţierii unor relaţii de înfrăţire între cele două regiuni. 
 
          În acest sens, experţii germani i-au invitat reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş să 
participe în data de 27 ianuarie 2009 la Târgul de Mediu de la Leipzig, unul dintre cele mai 
importante evenimente de profil din Germania. Reprezentanţii companiei Saxutec au menţionat că 
în cadrul acestei manifestări se va media o întâlnire între reprezentanţii administraţiei regionale 
saxone şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Maramureş pentru a se discuta despre posibilitatea 
semnării unui acord de înfrăţire între judeţul nostru şi regiunea saxonă. 
 

 
Noemi Ganea 

Consilier, Birou Relaţii Internaţionale 
 
 
Biroul de relatii cu presa 
Cabinet presedinte 
11.11.2008 
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Intalnirea comuna a comisiilor de protectia mediului din cadrul CJ 
Maramures si a Adunarii generale a judetului Jasz-Nagykum-Szolnok 
 
          Luni, 17 noiembrie 2008 se desfăşoară în Baia Mare, întâlnirea comună a comisiilor de protecţia 
mediului din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş şi a Adunării Generale a judeţului înfrăţit, Jasz-
Nagykun-Szolnok. Evenimentul ce se află la a treia ediţie, face parte din agenda comună de lucru a celor 
două judeţe, iar în acest an tema agreată reciproc este : „Lupta împotriva inundaţiilor”. 
 
          Întâlnirea comună cuprinde un seminar dedicat apărării împotriva inundaţiilor, unde reprezentanţii 
fiecărui judeţ îşi vor împărtăşi experienţa acumulată în managementul acestor situaţii de urgenţă; intâlnirea 
fiind oportună ambelor părţi, deoarece judeţele înfrăţite sunt legate geografic de râul Tisa.  
 
          Consiliul Judeţean Maramureş a implicat în această acţiune toţi factorii majori de intervenţie în lupta 
împotriva inundaţiilor, punându-se un accent deosebit pe inundaţiile ce au afectat judeţul nostru in luna iulie 
a acestui an. Întâlnirea va începe prin familiarizarea cu structura judeţeană pentru apărarea împotriva 
inundaţiilor, unde Consiliul Judeţean Maramureş va oferi o imagine de ansamblu asupra locului şi rolului 
fiecărui factor de intervenţie în caz de inundaţii.  
 
          Reprezentanţii A.N. Apele Române, Direcţia Apelor Someş-Tisa vor prezenta rolul acestei instituţii în 
apărarea impotriva inundaţiilor şi date exacte privind evoluţia cursurilor de apă din judeţul nostru în perioada 
iulie 2008.  
 
          Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş va 
prezenta modul în care este organizat la nivel judeţean managementul situaţiilor de urgenţă în caz de 
inundaţii, rolul şi atribuţiile acestei instituţii, precum şi efectele şi pagubele produse de aceste fenomene 
hidrometeorologice din luna iulie 2008. 
 
          Reprezentanţii Agenţiei de Protecţia Mediului Maramureş vor oferi informaţii despre efectele 
inundaţiilor din acest an asupra ariilor naturale protejate din bazinul hidrografic al Tisei. 
 
          Adunarea Generală a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok va prezenta modul de organizare a comisiei de 
apărare judeţene, precum şi rolul şi locul acesteia în managementul situaţiilor de urgenţă. 
 
          Specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Protecţia Mediului şi Gospodărirea Apei la nivelul Tisei 
de Mijloc şi oraşului Szolnok vor vorbi despre apărarea împotriva inundaţiilor şi protecţia mediului în astfel 
de cazuri de urgenţă, punându-se un accent deosebit pe inundaţiile ce au afectat judeţul înfrăţit în aprilie 
2006. 
 
          Reprezentantul „Fundaţiei pentru Tisa Vie” va oferi o imagine clară asupra sistemului actual de 
apărare împotriva inundaţiilor pe râul Tisa. 
 
          Întâlnirea comună cuprinde pe lângă seminarul de specialitate şi o vizită de lucru în judeţul 
Maramureş, unde reprezentanţii judeţului înfrăţit vor putea să viziteze localităţile afectate de inundaţiile din 
iulie 2008. Vor avea loc întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţiilor locale din oraşul Borşa unde se vor observa 
atât efectele inundaţiilor cât şi stadiul de reconstrucţie a comunităţiilor afectate. 
 
          Consiliul Judeţean Maramureş va fi reprezentat de domnul preşedinte Mircea Man, iar delegaţia 
judeţului înfrăţit Jasz-Nagykun-Szolnok este condusă de preşedintele Adunării Generale, domnul Fejer 
Andor. În cadrul acestei întâlniri, cei doi reprezentanţi vor stabili agenda de lucru comună a celor două judeţe 
înfrăţite pe anul 2009. 

 
Noemi Ganea, 

Consilier, Birou Relaţii Internaţionale 
Biroul de relatii cu presa 
Cabinet presedinte 
17.11.2008 
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Maghiarii au vizitat zonele afectate de inundatii, din Maramures 
 

 
Poienile de Sub Munte 

 
Borsa – Colbu 
 

 
Colbu 

 
          Pe lângă seminarul desfăşurat la Centrul de Afaceri Millenium din Baia Mare, oaspeţii 
maghiari au făcut o vizită în judeţul Maramureş, în localităţile afectate de inundaţiile din iulie 2008. 
Vecinii noştri, împreună cu preşedintele Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok, 
domnul Fejer Andor şi partea română, au vizitat localitatea Poienile de Sub Munte, una dintre 
comunele cele mai grav afectate de ape. Preşedintele maghiar s-a arătat impresionată de cele 
petrecute acolo, dar mai cu seama de rapiditatea cu care s-a reuşit refacerea caselor. Împreună cu 
Mircea Man, Fejer Andor, a vizitat şi azilul de bătrâni din localitate. 
 
          Deplasarea a continuat în Baia Borşa, mai exact la iazul Colbu, unde în vara acestui an a 
existat riscul de producere a unui grav accident ecologic, după ce o parte din sterilul din iaz s-a 
scurs în pârâurile Cisla şi Colbu. La vremea respectivă, autorităţile se temeau că întreg sterilul 
depozitat acolo ar putea să o ia la vale, ceea ce ar fi însemnat o poluare de proporţii uriaşe.  
 
          Turul pe care partea maghiară l-a făcut în judeţul Maramureş împreună cu reprezentaţi ai 
Agenţiei de Protecţia Mediului Maramureş, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe 
Pop de Băseşti”, A.N. Apele Române, Direcţia Apelor Someş-Tisa şi ai Consilului judeţean 
Maramureş s-a încheiat în jurul după-amiezii cu o masă la care s-au discutat concluziile acestei 
întâlniri comune. 
 
          Preşedintele Adunării Generale a judeţului Jasz-Nagykun-Szolnok a mers şi în oraşul Sighetu 
Marmaţiei unde în urmă cu aproximativ 30 de ani a făcut armata. El a vizitat Inspectoratul judeţean 
al Poliţiei de Frontieră unde şi-a efectuat stagiul militar.  
 
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt 
19.11.2008 
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Trafic blocat pe ruta Cavnic – Budesti 

          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a mers ieri în jurul orei 17 pe sectorul de drum 
cuprins între Cavnic şi Budeşti, pentru a vedea cum se desfăşoară lucrările de deszăpezire.  
 
          Aici a găsit mai multe maşini care nu se mai puteau deplasa din cauza gheţii care s-a format 
pe carosabil. De asemenea, unele autoturisme au derapat şi au ajuns în şanţ. O parte dintre şoferi nu 
erau echipaţi pentru ninsoare, dar nici firma care se ocupă de deszăpezire nu şi-a făcut treaba cum 
trebuie. Este concluzia la care a ajuns şeful administraţiei maramureşene.  
 
          SC Drumuri şi Poduri SA este societatea care a câştigat licitaţia pentru deszăpezire, la 
sfârşitul lunii trecute. Mircea Man a luat legătura în repetate rânduri cu directorul firmei, Victor 
Marina, pentru a-i cere să trimită în zonă mai multe utilaje care să cureţe drumul. Preşedintele 
Consiliului judeţean a luat legătura şi cu domnul Ioan Isac, comandatul Inspectoratului judeţean de 
Poliţie Maramureş, pe care l-a rugat să trimită echipaje de la poliţia rutieră în zonă, pentru a opri 
maşinile neechipate. „Nu sunt deloc mulţumit de ceea ce am văzut aici. Voi avea o discuţie cu firma 
care a câştigat licitaţia şi vor fi sancţionaţi pentru că am pus vieţile oamenilor în pericol şi deja 
există pagube materiale”, a declarat Mircea Man.  
 
          După câteva ore drumul a fost curăţat, iar traficul în zona Cavnic s-a reluat, şoferii circulând 
în condiţii de iarnă.  
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt 

22.11.2008 
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Repercusiunile inundatiilor din vara se fac in continuare simtite in 
Moisei 

          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man a efectuat o vizită în localitatea 
Moisei, în cursul săptămânii trecute. El a stat de vorbă cu primarul Toader Şteţcu despre problemele 
cu care se confruntă comuna. Cei doi au discutat despre lucrările care se execută în zona Motui, 
lucrări de consolidare a malurilor râului Vişeu. Lucrarea este contractată de Apele Române, iar până 
în prezent au fost consolidaţi 250 de metri liniari. În pofida începutului foarte bun, lungimea 
malurilor este insuficinetă pentru a acoperi necesităţile. Pentru ca lucrarea să fie completă, ar fi 
nevoie de consolidarea a aproximativ 2500 de metri liniari. În caz contrar, există pericolul ca la 
prima viitură un număr de 30 de case să rămână izolate. Asta deoarece apele, în lipsa unuor maluri 
consolidate, ar distruge drumul din zona respectivă.  
 
          Problemele legate de inundaţii nu se termină aici. Comuna Moisei a fost grav afectată de 
inundaţiile din zilele de 25, 26 şi 27 iulie 2008. Pagubele pe care furia apelor le-a produs 
moiseienilor se ridică la aproximativ 1.770.000 de lei. Guvernul României a acordat localităţii, la 
prima rectificare doar 40 de mii de lei, sumă insuficientă pentru a acoperi necesităţile de refacere a 
obiectivelor distruse. Primarul comunei, a contractat şi efectuat lucrări în valoare de 300.000 de lei, 
bani cu care s-au refăcut 5 podeţe şi 5 punţi distruse de ape. Deoarece Guvernul nu a alocat sume 
pentru achitarea facturilor, Primăria Moisei se află în situaţia de a nu-şi putea achita datoriile. 
 
          Mircea Man a luat act de aceste probleme şi împreună cu primarul Toader Şteţcu va căuta 
soluţii pentru rezolvarea lor. De asemenea, nu odată, comuna Moisei a fost inclusă pe listele trimise 
la Guvern pentru a primii banii de reconstrucţie, dar până acum nu s-a primit un răspuns favorabil.  
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt 

24.11.2008 
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4 proiecte fara cofinantare in Moisei 

          Problemele comunei Moisei nu se opresc aici. Toader Şteţcu, primarul localităţii i-a vorbit 
preşedintelui Mircea Man şi de cele 4 proiecte pentru care are nevoie de cofinanţare din partea 
Consiliului Judeţean Maramureş. În total, este vorba de aproximativ 10,5 miliarde de lei vechi.  
 
          Cele patru proiecte sunt:  

1. Extinderea reţelei de aducţiune de apă, în valoare de 203.000 de lei. 
2. Terminarea Căminului Cultural Moisei – o parte din fonduri vin de la Ministerul Culturii, 

restul (în valoare de 530.000 de lei) fiind cofinanţare din partea Consiliului Judeţean. 
3. Drenarea apelor pluviale din Valea Polenilor. Este finanţat prin programul FRDS, suma 

ridicându-se la aproximativ 140.000 de lei. 
4. Modernizarea drumului forestier 153 D - Izvorul Dragoş. Aici, primăria Moisei mai are de 

plătit peste 1 miliard de lei vechi. 

 
          Toate aceste proiecte au fost discutate în plenul Consiliului judeţean Maramureş, însă o parte 
din consilieri au fost împotriva lor. Preşedintele, Mircea Man a dat asigurări că va încerca să 
convingă Consiliul judeţean Maramureş, iar la rectificare să asigure banii, pe măsura posibilităţilor. 
Primarul speră ca, pe viitor, consilierii PNL, PSD şi UDMR să înţeleagă situaţia de la Moisei.  
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt 
 
25.11.2008 
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Deszapezirea în Maramures, sezonul 2008 - 2009 

          Contractul încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi SC Drumuri – Poduri Maramureş 
SA a intrat în vigoare în data de 15.11.2008 si va înceta la data de 15.03.2008. SC Drumuri – Poduri 
Maramureş SA, se obligă să presteze serviciul Întreţinrere curentă pe timp de iarnă a drumurilor 
judeţene, sezonul 2008 – 2009.  
     
          Acesta include: 

• plombarea gropilor 
• combaterea poleiului manual şi mecanizat 
• procurarea materialului antiderapant (sare şi nisp) 
• curăţarea mecanizată a zăpezii (cu autofreză şi cu alte utilaje de deszăpezire) 
• curăţarea manuală a zăpezii 
• aşteptare 
• informări zilnice şi revizie de iarnă.  

 
          Categoriile de servicii mai sus enumerate, vor fi executate doar cu condiţia şi în măsura în 
care condiţiile meteorologice şi implicit starea drumurilor o vor impune, cu încadrarea în preţul 
maximal al contractului.  
 
          Preţul contractului este de aproximativ 7.660.000 de lei, la care se adaugă TVA. Societatea 
Drumuri – Poduri Maramureş se va ocupa în acest sezon de deszăpezirea (şi întreţinerea) unui 
număr de aproximativ 700 de kilometri de drumuri judeţene. De precizat este faptul că decontările 
se fac pe baza lucrărilor exectate.  
 
          De asemenea, în baza contractului, firma are obligaţia de a supraveghea executarea 
serviciilor, de a asigura forţa de muncă, materialele, utilajele şi echipamentele necesare desfăşurării 
activităţii în condiţii bune. Prestatorul are obligaţia de a asigura conducerea şi coordonarea 
activităţii de prevenire şi intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii drumurilor judeţene, 
în conformitate cu Planul operativ.  
 
          Cantităţile şi categoriile de servicii iniţiale estimate vor putea fi modificate pe parcursul 
derulării prezentului contract, în funcţie de necesităţi, prin act adiţional, în condiţiile legii. 
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt  
 
27.11.2008 
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Presedintele CJ Maramures a facut o declaratie de presa pe marginea 
recursului PNL - PSD 

          „Am propus o hotărâre de consiliu care să încerce să rezolve o problemă. Adică: PNL, PSD 
au împărţit la proprii primari plus la cei pe care i-ai adus din Partidul Democrat Liberal sumele de 
cofinanţare. Primarii din Săcălăşeni şi Fărcaşa i-au dat în judecată şi au câştigat. Ei au făcut 
recurs.” 
 
          Mircea Man a vorbit despre şedinţa extraordinară a grupulu de consilieri PNL şi PSD din 
Consiliul judeţean Mamramureş şi au angajat un avocat, în numele consiliului, în condiţiile în care 
ordonator de credite este preşedintele Consiliului judeţean. Avocatul îi va reprezinta în recurs. Dacă 
acest recurs se va respringe, se vor pierde câteva zeci de miliarde, iar niciun primar din judeţ nu-i va 
mai avea.  
 
          Preşedintele a dat exemplul primarului din Săliştea de Sus care este în pericol de a da înapoi 
la Fondul de Mediu 4,5 milioane de euro, dacă nu va primi cofinanţarea de 4 miliarde de lei vechi 
pe care o aşteaptă din partea Consiliului judeţean Maramureş pentru un proiect pe mediu. „Nici în 
ultimul ceas nu au reuşit să treacă peste acest conflict, pe care eu doresc să-l stingem, şi să împartă 
banii rămaşi.”  
 
          Declaraţia de presă a domnului preşedinte Mircea Man, vineri 28.11.2008 
 
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt 
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Probleme din cauza vremii la Aeroportul Baia Mare 
 
 

          Iarna Aeroportul International Baia Mare se confrunta cu neregularitati ale traficului aerian 

determinate de conditiile meteorologice nefavorabile ce impiedica aterizarea in conditii de deplina 

siguranta a aeronavelor 

          Marti 25 noiembrie 2008 cursele aeriene ale Companiei TAROM cu nr. RO 617, 618 si 619 

au fost anulate din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile ce au impiedicat aterizarea in 

deplina siguranta a aeronavelor la Aeroportul Baia Mare. Fenomenul meteorologic ceata si 

precipitatiile persistente sub forma de ploaie au indus scaderea treptata dar destul de rapida a 

vizibilitatii orizontale pana la valoarea de 1600 metri si coborarea plafonului de nori pana la 

inaltimea de 120 metri in momentul in care era programata aterizarea cursei RO 617 la Baia Mare - 

ora 18:30. 

          Aeronava Tarom aflata in zbor s-a indreptat spre Aeroportul Cluj Napoca unde a aterizat in 

conditii de deplina siguranta. Pasagerii pentru Baia Mare au fost transportati cu un autocar inchiriat 

de Tarom de la Cluj la Baia Mare. Pasagerii cursei pereche RO 618 (cursa care trebuia sa decoleze 

din Baia Mare la orele 18:50 inapoi spre Aeroportul International Bucuresti Henri Coanda Otopeni) 

au fost transportati la Cluj Napoca cu un alt autocar inchiriat de Tarom unde au fost asteptati de o 

aeronava Boeing 737 Tarom pentru a fi transportati la Bucuresti. 

          In aceeasi seara cursa Tarom RO 619 care trebuia sa decoleze din Otopeni la orele 20:45 spre 

Baia Mare/aterizare 22:05 - a fost anulata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile care 

intre timp s-au inrautatit, vizibilitatea scazand pana la 1000 de metri iar plafonul de nori a coborat la 

60 metri la Aeroportul Baia Mare. In aceste conditii cursa s-a anulat inainte de decolarea din 

Otopeni, pasagerii fiind protejati pe zborul Tarom avand destinatia Cluj Napoca de unde au fost 

transportati si de aceasta data la Baia Mare. 

          Miercuri 26 noiembrie 2008 cursa pereche Tarom RO 620 pe ruta Baia Mare/decolare 06:25 - 

Otopeni nu a dispus de aeronava ce ar fi trebuit sa stationeze peste noapte pe aeroport astfel incat 

pasagerii au fost transportati cu un autocar la Cluj Napoca, fiind protejati pe un alt zbor Tarom din 

Cluj spre Otopeni. 

          In vederea eliminarii neregularitatilor traficului aerian generate de conditiile meteorologice 

nefavorabile, Aeroportul International Baia Mare va fi dotat in cursul anului 2009 cu o instalatie de 

aterizare instrumentala (ILS - Instrumental Landing System), investitie a R.A. Administratia 
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Romana a Traficului Aerian - ROMATSA. La nivelul R.A. "Aeroportul International Baia Mare" 

este necesara gasirea fondurilor necesare pentru achizitionarea unui balizaj performant care sa 

functioneze complementar cu sistemul ILS.  

          Noul balizaj va asigura eliminarea neregularitatilor in traficul aerian, oferind posibilitatea 

operatorilor aerieni sa aterizeze in orice conditii meteorologice, cu vizibilitati din ce in ce mai mici, 

de pana la 300 de metri sau chiar in conditii de vizibilitate si plafon zero. Aceasta va asigura 

implicit cresterea competitivitatii operationale a Aeroportului International Baia Mare pe piata 

transportului aerian european, asigurand judetului Maramures o baza de infrastructura aeroportuara 

moderna si atragerea de noi investitii. 

 

Dipl. eng. Traian BRAD 

Director operational 

Biroul de presa 

Cabinet presedinte  

 

30.11.2008 
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Discursul presedintelui CJ Maramures de 1 Decembrie 

 

          Ziua Naţională a României şi împlinirea a 90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România 
îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări din partea conducerii Consiliului 
judeţean Maramureş. 
 
          Actul istoric de acum 90 de ani, la care şi-au adus o contribuţie remarcabilă şi locuitorii din 
Maramureşul istoric, şi cei din „ţările” Codrului, Chioarului şi Lăpuşului, a pus baze solide făuririi 
statului român modern, dezvoltării democratice a vieţii social-economiste şi politice din România. 
 
          Unirea a fost şi este o permanenţă în conştiinţa românilor. Se poate vorbi cu certitudine de un 
sentiment al unirii. În proiectul de rezoluţie al Marii Adunări de la Alba Iulia scria: 
 
          ,,Astăzi prin hotărârea noastră se înfăptuieşte România Mare, una şi nedespărţită, rostind 
fericiţi, toţi românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe veci cu ţara-mamă, România. A biruit 
dreptatea. Acesta-i ceasul dreptăţii lui Dumnezeu şi al răsplăţii Lui. Cuvintele Domnului se plinesc 
şi aici: mulţi au dorit să vadă ce vedeţi voi şi n-au văzut, să audă ce auziţi voi şi n-au auzit. Ochii 
voştri sunt fericiţi că văd şi urechile fericite că aud.,, 
 
          Astăzi, de 1 decembrie, rememorăm cu pioşenie şi recunoştinţă faptele de glorie ale 
fruntaşilor unionişti, între care s-au numărat şi George Pop de Băseşti, care, datorită prestigiului său 
în această luptă, a fost desemnat ca preşedintele al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, ale 
părintelui Vasile Lucaciu, supranumit ,, Leul de la Şişeşti” şi ale multor altor intelectuali din zona 
noastră, care astfel şi-au văzut împlinit idealul vieţii lor. 
 
          Aducem, de asemenea, omagiul nostru de recunoştinţă, ostaşilor Armatei Române, veteranilor 
de război, tinerilor care şi-au sacrificat viaţa pentru reuşita revoluţiei române din decembrie 1989 
pentru abolirea sistemului totalitar, comunist. 
 
          Sărbătoarea Zilei Naţionale şi a actului istoric de acum 90 de ani de la Alba Iulia, ne oferă 
prilejul de a ne bucura, de-a ne lăsa pătrunşi de sentimentul unirii, dar nu numai în această zi, ci mai 
ales în zilele şi faptele noastre viitoare. 
 

Mircea Man 
Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş  

 
 

1.12.2008 
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Banii nu s-au împărţit corect! 

          Mircea Man s-a declarat extrem de nemulţumit de modul în care consilierii judeţeni au 
repartizat pe unităţi administrativ teritoriale sumele defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi 
comunale.  
 
          „Dacă veţi citi acestă lista veţi vedea că primarii PSD şi PNL au sume extrem de mari, iar la 
primarii Partidului Democrat Liberal şi la primarii independenţi sumele sunt aproape inexistente. 
Nici în ceasul al 12-lea aceşti domni consilieri, colegii mei, nu au înţeles că sumele sunt pentru 
întreg judeţul şi nu pentru clientela politică”, a spus Mircea Man.  
 
          În materialul ataşat, lista propusă iniţial în anexa proiectului de hotărâre, şi, în partea dreaptă, 
modificările făcute ulterior:  
 
 
Mirela Bodea, 
Purtător de cuvânt 

Documente 

• Anexa  

02.12.2008 
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4 luni de la inundatii 
 

 
Poienile de Sub Munte 
 

 

 
          În ceea ce priveşte casele pe care Consiliul judeţean Maramureş le construişte pentru persoanele care au 
fost afectate de inundaţiile ce au atins Maramureşul Istoric în vara acestui an, Mircea Man a ţinut să facă unele 
precizari: „Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş nu are niciun fel de aribuţii în acest sens. Prefectura a 
ascuns faptul că la Vişeul de Jos şi Leordina sumele destinate reconstrucţiilor nu au ajuns la cetăţeni. Primarul 
recunoaşte cu nonşalanţă că sumele au fost împărţite pentru altceva şi nu pentru cetăţeni. Din birou nu se poate 
verifica ce este în teritoriu. Nu un funcţionar şi nu o direcţie poate să vadă ceea ce se întâmplă.”  
          El a spus că a întors o decizie a Inspectoratului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş care 
prevedea faptul că toate casele din Petrova care, la prima evaluare erau trecute la reconstrucţie, la a doua 
evaluare a reieşit sunt perfecte. În acest moment locuinţele se reconstruiesc.  
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a ţinut să tragă un semnal de alarmă şi să reamintească 
faptul că taxa de conectare la curentul electric costă 25 de milioane de lei vechi, că partea de instalaţii şi de 
finisaj costă foarte mult şi nu se încadrează în cei 10. 000 de lei primiţi de la guvern. Toate aceste probleme 
intră în sarcina Prefecturii.  
          „Eu am făcut atât cât m-a lăsat sufletul şi fără să am nicio atribuţiune în acest sens. Am ajutat foarte 
mult în Poienile de Sub Munte şi în Petrova. Aici eu aş spune că toate casele ar putea fi de Crăciun cu brad 
în ele, dar cetăţenii mi-au cerut să-i ajut să toarne planşeu pentru a mai face un nivel.” Iar la cele 2 camere 
pe care guvernul le construieşte pentru sinistraţi, Consiliul judeţean Maramureş, din fonduri proprii şi din 
ajutoare, a mai adăugat o cameră.  
          Cu sprijinul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului au mai fost ridicate 7 case în care oamenii se pot 
muta.  
          „Astfel se mai poate vedea un lucru: unde au venit banii direct şi s-a făcut contract direct cu firma, 
oamenii se pot muta în case, unde au venit bani de la guvern, casele au rămas încă neterminate”, a declarat 
Mircea Man.  
          Mai mult, la Ruscova, consiliul local şi prefectura nu au reuşit să găsească teren pentru 5 case, până la 
intervenţia Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, care împreună cu conducerea consiliului 
judeţean, au cumpărat 15 ari de teren.  
          „Noi ne–am implicat foarte mult in aceasta problema. Şi am făcut acest lucru din responsabilitate 
pentru ceea ce trebuie făcut . Nu exista casă din Maramureş reconstruită după inundaţii unde eu sau echipa 
consiliului judeţean să nu fi fost.”  
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a atras atenţia şi asupra faptului că judeţul nostru nu are 
niciun fel de politică de strămutare. Iar în momentul de faţă, nici măcar nu se ştie câte case ar mai trebui 
mutate din calea apelor. În caz contrar, la următoarele inundaţii ne vom confrunta cu aceleaşi probleme.  
 

Mirela Bodea, 
Purtator de cuvânt 

03.12.2008 
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Studiu de fezabilitate Aeroport Baia Mare – firma castigatoare 
 
          Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect: 
„Elaborare studii de fezabilitate- Extindere si modernizare Aeroport International Baia 
Mare”. 
 
           Etapa I – Extinderea şi modernizarea aerogării pentru traficul internaţional de călători; 
           Etapa a II-a – Extinderea şi modernizarea aerogării pentru transportul internaţional de 
mărfuri; 
           Etapa a III-a – Reabilitarea pistei pentru transportul internaţional de călători şi mărfuri. 
 
           Procedura utilizată a fost licitaţie deschisă şi este verificată de către Compartimentul de 
verificare a achiziţiilor publice din cadrul DGFP Maramureş.  
           Anunţul de participare a fost publicat în data de 26.09.2008 cu numărul 64769 în SEAP şi cu 
numărul 2008/S189-250680 din data de 30.09.2008 în JOUE. 
            
          Comisia de evaluare a fost numită prin Dispoziţia nr. 581, din data de 07.11.2008 şi este 
compusă din: 
• Kovacs Maria – preşedinte 
• Bolma Grazziella – membru 
• Şpan Vasile – membru 
• Cocoşilă Dan – membru 
• Glodan Ana – membru 
• Dragoş Ioan – membru 
• Dale Vasile – membru 
• Chendea Cristian – membru 
• Pascu Sorin – membru 

           În data de 11.11.2008 la ora 1200 s-au deschis ofertele. 
 
           Au depus ofertă urmatorii operatori economici: 

1. S.C. IPTANA S.A. BUCUREŞTI, ROMANIA 
2. S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. BUCUREŞTI, ROMANIA 
3. S.C. IBERICA DE ESTUDIOS E INGENIERIA S.A. MADRID, SPANIA 
4. S.C.SEARCH CORPORATION S.R.L. BUCUREŞTI, ROMANIA 

           Nu au existat oferte alternative. În cadrul şedinţei de deschidere nu au existat operatori 
economici respinşi. Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor au fost: 

Ofertant TOTAL 
1.S.C. IPTANA S.A. 1000000 
2.S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.785435,31 
3.S.C. IBERICA S.A. 1425675,38 
4.S.C.SEARCH CORPORATION S.R.L. 1105757,74 

 
          Toate ofertele au fost admise, acestea îndeplinind toate cerinţele de calificare solicitate prin 
documentaţia de atribuire, legate de autorizări, experienţa similară, cerinţe minime de personal. 
          Criteriul de atribuire a fost cea mai avantajoasă ofertă economică cu factori de evaluare: 

1. nivelul calitativ al proiectării 20% 
2. costul lucrării 80% 

 
           În urma aplicării criteriului de atribuire s-au acordat câte 20 de puncte reprezentând nivelul 
calitativ al proiectării, tuturor firmelor, diferenţa din punctajul final provenind de la preţurile 
ofertate. 
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           Punctajul final: 

Nr. crt.Denumire ofertă IerarhiePunctaj 
1. S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. I 100 
2. S.C. IPTANA S.A. II 82,83 
3. S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L. III 76,82 
4. S.C. IBERICA S.A. IV 64,07 

 
           Ofertantul câştigător este S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L. cu o ofertă totală de 
785435,31 RON, fără TVA.  
           Contractul este în faza de semnare. 
 
           Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş a dat asiguri că studiul de fezabilitate va fi 
terminat în timp util, iar anul viitor, în primăvară, se va da drumul la licitaţia propriu-zisă. 
 

 
Mirela BODEA, 

Purtator de cuvant 
 
 
04.12.2008 
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Primul atelier de lucru organizat in cadrul proiectului NEURON 
 

Comunicat de presă 
4 decembrie 2008 

 
 

Primul atelier de lucru organizat în cadrul proiectului “NEURON - reţea pentru integrarea, 
coordonarea şi monitorizarea strategiilor de dezvoltare locală în regiunea de graniţă 

Maramureş-Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”. 
 
 
          Consiliul Judeţean Maramureş - alături de partenerii săi în proiect Administraţia Regională de 
Stat Zakarpatia şi Asociaţia Internaţională a Instituţiilor pentru Dezvoltare Regională “IARDI” au 
participat în perioada 3-4 decembrie 2008 la primul atelier de lucru organizat în Baia Mare în cadrul 
proiectului “NEURON - reţea pentru integrarea, coordonarea şi monitorizarea strategiilor de 
dezvoltare locală în regiunea de graniţă Maramureş-Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”.  
 
          Scopul acestui atelier de lucru a fost prezentarea stadiului de implementare a proiectului şi 
stabilirea cadrului instituţional necesar pentru interconectarea structurilor partenere într-o platformă 
comună de planificare teritorială în regiunea de graniţă. 
 
          Temele abordate în cadrul atelierului de lucru au fost: 

• Acordul de parteneriat ce urmează a fi încheiat între organizaţiile partenere la nivelul cărora 
se vor constitui nucleele reţelei NEURON 

• Sub-reţeaua Maramureş formată din cele 9 subcentre localizate la nivelul administraţiei 
publice locale din Baia Mare, Târgu Lăpuş, Sighetu Marmaţiei, Borşa, Vişeu de Sus, 
Săliştea de Sus, Ocna Şugatag, Şomcuta Mare, Ulmeni.  

• Procedurile de lucru ce urmează a fi utilizate între cele trei nuclee ale reţelei NEURON 
• Sistemul NEURON GIS&DMS ce urmează a fi implementat în judeţul Maramureş 
• Organizarea atelierelor de lucru din Ujgorod şi Ivano-Frankivsk  

          La atelierul de lucru au participat din partea Consiliului Judeţean Maramureş membrii echipei 
de implementare a proiectului iar din partea organizaţiilor partenere domnul Denis Mikhaylo – şef 
Birou Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană din cadrul Administraţiei Regionale de 
Stat Zakarpatia, Vadim Pylypenko director al Asociaţiei Internaţionale a Instituţiilor pentru 
Dezvoltare Regională “IARDI”, Natalia Pylypenko preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a 
Instituţiilor pentru Dezvoltare Regională “IARDI”. 
 
          Proiectul este sprijinit financiar de Uniunea Europeană prin programul Phare CBC 2005, 
Programul de vecinătate România-Ucraina.  
 
05.12.2008 
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Restrictii de circulatie pe unele sectoare de drumuri judetene 

          În şedinţa Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008 s-a adoptat 
hotărârea care prevede instituirea unor restricţii de circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene, 
pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, altele decât cele 
destinate exclusiv transportului de persoane şi vehicule care deservesc exploatarea minieră Şuior, în 
intervalele prevăzute în Anexa 1. În aceste intervale este interzisă circulaţia vehiculelor rutiere.  

          Pe drumul judeţean 183, DN 18 – Gutin- Scutului – Cărbunar – Staţiunea Izvoarele - Valea 
Neagră – Firiza – Baia Mare ( DN18), pentru sectorul de la km 13+800( Staţiunea Izvoarele) la km 
23+400 Valea Neagră este necesară instituirea restricţiei privind masa totală maximă admisă, 
deoarece drumul este dimensionat pentru efectuarea de transporturi în interes turistic şi nu are 
capacitate portantă şi elementele geometrice necesare, transportului greu. Întrucât apropierea 
sezonului de iarnă conduce la intesificarea deplasărilor în scop turistic către Staţiunea Izvoarele, 
traficul rutier devenind foarte aglomerat, s-au constatat prelungirea timpilor de aşteptare, blocaje în 
trafic, îngreunându-se totodată şi operaţiunile utilajelor de dezăpezire şi a celor pentru situaţii de 
urgenţă. 

          O situaţie similară se întâlneşte şi pe sectoarele de drumuri judeţene DJ 109F de la km 
70+270(ieşire din localitatea Cavnic) la km 94+709( localitatea Ocna Şugatag, interesecţia DJ 109F 
cu DJ 185 spre localitatea Călineşti), rescpectiv DJ 183 C DN 18 - Mogoşa – Şuior, unde anotimpul 
de iarnă conduce la o creştere accentuată a trasnportului în scop turistic, în special către pârtiile de 
schi din Cavnic, Şuior şi Mogoşa, la sfârşit de săptămână, nepermiţând concomitent şi transportul 
de mărfuri. 

          Pentru transportul rutier de mărfuri există variante ocolitoare pe drumul judeţean 183 (DN 18 
Gutin – Scutului – Cărbunar – Staţiunea Izvoare ) şi pe DJ 183 A (DJ 183 Staţiunea Izvoarele) – 
Runcu – Mara (DN 18), respectiv pe drumul naţional 18.  

          Alăturat vă prezentăm Anexa 2 care cuprinde lista transporturilor care nu se supun restricţiei 
de circulaţie.  
 
 

 
Mirela Bodea  

Purtător de cuvânt  

Documente 

• Anexa nr. 1  
• Anexa nr. 2  

08.12.2008 
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Case gata pentru sinistrati 
 

 

 

 

 

 

 

          

 Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului a terminat deja 6 case pentru persoanele afectate de 
inundaţiile din vara anului 2008. 3 dintre acestea se alfă în Poienile de Sub Munte, una în Petrova, una în 
Vişeu de Sus, iar alta se află în localitatea Ciuperceni. Casele sunt terminate, oamenii se vor putea muta în 
cursul acestei săptămâni, cand va fi montat şi parchetul. La acestea se mai adaugă o casă în localitatea 
Petrova pe care a ridicat-o părintele Agaton, stareţul Mănăstirii Petrova.  
 
          Costurile la care s-a ridicat fiecare casă în parte se ridică la 45 000 de euro. Per total, noile locuinţe au 
costat aproximativ 10 miliarde de lei vechi. De asemenea, Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi 
Sătmarului s-a implicat în achiziţionarea unui teren la Ruscova (15 ari pe care s-au construit alte case) şi a 
plătit manopera pentru alte 4 construcţii noi în Leordina şi Petrova.  
 
          Preotul Virgil Jicărean, Consilier Misionar Social în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi 
Sătmarului, a spus că Prea Sfinţitul Episcop Iustin Sigheteanul s-a declarat de-a dreptul fericit şi încântat că 
s-a reuşit terminarea acestor case la o calitate deosebită. Toate finisajele sunt demne de secolul XXI.  
 
          „Am o dorinţă morală. Oamenii să respecte calitatea lucrului şi să nu-şi bată joc de ele. Să se 
folosească de ele curat şi conştiincios”, a conchis preotul Virgil Jicărean. 
 
          Construcţiile sunt dotate cu sobe de teracotă, instalaţie electrică, instalaţii de apă. Ele vor fi date noilor 
proprietari la cheie în cursul acestei săptămâni. 
 

 
Mirela Bodea 

Purtător de cuvânt 

09.12.2008 
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CJ Maramures a premiat elevii olimpici si profesorii acestora 
 

 
Astăzi au fost premiaţi elevii care au participat la olimpiadele naţionale şi internaţionale şi 
profesorii care i-au pregătit.  
 
          Consiliul judeţean Maramureş a alocat pentru acest eveniment suma de 40 de mii de lei. Banii 
s-au împărţit în funcţie de premiile obţinute de elevi la olimpiade. Sumele sunt cuprinse între 1500 
de lei (elevi care au luat locul I la olimpiadele internaţionale) şi 200 de lei (elevi care au luat locul 
III la olimpiadele naţionale). Nici profesorii lor nu au fost lăsaţi deoparte. Contribuţia acestora la 
pregătirea elevilor fiind recompensată cu sume cuprinse între 100 şi 1 000 de lei.  
 
          Elevii provin la de următoarele instituţii de învăţământ: Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” 
Baia Mare, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” 
Baia Mare, Colegiul Naţional „ Dragoş Vodă” Sighetu Marmaţiei, Colegiul Economic „Nicolae 
Titulescu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare, Colegiul Tehnic „ Anghel 
Saligny” Baia Mare, Liceul „Taras Şevcenko” Sighetu Marmaţiei , Liceul de Artă Baia Mare , 
Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, Liceul Nemeth Laszlo Baia Mare, Grupul Şcolar „Aurel 
Vlaicu” Baia Mare, Grupul Şcolar Industrie Uşoară Baia Mare, Şcoala Generală „Lucian Blaga” 
Baia Mare, „Şcoala de Muzică şi Arte Plastice” Sighetu Marmaţiei, Şcoala Generală Valea 
Vişeului, Şcoala Generală Remeţi, Şcoala Generală Coruia, Şcoala Vişeu de Jos.  
 
          Consiliul judeţean a oferit câte o diplomă fiecărei instituţii enumerate anterior.  
 
          La eveniment a fost prezent preşedintele Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man, 
însoţit de cei doi vicepreşedinţi, Sandu Pocol, Inspector şcolar general Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Maramureş, doamna Mariana Pop inspector şcolar general adjunct, senatorul Gheorghe Mihai 
Bârlea şi deputatul Vasile Berci. De asemenea, în sală au mai fost prezenţi o serie de consilieri 
judeţeni.  
 
          Mircea Man s-a arătat încântat de faptul că s-a reuşit premierea elevilor. Cu toate că sumele 
de bani au fost modice, se va încerca pe viitor suplimetarea acestora. Împreună cu senatorul 
Gheorghe Mihai Bârlea, i-a asigurat pe profesorii prezenţi că se va lupta ca legea privind salariile 
profesorilor să se aplice, punându-se în acelaşi timp problema performanţei profesorilor şi a 
elevilor. 
 
          Diplome au primit şi cei doi reprezentanţi din conducerea Inspectoratului Şcolar Maramureş, 
doamna Mariana Pop, subliniind faptul că este pentru prima dată când primeşte o diplomă din 
partea Consiliului judeţean Maramureş. 
 

 
Mirela Bodea, 

Purtător de cuvânt 
11.12.2008 
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Sedinta ordinara a CJ Maramures din 12.12.2008 
 

 
Corul Angelli 

 

 
 

 

         

  Şedinţa ordinară a Consiliului judeţean din data de 12 decembrie 2008 a început cu un mini concert de 
colinde susţinut de corul „Angelli” de la Seminarul Teologic Ortodox Român, condus de dirijorul Iustin 
Podăreanu. Aceştia au încântat conducerea instituţiei, consilierii judeţeni care au fost prezenţi, directorii 
direcţiilor din Consiliul judeţean Maramureş şi reprezentanţii mass-media, venind la invitaţia preşedintelui 
Consiliului judeţean Maramureş, Mircea Man.  

          Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 6 proiecte de hotărâre:  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureş pe anul 2008.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite 

acţiuni finanţate din rezerva bugetară.  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a unor 

sume defalcate din cota de 20 % calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri 
ale statului pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe anul 2008.  

4. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de 
Evidenţă a Persoanelor Maramureş.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru reţeaua 
de trasee judeţene prin suplimentarea numărului de curse pe perioada 2008 – 2011”.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţei membrilor comisiilor de vânzare şi de 
contestaţie a spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente.  

          Toate proiectele incluse pe ordinea de zi au fost dezbătute în plenul şedinţei şi au fost aprobate în 
unanimitate. La finalul şedinţei, Mircea Man i-a informat pe consilieri de faptul că în perioada 8-10 
decembrie a participat la Stockholm în Suedia, la invitaţia Ambasadei Suediei din România la o întâlnire cu 
tema „Energie din resurse regenerabile şi deşeuri-experienţa suedeză”. Acest proiect ar putea fi 
implementat în judeţul Cluj, cu efecte posibile în judeţele din apropierea acestuia, printre care şi Maramureş. 
„Să vezi un oraş ca Stockholm încălzit în proporţie de 90 la sută din deşeuri, înseamnă că e un proiect 
fezabil”, a declarat Mircea Man.  

 
Mirela Bodea  

Purtător de cuvânt  

12.12.2008 
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Vizita de studiu, a domnului presedinte Mircea Man, in Suedia 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

           

 

În perioada 8-10 decembrie 2008, preşedintele Consiliului judeţean Maramureş Mircea Man a 
participat la o vizită de studiu desfăşurată în Linkoping şi Stockholm (Suedia) la invitaţia 
Ambasadei Suediei în România. Această vizită de documentare a fost dedicată unei teme de o 
importanţă majoră - „Energie din resurse regenerabile şi deşeuri-experienţa suedeză” în contextul 
în care politicile europene vizează reducerea consumului de energie şi accentuarea utilizării de 
resurse regenerabile. Suedia este recunoscută ca şi lider la nivel european în implementarea 
politicilor şi legislaţiei de protecţia mediului.  

          Vizita a cuprins atât întâlniri de studiu cu reprezentaţi ai unor companii suedeze cu o 
experienţă îndelungată în domeniul administrării deşeurilor, producţiei şi distribuţiei de energie, dar 
şi întâlniri la nivel înalt cu reprezentanţi ai ministerului de afaceri externe, ambasadei şi ai 
autorităţilor locale.  

          Un punct important pe agenda de lucru a fost vizitarea uzinei „Usitall”, una dintre cele mai 
cunoscute din Suedia datorită soluţiile integrale ce sunt oferite pentru a obţine energie din deşeuri. 
Folosindu-se de experienţa sa de peste 50 de ani în domeniul managementului deşeurilor, compania 
oferă tehnologii de ultimă generaţie pentru transformarea deşeurilor în energie electrică, căldură, 
menţinând un nivel redus al emisiilor. Tot aici, delegaţia a fost familiarizată cu un concept inovativ 
de producere a biogazului din deşeuri organice ce pot proveni chiar şi din industria alimentară sau 
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de prelucrare a cărnii. Biogazul obţinut este utilizat în mare parte ca şi combustibil pentru 
autovehicule, Suedia fiind printre primele ţări din lume care a introdus „trenul verde de călători”, un 
tren ce nu adăugă dioxid de carbon în atmosferă şi foloseşte biogazul produs local ca şi combustibil, 
fiind o alternativă eficientă pentru transportului feroviar electrificat . „Usitall” colaborează cu 
reprezentanţii companiei Saab, specializată în tehnologii militare, pentru utilizarea de materii prime 
ce protejează mediul şi reduc consumul de energie.  

          Agenda de lucru a inclus şi prezentarea experienţei suedeze în ceea ce priveşte soluţiile de 
termoficare şi producerea de bio-combustibili. Compania „Fortum” este lider de piaţă în ţările 
nordice în generarea, distribuţia şi vânzarea de energie electrică precum şi în sistemul de încălzire 
centrală. Emisiile de CO2 sunt printre cele mai scăzute în rândul generatorilor europeni de energie 
electrică, iar sursele pentru generarea electricităţii şi producţiei de energie termică sunt în procent 
de 40% regenerabile. Compania foloseşte cogenerarea pentru transformarea deşeurilor în energie 
termică, dovedindu-se o alternativă economică viabilă în încălzirea centrală.  

          „Fortum” are o experienţă vastă în utilizarea de bio-combustibili în centrale ce produc 
încălzire centrală şi electricitate. Biomasele utilizate pe post de combustibili provin din industria 
forestieră (recoltări, gatere, etc.). Biocombustibilii utilizaţi sunt regenerabili şi astfel nu contribuie 
la producerea de emisii de CO2 în atmosferă . Tehnologiile utilizate prezintă interes şi pentru 
judeţul nostru care se confruntă cu aceleaşi provocări în ceea ce priveşte reziduurile provenite din 
industria forestieră dezvoltată şi la noi.  

          Un exemplu de bună practică în domeniul gestionării deşeurilor este oraşul Stockholm unde 
gestionarea se face pe diferite tipuri de deşeuri: menajere, comerciale şi periculoase. Unele dintre 
aceste sunt implicate direct în generarea de energie termică, electrică şi chiar biogaz.  

          Un alt punct deosebit de important în agenda de lucru a acestei vizite a fost întâlnirea oficială 
cu Excelenţa Sa, Ambasadorul României la Stockholm, doamna Victoria Popescu, dar şi cu 
reprezentanţi ai Ministerului de Afaceri Externe suedez. S-au luat în discuţie posibilităţile de 
colaborare, dar şi dezvoltarea de proiecte comune în domeniul managementului deşeurilor şi 
energiei regenerabile, unde judeţul nostru s-a declarat direct interesat în demararea unor astfel de 
iniţiative.  
 

 
Noemi Ganea,  

Consilier Birou Relaţii Internaţionale  

 

Biroul de presa  
Cabinet presedinte 
13.12.2008 
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Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor 
Maramures isi schimba denumirea 

 

 
 

          În ultima şedinţă a Consiliului judeţean Maramureş din acest an, s-a adoptat o hotărâre care 
prevede schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor 
Maramureş. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 se va numi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Maramureş. 
 
          În expunerea de motive a acestei hotărâri se arată că „În conformitate cu prevederile art. XVI, 
cartea II, titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare se constată că funcţionarea instituţiei este la nivel de 
„Direcţie”, având în cadrul acesteia un număr de 30 de posturi. De asemenea, conform actualei 
denumiri, Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor se confruntă cu structuri 
de tip „Serviciu” din cadrul Consiliului judeţean şi se creează o confuzie privind activitatea şi 
nivelul de competenţă în raport cu Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Municipiului Baia Mare şi 
chiar cu cele din componenţa direcţiei, motiv pentru care se impune schimbarea denumirii acesteia 
în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş.” 
 
          De menţionat este faptul că, schimbarea denumirii nu implică modificarea conţinutului 
regulamentului, organigramei, statutului de funcţii şi nici de natură salarială.  
 

 
Mirela Bodea 

Purtător de cuvânt 

 

 

15.12.2008 
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Ajutor pentru pensionari 

         

  Consiliul judeţean Maramureş a alocat, în şedinţa ordinară din luna noiembrie, suma de 1 miliard 
de lei vechi, bani ce vor fi folosiţi pentru ajutorarea persoanelor de vârsta a treia cu pensii mici. În 
această categorie intră aproximativ 3 000 de maramureşeni, inclusiv pensionarii CAP.  
 
          Distribuirea plicurilor cu bani va începe din data de 17 decembrie 2008, încercându-se 
finalizarea acestei acţiuni înainte de 24 decembrie.  
 
          Deşi sumele nu sunt mari, sperăm ca, pentru toţi cei care beneficiază de ele să fie un real 
ajutor.  
 
 

 
Mirela Bodea  

Purtător de cuvânt 

16.12.2008 
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Au venit colindatorii! 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Glasul blând al copiilor de toate vârstele a încălzit sufletelor reprezentanţilor Consiliului judeţean 
Maramureş şi ai Prefecturii Maramureş. Începând cu ora 10 cei mici, preşcolarii, elevii de şcoală generală şi 
liceu şi chiar pensionarii au ţinut să aducă mesajul Naşterii Domnului oficialilor celor două instituţii. Colinde 
care amintesc de minunatul eveniment ce a influenţat toată creştinătatea, au răsunat în holul Palatului 
Administrativ, smulgând un zâmbet şi admiraţia gazdelor.  
 
          Nici Moş Crăciun nu a lipsit, iar sacul său a fost ticsit de cadouri pentru toţi colindătorii. El a ascultat 
colinde şi poezii şi i-a răsplătit pe fiecare în parte. 
 
          Peste 1400 de persoane au ţinut să vestească Naşterea Domnului. Au poposit colindători din toate 
zonele Maramureşului.  
 
          Primii au fost cei mai mici, de la grădiniţele din Baia Mare, apoi au venit , după cum le este vârsta, cei 
de la gimnaziu, liceu şi, bineînţeles, nu am fost uitaţi de şcolile speciale şi Palatul Copiilor Baia Mare. 
Printre cei mari s-au numărat Fanfara Municipală şi Corul Asociaţiei Pensionarilor CASPEV. 
 
          Baia Mare, Târgu Lăpuş, Seini, Groşi, Săcălăşeni, Rus, Petrova sunt doar câteva din localităţile care şi-
au trimis vestitorii Naşterii Domnului.  
 
          I-au ascultat cu atenţie şi mare drag, gazdele Mircea Man, preşedintele Consiliului judeţean 
Maramureş, cei doi vicepreşedinţi Emil Marinescu respectiv Călin Matei şi subprefectul Pamfil Bercean, de 
asemenea, a fost prezent şi consilierul preşedintelui, Gheorghe Marian. 
 
 

Mirela Bodea 
Purtător de cuvânt 
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"TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE SĂRBĂTORI - ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN" 
18 decembrie 2008, Palatul Administrativ  

 
INVITAŢI  

 

 Corul “Crizanteme” Asociaţia Pensionari CASPEV 
 Fanfara Municipală Baia Mare  
 Colegiul Naţional Gheorghe Sincai Baia Mare  
 Liceul teoretic Petru Rares Targu Lapus  
 Scoala cu clasele I-VIII nr. 13 Baia Mare  
 Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Seini  
 Scoala cu clasele I-VIII Grosi  
 Scoala cu clasele I-VIII Sacalaseni  
 Scoala cu clasele I-VIII Rus  
 Gradinita 8 Baia Mare  
 Casa de tip familial Baia Mare  
 Scoala Speciala nr. 1 Baia Mare  
 Scoala Sisesti  
 Liceul Nemeth Laszlo  
 Scoala Nicolae Iorga  
 Colegiul National Vasile Lucaciu  
 Gradinita 20 Baia Mare  
 Copalnic Mănăştur  
 Şomcuta Mare  
 Dumbrăviţa  
 Şcoala Lucian Blaga  
 Şcoala Coaş  
 Şcoala Petrova  
 Liceul Teoretic Lucian Blaga, Tiraspol, Republica Moldova  
 Şcoala Dimitrie Cantemir Baia Mare  
 Grădiniţa 30 Baia Mare  
 Ansamblul Voinicelul Baia Mare  
 Palatul Copiilor Baia Mare 
 Grădiniţa Mihai Eminescu Baia Mare  

18.12.2008 
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CJ Maramurea a premiat sportivii maramureseni 
 

 

 

 

 

          3 echipe, 8 sportivi, 3 antrenori şi arbitrul Balaj Cristian au primit, vineri 19 decembrie, câte un premiu din 
partea Consiliului judeţean Maramureş. Suma totală alocată acestui eveniment a fost în valoare de 30 de mii de 
lei, aprobată în şedinţa ordinară a consiliului judeţean din data de 28 noiembrie 2008.  
          Echipele premiate au fost: Ştiinţa HCM Baia Mare, CSM „U” Baia Mare şi Ştiinţa Explorări Baia Mare. 
Sumele primite de acestea sunt între 4000 şi 5500 de lei.  
          La capitolul sportivi, a fost premiată Adriana Hossu de la CSM Baia Mare, Cătună Georgel, Dănilă Marius, 
Dico Mihai şi Rădoi Andrei de la CSM U Baia Mare şi sportivele Geiger Melinda, Diniş Vârtic Georgeta şi Balint 
Camelia, componente ale echipei Şiinţa HCM Baia Mare. Aceştia au primit sume cuprinse între 1000 şi 2000 de 
lei, în funcţie de locurile obţinute la competiţiile sportive. S-au premiat locurile I, II şi III. 
          Premii de 1 500 de lei au primit şi antrenorii Man Gheorghe - CSM Baia Mare, Băban Ioan Gheorghe – 
Ştiinţa HCM Baia Mare şi Apjok Eugen - CSM „U” Baia Mare.  
          Un premiu special i-a fost acordat şi arbitrului Balaj Cristian.  
          Preşedintele Consiliului judeşean Maramureş, Mircea Man este cel care a înmânat diplomele sportivilor. 
Acesta a ţinut să-i felicite pe sportivi şi pe antrenorii lor: „Preocuparea Consiliului judeţean pentru sport este una 
adevărată şi nu încercăm să găsim scuze că nu avem posibilitatea să acordăm sumele necesare pentru sportul 
maramureşean. Vom face tot ce ne stă în putinţă ca să găsim sumele necesare pentru sport. Crede-ţi-mă că eu am 
un patriotism local şi în momentul în care văd sportive în lotul naţional, maramureşeni în echipe care ne 
reprezintă cu cinste ma simt foarte aproape de spotrivii noştri.”  
          Vicepreşedintele Călin Matei le-a spus sportivilor, că, în ciuda faptului că sunt mulţi sportivi cu rezultate 
foarte bune, nu au putut fi premiaţi decât cei care au luat primele 3 locuri în clasamente, asta deoarece suma totală 
a fost destul de mică şi s-a urmărit alocarea unor bani substanţiali fiecărui spotiv şi antrenor în parte. 
          Din partea comisiei de sport, consilierul judeţean Gabriel Zetea a precizat: „Anul 2009 va fi un an şi mai 
dificil din punct de vedere al constrângerilor financiare pe care le vom avea. Va fi un an în care banii vor fi mult 
mai puţini, bani pe care îi vom cheltui cu mult mai multă chibzinţă. Consiliul judeţean şi Comisiile de Sport şi 
Buget Finanţe vor încerca să acorde sume pentru susţinrea performanţei pe care dumneavoastră aţi relizat-o.” 
          Antrenorul echipei de handbal Ştiinţa HCM Baia Mare, Băban Ioan Gheorghe, a ţinut să mulţumească 
preşedintelui, vicepreşedinţilor şi tututor celor care au contribuit la această premiere şi a promis că şi în anul viitor 
se va încerca menţinerea ştechetei la un nivel înalt.  
 

 
Mirela Bodea 

Purtător de cuvânt 
20.12.2008 
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Mesajul preşedintelui CJ Maramureş de 22 decembrie 
 

 

 

 

 

 

          Onorată asistenţă, 

          Se împlinesc astăzi 19 ani de la răsturnarea regimului comunist din România, zi de referinţă în istoria 
zbuciumată a poporului nostru.  

          Spre deosebire de alte ţări din estul Europei, preţul libertăţii noastre de astăzi a fost plătit cu multe vieţi 
omeneşti. De aceea, se cuvine să ne aducem aminte cu pioşenie de jertfa lor, a celor care şi-au învins frica şi 
resemnarea, dăruindu-ne libertatea şi speranţa.  

          În acel moment istoric, revoluţia a fost singura alternativă pentru transformarea României în plan 
politic, economic şi social, precum şi pentru alinierea ei la standardele europene.  

          Cei care s-au jertfit în acele zile fierbinţi de decembrie au lăsat în urma lor copii, părinţi şi familii 
îndurerate. Şi judeţul Maramureş şi-a dat tributul de vieţi omeneşti. Este o datorie de onoare pentru noi toţi 
să-i înconjurăm cu dragostea şi compasiunea noastră pe cei cărora regimul comunist le-a pricinuit suferinţa.  

          În cei 19 ani, România s-a schimbat din punct de vedere politic, social şi economic, precum şi din 
perspectiva percepţiei pe plan internaţional.  

          Integrarea în Nato şi aderarea la Uniunea Europeană sunt fapte care atestă drumul ireversibil al 
României în anii ce vor urma.  

          Să păstrăm neştirbită amintirea sacrificiului de acum 19 ani a celor care şi-au dat viaţa pentru liberate 
şi democraţie şi să ne gândim cu toată responsabilitatea cum acţionăm fiecare dintre noi, pentru ca jertfa lor 
să nu fi fost în zadar.  

  

Mircea Man  
Preşedinte Consiliului judeţean Maramureş  

   

Baia Mare, 22 decembrie 2008  


