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S-a semnat contractul de proiectare
și execuţie lucrări pentru
reabilitarea DJ 186 pe Valea Izei
Miercuri, 24 iulie 2019, în
Bârsana a avut loc semnarea
contractului de proiectare
şi execuţie lucrări pentru
obiectivul de investiţii
„Reabilitare DJ 186, sector
Bârsana (DJ 185) - Strâmtura Rozavlea - Șieu - Bogdan Vodă Dragomirești - Săliștea de Sus Săcel (DN 17C)” - LOT1, finanțat
prin Programul Național de
Dezvoltare Locală II în județul
Maramureș.

J

udețul Maramureș are o rețea de
drumuri județene de 786,669
km. În prezent sunt reabilitați
56,02 km de drum județean
prin proiectul „Reabilitare traseu de
drum județean Baia Sprie (DN18)
– Bârsana (DJ185)” și sunt în curs
de execuție 14,366 km pe DJ 182B,
sectorul Șomcuta Mare - Remeți pe
Someș. Lungimea totală de drum
județean ce urmează a fi reabilitat
pe întreg județul Maramureș este de
173,912 km din care: 101,154 km
finanțat prin PNDL și 72,758 km
finanțat prin POR 2014-2020.
Obiectivul de investiții „Reabilitare
DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) Strâmtura - Rozavlea - Șieu - Bogdan
Vodă – Dragomirești - Săliștea de
Sus - Săcel (DN 17C)” - LOT1 va fi
finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală II, program guver
namental gestionat de MDRAP.
Drumul Judeţean 186 străbate de
la vest la est Maramureşul istoric,
de la intersecția cu DN 18 situată
în localitatea Vadu Izei și până la
intersecția cu DN 17C în localitatea
Săcel, și este situat de-a lungul
râului Iza, având lungimea totală de
52,581 km. Sectorul de drum DJ
186 propus pentru reabilitare are o
lungime totală de 39,3 km și străbate
localitățile Bârsana, Strâmtura,
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Rozavlea, Șieu, Bogdan Vodă,
Dragomirești, Săliște de Sus și Săcel.
Drumul se intersectează cu o serie
de alte drumuri publice clasificate:
DJ 185 (Bârsana), DJ 186D
(Strâmtura), DC15 (Strâmtura), DJ
186D (Șieu), DJ 186C și DJ 188
(Bogdan Vodă), DN17C (Săcel).
Soluţia proiectată va urmări, în
special, îmbunătăţirea parametrilor
relevanţi: capacitatea portantă, pla
neitatea, rugozitatea şi impermea
bilitatea suprafeţei de rulare; vizi
bilitatea traseului în plan şi în lung;
calitatea semnalizării rutiere în plan
orizontal şi vertical.
Principalele lucrări care se vor executa în cadrul reabilitării drumului DJ 186 sunt: relocare rețele de
utilități, lucrări de terasamente,
refacerea sistemului rutier, refacerea
acostamentelor, lucrări de asigurare
a scurgerii apelor și drenaj, lucrări
de consolidare, reabilitarea podurilor (10 buc.), reabilitarea și/sau
refacerea podețelor transversale,
amenajare stații de autobuz, amena-

„De obicei semnăm astfel de contracte la Palatul Administrativ
din Baia Mare, casa Consiliului Județean și a Instituției
Prefectului Maramureș. Însă acesta este un proiect extrem
de important pentru Maramureșului Voievodal, fapt pentru
care am considerat că trebuie să venim unde începe lucrarea,
la Bârsana. Vorbim despre reabilitarea a aproximativ 40
de kilometri de drum, între Bârsana și Săcel, o investiție de
aproape 115 milioane de lei”.
Gabriel Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş

jare drumuri laterale, podețe de acces
la proprietăți, lucrări de siguranța
circulației.
Oferta desemnată câștigătoare în
cadrul procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Reabilitare
DJ 186, sector Bârsana (DJ 185) –
Strâmtura - Rozavlea - Șieu - Bogdan
Vodă - Dragomirești - Săliștea de Sus
- Săcel (DN 17C)” este cea depusă
de operatorul economic Asocierea
SC Autotehnorm SRL (lider de asociere) și SC Autotehnorm SRL - SC
Blue Company SRL - SC OPR As-

falt SRL - Obras Publicas Y Regaidos SA - SC Road Design SRL, cu
o valoare de 91.891.820,71 lei fără
TVA.
Durata contractului de proiectare și
execuție lucrări va fi de 720 de zile de
la emiterea Ordinului Administrativ
de începere din care: 180 de zile etapa
I (proiectare, verificare proiect și
obținerea autorizației de construire)
şi 540 de zile etapa a II-a (execuţie
efectivă a lucrărilor). Garanția de
bună execuție va fi de 6 ani de la data
recepției la terminarea lucrărilor.
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Gabriel Zetea:
40 de kilometri de drum
judeţean vor fi reabilitaţi
între Bârsana și Săcel
La semnarea contractului, alături
de președintele Consiliului Jude
țean Maramureș, Gabriel Zetea
s-au aflat o parte dintre primarii
care reprezintă localitățile de pe Valea Izei, vicepreședinții Ioan Doru
Dăncuș și George Moldovan, consilieri județeni, dar și reprezentanți
ai aparatului propriu al instituției
județene. Totodată, la eveniment a fost prezent și prefectul de
Maramureș, Vasile Moldovan, care
a venit din concediu pentru a fi
alături de administrația locală. Șeful
administrației județene a mulțumit
tuturor celor care s-au deplasat la
Bârsana pentru semnarea acestui
contract așteptat de mai bine de
două decenii de locuitorii de pe Valea Izei și de toți cei care tranzitează
Maramureșul istoric.
„De obicei semnăm astfel de con
tracte la Palatul Administrativ din
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Baia Mare, casa Consiliului Județean
și a Instituției Prefectului Maramureș.
Însă acesta este un proiect extrem de
important pentru Maramureșului
Voievodal, fapt pentru care am
considerat că trebuie să venim unde
începe lucrarea, la Bârsana. Vorbim
despre reabilitarea a aproximativ 40
de kilometri de drum, între Bârsana
și Săcel, o investiție de aproape 115
milioane de lei. Finanțarea a venit
de la Guvernul României, prin
Programul Național de Dezvoltare
Locală, etapa a doua, derulat de
către Ministerul Dezvoltării. Du
rata proiectului este de doi ani,
împărțiți între proiectul tehnic,
organizarea de șantier și reabilitarea
efectivă a drumului. A fost o muncă
grea pentru a ajunge la momentul
semnării acestui contract, însă sper
ca cel târziu în primăvara anului
2020 să fim în șantier complet cu
Valea Izei, la fel cum se întâmplă deja
pe celelalte șantiere deschide de către
Consiliul Județean în Maramureș”, a
conchis președintele Gabriel Zetea.
Șeful administrației județene a
subliniat faptul că a cerut primarilor,

în 2016, la începutul mandatului
său, să încerce să facă proiectele întrun singur mandat.
„Prea mult s-au derulat proiecte
moștenite de la cei dinainte, iar
acest lucru generează neîncredere.
Și pentru a recâștiga încrederea
maramureșenilor, trebuie să arătăm
că avem capacitatea administrativă
de a genera proiecte în decursul
celor patru ani. Și primii care trebuie
să dovedească acest lucru sunt
tocmai reprezentanții Consiliului
Județean Maramureș. Avem astfel
de proiecte care vor fi finalizate în
cei patru ani de mandat și mă refer
aici la drumuri județene reabilitate
în toate Țările Maramureșului. Și
peste tot avem drumuri reabilitate
care fie au fost finanțate din fonduri
guvernamentale, fie din fonduri
europene. Sunt aproape 200 de
km de drum județean care intră în
șantier în acest moment, cu termene
de finalizare anii 2019, 2020 sau
începutul anului 2021. Din păcate,
ultimul dintre cele șase tronsoane
care le derulăm în această perioadă
este tocmai drumul de pe Valea
Izei, dar a venit și acest moment

„Este un nou început pentru Valea Izei și pentru toți cei
care locuiesc aici. Avem nevoie de această investiție și mă
bucur că administrația județeană și-a aplecat atenția asupra
Maramureșului istoric. Îmi doresc să fie o lucrare de calitate și
de durată”, a conchis prefectul de Maramureș”.
Vasile Moldovan, prefectul județului Maramureș

atât de așteptat de maramureșeni.
Reabilitarea drumului județean
pe Valea Izei este o promisiune
făcută de toți cei care au condus
instituția Consiliului Județean în
cele peste două decenii de existență,
iar această conducere a reușit să
semneze contractul de execuție. Nu
mai vorbim despre viitor, despre
promisiuni, ci vorbim despre
lucruri certe: o licitație finalizată,
adjudecată, un constructor care se
află astăzi prezent alături de noi,
care își asumă un contract alături
de Consiliul Județean Maramureș,
dar cel mai important, își asumă
termene. Noi avem banii, deoarece
Guvernul României derulează prin
Ministerul Dezvoltării un program
care are cu adevărat bani și ne
referim la Programul Național de
Dezvoltare Locală, etapele I și II.
Dacă privim doar la nivelul anul

2019, la Ministerul Dezvoltării s-au
decontat lucrări în întreaga țară de
4,5 miliarde de lei, doar până în luna
iunie, mai mult decât în întreg anul
2018. Și sunt convins că se vor aloca
noi fonduri la rectificarea bugetară,
pentru ca toate administrațiile
locale și Consiliile Județene să poată
deconta facturile. Știu că sunt și
primari care așteaptă să reabilităm
tronsonul dintre Bârsana și Vadu
Izei și pot să vă spun că am depus
deja un proiect în acest sens și
sperăm ca întreaga Vale a Izei să fie
reabilitată în cel mai scurt timp.
Astăzi însă vorbim despre 40 de
km, 115 milioane de lei investiție și
maxim doi ani ca execuție”, a declarat
președintele Gabriel Zetea.
În cuvântul său, prefectului Vasile
Moldovan a subliniat faptul că „este
un nou început pentru Valea Izei
și pentru toți cei care locuiesc aici.

Avem nevoie de această investiție
și mă bucur că administrația jude
țeană și-a aplecat atenția asupra
Maramureșului istoric. Îmi doresc să
fie o lucrare de calitate și de durată”, a
conchis prefectul de Maramureș.
Și primarul comunei Bârsana, Teo
dor Ștefanca a luat cuvântul, în calitate de gazdă, subliniind importanța
reabilitării acestui drum.
Despre reabilitarea DJ 186 a vorbit și
Claudia Breban, directorul Direcției
de Dezvoltare și Implementare Proiecte și managerul acestui proiect,
dar și vicepreședinții Consiliului
Județean Maramureș, George Moldovan și Ioan Doru Dăncuș.
Reprezentanții executivului CJ
Maramureș au arătat că este un moment istoric pentru locuitorii din
Maramureșul Voievodal, iar reabilitarea acestui drum va însemna un
plus în viața economică și turistică a
județului. Reprezentanții constructorului au dat asigurări că lucrarea va
fi una de calitate, iar toate termenele
prevăzute în contract vor fi respectate. Ultimii, dar nu cei din urmă,
la cuvânt s-au înscris consilierii
județeni prezenți la semnarea acestui
contract de reabilitare a DJ 186.
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„O investiție care a început
bine dar a fost blocată din
cauza unui management
prost a repornit prin curajul și
hărnicia administrației locale,
care a depus la Ministerul
Turismului un proiect derulat
de Guvernul României pe
masterplanul pentru turism.
Vorbim de aproape 20 de
milioane de euro pentru a
finanța ceea ce își dorește
Borșa de atât de mult timp.
Și mă bucur să spun că
Borșa este prima unitate
administrativ-teritorială din
România care semnează acest
proiect.

În debutul ședinței de Consiliu
Județean condusă de președintele
Gabriel Zetea și desfășurată
joi, 25 iulie 2019, la Nord
Hotel din Borșa, un moment
istoric pentru comunitatea de
la poalele Pietrosului Rodnei
l-a reprezentat semnarea
contractului de finanțare pentru
proiectul telegondolei și al pârtiei
olimpice de schi în prezența
ministrului Turismului, Bogdan
Gheorghe Trif și a secretarului
de stat în Ministerul Turismului,
maramureșeanul Gheorghe
Bogdan Tomoiagă.

Ministrul Turismului a fost prezent
la Borșa pentru a semna
proiectul de finanţare al telegondolei
și al pârtiei olimpice

L

a întâlnirea la care a fost
prezentă și ministrul Sănă
tății, Sorina Pintea, dar și
prefectul de Maramureș,
Vasile Moldovan, primarul oralului
Borșa, Sorin Ion Timiș a prezentat
proiectul telegondolei și a pârtiei de
schi tuturor celor prezenți, explicând
că obiective principale sunt: pârtia
propriu-zisă, instalaţia de înzăpezit,
instalaţia de iluminat, maşini de
bătut zăpada, dotări pentru protecţie
și telegondola și parcarea auto unde
trebuie finalizate lucrările. Pârtia de
schi va avea o lungime de 2.650 de
metri cu o înclinare medie de 30,7%,
un grad de dificultate ridicat și o
diferență de nivel de 778 m.
Capacitatea de transport a telegon
dolei va fi de 1.800 de persoane pe
oră. Lungimea pârtiei înzăpezite
artificial este de 2.650 m cu o grosime
medie a stratului de zăpadă de 40 de
centimetri.
Vor fi montați 57 de stâlpi de ilu
minat, în timp ce numărul locurilor
de parcare va fi pentru 80 de auto
turisme, iar capacitatea optimă a
pârtiei va fi de 1.222 schiori pe zi.
Valoarea totală a investiției (cu TVA)
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este de 104.623.396,50 lei, din care C
+ M = 58.467 237,78 lei. Cheltuielile
pentru investiția de bază sunt în
sumă de 90.173.281,41 lei. Sursele
de finanțare sunt reprezentate de
contribuția Ministerului Turismului,
respectiv 90% cheltuielile pentru
investiția de bază a devizului general,
reprezentând 81.155.953,27 lei și
contribuția unității administrativ–
teritoriale în sumă de 23.467.443,24
lei, o mare parte din această sumă
urmând să fie alocată de către
Consiliul Județean Maramureș.

Gabriel Zetea, preşedintele
Consiliului Judeţean Maramureş

Ion Sorin Timiș:
„Acest proiect nu era posibil fără implicarea secretarului de stat în Ministerul
Turismului, Gheorghe Bogdan Tomoiagă”

Gabriel Zetea:
„CJ Maramureș va asigura
cofinanţarea necesară pentru proiectul telegondolei și
al pârtiei de schi”
În numele Consiliului Județean Ma
ramureș, președintele Gabriel Zetea
a subliniat faptul că, datorită bunei
legături care există între Ministerul
Turismului și administrația jude
țeană, respectiv prin secretarul de
stat Gheorghe Bogdan Tomoiagă și

ministrul Bogdan Gheorghe Trif,
finanțarea telegondolei și a pârtiei de
schi este un proiect care a redevenit
posibil.
„O investiție care a început bine
dar a fost blocată din cauza unui
management prost a repornit prin
curajul și hărnicia administrației
locale, care a depus la Ministerul
Turismului un proiect derulat de
Guvernul României pe masterplanul
pentru turism. Vorbim de aproape
20 de milioane de euro pentru a
finanța ceea ce își dorește Borșa de
atât de mult timp. Și mă bucur să
spun că Borșa este prima unitate
administrativ-teritorială din Româ
nia care semnează acest proiect.
Iar prezența întregului Consiliu
Județean aici, semnalează faptul că

Borșa este una dintre cele mai harnice
localități din țară. Transmit sincere
felicitări atât primarului Sorin Ion
Timiș, cât și echipei de proiect și
tuturor celor implicați, deoarece
sunt un exemplu și pentru aparatul
propriu al Consiliului Județean
Maramureș. Dar trebuie să subliniem
faptul că, pe lângă banii mulți cu
care vine Guvernul României, este
nevoie și de cofinanțarea Consiliului
Județean, iar administrația județeană
va fi alături de autoritățile publice
din Borșa. Și dacă acum desfășurăm
aici această ședință, consider că în
acest ultim an de mandat ar trebui
să ajungem în fiecare comunitate din
Maramureș, pentru a discuta cu cât
mai mulți maramureșeni”, a precizat
șeful administrației județene, Ga
briel Zetea.

Ion Sorin Timiș, primarul orașului
Borșa a salutat prezența în sală a
ministrului Turismului, Bogdan
Gheorghe Trif și al ministrului Sănă
tății, Sorina Pintea, despre care a
spus că sunt cei mai harnici miniștri
ai Guvernului Dăncilă, cel puțin în
ceea ce privește administrația din
Borșa.
„Am ajuns într-un punct în care
nu ne mai putem bloca, când nu va
mai fi de vină decât administrația
locală Borșa dacă acest proiect nu
va fi finalizat. Însă vreau să subliniez
faptul că dacă eu am bătut drumul
între Borșa și București de câteva
zeci de ori, cu siguranță acest
proiect nu ar fi fost posibil fără
drumurile mult mai multe făcute în
capitală de către borșeanul nostru,
Bogdan Tomoiagă, secretar de stat
în Ministerul Turismului. Toți au
fost uimiți când Borșa a cerut ca,
în Guvernul României să avem un
reprezentant la turism. Iar acum este
vizibil de ce ne-am dorit asta. Pentru
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că Bogdan Tomoiagă a luptat foarte
mult pentru ca visul nostru să devină
realitate”, a precizat primarul din
Borșa, Ion Sorin Timiș.
Luând cuvântul, ministrul Turismu
lui, Bogdan Gheorghe Trif a subliniat
faptul că și-a dorit să ajungă în Borșa
pentru a vedea la fața locului unde se
desfășoară investiția și a precizat că,
deși se află faptic pentru prima dată
aici, la cât de des a interacționat cu
administrația din Borșa, se simte ca
și acasă.
„Ministerul Turismului vine cu un
sprijin de 18 milioane de euro, însă
am convingerea că președintele
Gabriel Zetea și Consiliul Județean
Maramureș vor ajuta administrația
locală din Borșa la partea de
cofinanțare a investiției. Știu că
proiectul telegondolei a demarat în
anul 2009, însă pe parcurs lucrurile
s-au blocat și am fost nevoiți să
reluăm acest proiect. Și mai mult,
consider că și în Borșa trebuie să
desfășurăm turism 365 de zile pe an,
fapt pentru care aștept ca primarul
din Borșa să vină cu un proiect
pentru a dezvolta un turism aparte
și pe timp de vară și împreună cu
secretarul de stat, Bogdan Tomoiagă,
vom face o promovare adecvată
acestui oraș frumos, pentru a aduce
cât mai mulți turiști aici”, a precizat
ministrul Turismului, Bogdan
Gheorghe Trif.

Sorina Pintea:
„Spitalul din Borșa
va avea un compartiment
de urgenţă începând
cu anul 2020”
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea
a avut doar cuvinte de laudă pentru
Borșa și pentru toți locuitorii săi.
„Am venit la Borșa pentru a susține
această investiție și pentru a arăta că
suntem alături de borșeni. Și consider
că un asemenea proiect necesită și o
investiție în sănătate, în special în
medicina de urgență. Orașul Borșa a
beneficiat de 1 milion de euro până
acum în sistemul sanitar și nu ne vom
opri. Și vin cu o altă veste bună, aceea
că mult-așteptatul compartiment de
urgență din Borșa va fi posibil din
anul 2020, iar acest compartiment
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va fi finanțat de la Bugetul de Stat.
În acest fel, urgențele medicale vor fi
soluționate și tratate corespunzător,
aici unde afluxul de turiști este atât
de mare, iar problemele medicale
apar foarte des”, a precizat ministrul
Sănătății, Sorina Pintea.
În finalul discursului, ministrul
Sorina Pintea a dorit să mulțumească
Consiliului Județean Maramureș
pentru modul în care a colaborat
în perioada în care a condus Spita
lul Județean de Urgență „Dr. Cons
tantin Opriș” din Baia Mare.
Reprezentantul guvernamental a
arătat că apreciază modul în care
administrația județeană continuă
să cofinanțeze proiectele spitalului
care reprezintă cartea de vizită ce a
propulsat-o în fruntea ministerului
care deține frânele sănătății în
România.
Gabriel Zetea, președintele Consi
liului Județean Maramureș a lăudat,
la rândul său, proiectele pe care
le desfășoară spitalele aflate în
subordinea administrației județene
și a reiterat faptul că așteaptă ca și
celelalte spitale din Maramureș să
intre în subordinea CJ. „Suntem
dispuși să preluăm și alte spitale din
județ. Și vreau să subliniez faptul
că, personal, mă mândresc cu toți
oamenii pe care Maramureșul i-a
promovat în Guvern, din anul 2016
încoace. Și știu că fiecăruia i-am spus

ca, la finalul mandatului, să aducă
un proiect important în Maramureș,
iar prin proiectul telegondolei și a
pârtiei de schi, Bogdan Tomoiagă a
reușit”, a arătat șeful administrației
județene.

Bogdan Tomoiagă:
„Așteptăm investitorii
privaţi să se alăture proiectelor derulate de Guvernul
României”
În cuvântul adresat celor prezenți,
secretarul de stat în Ministerul
Turismului, Bogdan Tomoiagă a
arătat că cele mai multe felicitări
pentru reușita acestui proiect revin
primarului orașului Borșa, Ion Sorin
Timiș. „Primarul din Borșa și echipa
care îi este alături au depus un efort
colosal pentru a ajunge la momentul
în care semnăm finanțarea investiției.
Iar acest moment poate fi cel mai
bun semnal pe care îl transmitem
investitorilor privați de a veni
alături de Guvernul României și
administrațiile locale și să investească
în turismul românesc, pentru că
turismul are viitor. Și spun acest
lucru, deoarece turismul a devenit
cu adevărat un motor al economiei și
este unul dintre cele mai importante
domenii din România. Este cu
adevărat un moment istoric pentru
Borșa și mă bucur să fiu parte a ceea
ce am realizat astăzi, aici”, a precizat
secretarul de stat în Ministerul
Turismului, Bogdan Tomoiagă.

„Toți au fost uimiți când Borșa a cerut ca, în
Guvernul României să avem un reprezentant
la turism. Iar acum este vizibil de ce ne-am
dorit asta. Pentru că Bogdan Tomoiagă a
luptat foarte mult pentru ca visul nostru să
devină realitate”.

„Turismul a devenit cu adevărat un motor
al economiei și este unul dintre cele mai
importante domenii din România. Este cu
adevărat un moment istoric pentru Borșa și
mă bucur să fiu parte a ceea ce am realizat
astăzi, aici”.

Bogdan Tomoiagă, secretar de stat
în Ministerul Turismului

Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borșa

Cuvinte de apreciere au avut și
consilierii județeni din Borșa, Gică
Timiș și Sorin Pop, dar și consilierul
Cristian Anghel care a anunțat că,
cel mai probabil, în cel mai scurt
timp va renunța la demnitatea
publică, acceptând o altă poziție
incompatibilă cu cea pe care ocupă
în cadrul Consiliului Județean.
La cuvânt s-a înscris și consilierul
județean Anton Rohian, dar și
vicepreședintele Consiliului Județ

ean, George Moldovan, care a
arătat faptul că este un moment
de mare bucurie pentru borșeni și
maramureșeni, un vis care, după atâția
ani devine realitate. „Primăria Borșa,
Consiliul Județean Maramureș și
Guvernul României au realizat un
lucru măreț, iar această investiție
va aduce și mai mulți turiști aici.
Suntem în Top 3 cele mai frumoase
destinații turistice din România, dar
îmi doresc să ajungem în topul celor
mai bune investiții din Europa”.

Și vicepreședintele Doru Dăncuș
a precizat că Maramureșul este un
brand format din mai multe branduri,
iar Borșa este unul din brandurile
excepționale ale județului, al acestui
colț de rai în care trăim. „Și sperăm
să revină aici, acasă, și maramureșenii
plecați dincolo, pentru că acasă sunt
perspective, inițiative care trebuie să
ofere tuturor curaj și încredere pentru
a investi în Maramureș”, a conchis
Ioan Doru Dăncuș, vicepreședinte al
CJ Maramureș.

„Am venit la Borșa
pentru a susține această
investiție și pentru a arăta
că suntem alături de
borșeni. Și consider că un
asemenea proiect necesită
și o investiție în sănătate,
în special în medicina de
urgență. Orașul Borșa a
beneficiat de 1 milion de
euro până acum în sistemul
sanitar și nu ne vom opri”.
Sorina Pintea, ministrul
Sănătății
ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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A început reabilitarea DJ 182 B
între Șomcuta Mare, Mireșu Mare
și Remeţi pe Someș

Valoarea investiției pentru reabilitarea
DJ 182 B este de 25 de milioane de lei,
iar lucrarea trebuie finalizată în acest an.

aproape 30 de milioane de lei, bani
alocați de Guvernul României prin
Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP)”,
a declarat șeful administrației ju
dețene, Gabriel Zetea.

Recent, președintele
Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea
a făcut o vizită de lucru pe
DJ 182 B, drumul județean
care face legătura între
localitățile Șomcuta Mare,
Mireșu Mare și Remeți pe
Someș. Acesta este primul
din cele șase șantiere care
vor fi deschise în acest an
pe drumurile județene din
Maramureș, valoarea totală
a lucrărilor în infrastructura
rutieră fiind de peste 100
de milioane de euro. În
ceea ce privește reabilitarea
DJ 182 B, valoarea
investiției este de 25 de
milioane de lei, iar lucrarea
trebuie finalizată
în acest an.
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„Am efectuat o vizită la șantierul
deschis pe drumul județean care
leagă Șomcuta Mare de Mireșu
Mare și Remeți pe Someș și m-am
declarat mulțumit de ceea ce am
văzut în teren, lucrările fiind în
toi. Alături de mine s-au aflat și
primarii din Șomcuta Mare și
Mireșu Mare, respectiv Gheorghe
Buda și Ioan Mătieș. M-am bucurat

să văd că există mobilizare din partea
constructorului, dar în special că
s-a reușit corelarea lucrărilor de
reabilitare a drumului județean cu
lucrările care se efectuează în Mireșu
Mare la canalizare, aducțiunea de
apă și rețeaua de gaz. Aceste proiecte
finanțate în Mireșu Mare, prin
Programul Național de Dezvoltare
Locală, etapa a II-a, sunt în sumă de

Președintele Consiliului Județean
Maramureș a subliniat faptul că va
face inspecții săptămânale la lucrările
care se efectuează pe DJ 182 B și că
speră să se țină de cuvânt când afirmă
că lucrările trebuie finalizate întrun singur mandat. „Acest mesaj îl
transmit încă din anul 2016 și am
realizat cu satisfacție că este posibil
ca, în decursul a patru ani, să realizezi
studiul de fezabilitate, proiectul
tehnic, să obții finanțarea, să scoți
proiectul la licitație și să fie efectuată
execuția lucrării. Am transmis
acest mesaj tuturor primarilor din
Maramureș, însă consider că atunci
când vii cu solicitări, trebuie să fii
primul care dă un exemplu celorlalți.
Iar eu asta am încercat să fac, să
schimb practica moștenirilor rămase
de la un mandat la alt mandat, de
la un președinte la alt președinte”, a
precizat președintele Gabriel Zetea.
Gheorghe Buda și Ioan Mătieș, doi
dintre edilii gospodari ai Mara
mureșului au precizat că lucrările
care se execută în această perioadă
pentru reabilitarea infrastructurii
rutiere sunt așteptate de multă
vreme de localnici, iar activitatea
de reabilitarea a DJ 182 B este
corelată cu multe alte proiecte care
se desfășoară în zonă, atât pe fonduri
guvernamentale, cât și europene.

„Consider că atunci când vii cu
solicitări, trebuie să fii primul
care dă un exemplu celorlalți.
Iar eu asta am încercat să fac, să schimb practica moștenirilor rămase de la un mandat
la alt mandat, de la un președinte la alt președinte”, (Gabriel Zetea)
ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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S-a predat amplasamentul
către antreprenorul care va executa
lucrările de stabilitate la depozitului
ecologic de la Sârbi-Fărcașa
Marți, 10 iulie 2019, a avut loc predarea amplasamentului către antreprenorul care va executa
lucrările de stabilitate și punere în siguranță a amplasamentului de la depozitului ecologic de la SârbiFărcașa, din cadrul proiectului „Fazare Proiect Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Maramureș”, în prezența reprezentanților Consiliului Județean Maramureș, în calitate de beneficiar, ai
supervizorului și ai proiectantului.
Câștigătoarea licitației pentru
aceste lucrări este firma S.C.
CONTECH BARENGOTT S.R.L,
valoarea contractului fiind de
12.004.067,56 lei (fără TVA),
iar termenul de execuție a
lucrărilor este de 180 de zile.

Consiliul Judeţean a parcurs etapa finală
în vederea certificării Sistemului propriu
de management al calităţii

Î

n conformitate cu propunerea
tehnică și cu graficul de
execuție, primele 10-15 zile din
execuția contractului de lucrări
sunt dedicate realizării organizării
de șantier, care cuprinde inclusiv
deplasarea pe șantier a utilajelor
grele necesare executării lucrărilor.
Lucrările de stabilizare/punere în
siguranța vor include: identificarea
și curățarea rețelelor executate,
identificarea și scoaterea din uz
a segmentelor de infrastructură
nefuncționale și captive în masivul
de pământ, reabilitarea drumului
de șantier (tehnologic) inclusiv
stabilizarea alunecărilor care îl
afectează, asigurarea stabilității ver
sanților, respectiv stabilitatea locală
și generală prin lucrări specifice.

12

Depozitul Ecologic Sârbi a făcut
obiectul unei expertize tehnice
din cauza alunecărilor de teren
care au survenit în zonă. Începând
cu 20 august 2018, contractul
de lucrări privind construirea
Depozitului Ecologic de la Sârbi
a fost reziliat, impunându-se exe
cutarea unor lucrări de stabilitate și
de punere în siguranță atât pentru
investițiile realizate, cât și pentru cele
ce urmează a se executa.

Consiliul Judeţean
Maramureș implementează,
în prezent proiectul
„MaraQuality”, cod SIPOCA
73/MySMIS+122738,
finanțat prin Programul
Operațional Capacitate
Administrativă, Cererea
de proiecte CP4/2017,
sprijinirea autorităţilor
și instituţiilor publice
locale, atât din regiunile
mai dezvoltate, cât și
din regiunile mai puțin
dezvoltate, să introducă
managementul calității
în concordanţă cu
Planul de acțiuni pentru
implementarea etapizată a
managementului calității
în autorități și instituții
publice, 2016-2020.

Î

n perioada 16-17 iulie s-a deru
lat misiunea de audit în vederea
certificării Sistemului de mana
gement al calității, conform
standardului ISO 9001:2015,
implementat în cadrul instituției, în
cadrul căreia cei doi auditori externi,
Ovidiu Bucur și Mihai Soțan au
auditat compartimentele funcționale
din Consiliul Judeţean Maramureș.
Concluziile și recomandările audi
torilor au fost prezentate în cadrul
ședinței de închidere a auditului,
în prezența președintelui Gabriel

Zetea și a conducătorilor direcțiilor
și compartimentelor funcționale.
„Prin certificarea sistemului de
management al calității se va asi
gura creșterea permanentă a cali
tății activității Consiliului Județean
Maramureș, orientată spre bene
ficiari: cetățeni, instituții publice,
ONG-uri”, a subliniat președintele
Consiliului Județean Maramureș,
Gabriel-Valer Zetea.
Proiectul este cofinanțat din Fon
dul Social European prin Pro
gramul Operațional Capacitate Ad
ministrativă.
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345.000 de lei au alocat consilierii
judeţeni pentru realizarea unor
evenimente cultural-educaţionale
de către UAT-urile din Maramureș

F

inanțarea programelor, pro
iectelor și acțiunilor cultu
rale constituie o preocupare
constantă a Consiliului Ju
dețean Maramureș. Prin hotărârea
adoptată în luna aprilie 2019 privind
repartizarea pe destinații a sumei
aprobate din bugetul propriu al
județului Maramureș, pe anul 2019
au fost alocați 900.000 de lei pentru
finanțarea programelor și acțiunilor
cultural-educaționale ale UATurilor din județ. Printr-o hotărâre
de CJ, adoptată în luna mai 2019,
au fost aprobate „Normele pentru
finanțarea proiectelor, programelor
și acțiunilor cultural-educaționale ale
unităților administrativ-teritoriale
din județul Maramureș”.
La Consiliul Județean Maramureș au
fost înregistrate mai multe solicitări
pentru finanțarea programelor și
acțiunilor cultural-educaționale de
puse de comunitățile locale, iar în
ședința desfășurată în Borșa, în 25
iulie 2019, aleșii județeni au aprobat
ca 11 localități maramureșene să fie
finanțate cu un total de 345 mii lei
din bugetul propriu al județului
pentru realizarea unor evenimente
cultural-educaționale.
15.000 de lei se acordă comunei
Ariniș pentru realizarea proiectului
cultural „Tămășești – 595 de ani”,
care va avea loc în 25 august 2019.
Suma de 25.000 de lei a fost aprobată
pentru administrația din Groșii
Țibleșului în vederea realizării celei
de-a XIII-a ediții a Festivalului
folcloric „Tradiții și obiceiuri de pe
Valea Țibleșului”, care va fi organizat
în intervalul 24 – 25 august 2019.
Câte 30.000 de lei s-au alocat, prin
votul aleșilor județeni, comunelor
Săpânța, Rona de Jos, Mireșu Mare,
Săcălășeni și Copalnic Mănăștur. În
perioada 15 – 16 august, la Săpânța
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Comuna Bârsana
organizează în
intervalul 18 – 19
august, respectiv
în 8 septembrie
2019, evenimentul
cultural „Fiii
satului” la Bârsana
și Nănești, acțiuni
pentru care aleșii
județeni au aprobat
cofinanțarea de
35.000 de lei.

va avea loc evenimentul cultural
„Zilele culturale ale comunei Să
pânța”, dedicat comemorării sculpto
rului Stan Ioan Pătraș. În 18 august
2019, în Rona de Jos va fi organizat
festivalul „Cântec, joc și voie bună pe
Valea Ronișoarei”.
La Mireșu Mare, între 23 – 25
august 2019 va avea loc manifestarea
culturală „Întoarcerea la obârșii –
Fiii satului”, în timp ce în intervalul
24 – 25 august 2019 la Săcălășeni
se organizează sărbătoarea comunei,
sub numele „Festivalul Tradiții
Chiorene”. Între 31 august – 1
septembrie, comuna Copalnic
Mănăștur va organiza cea de-a XV-a
ediție a evenimentului „Serbările
comunei”.
Câte 40.000 de lei s-au aprobat și
pentru Cernești, Oncești și Bicaz.
La Cernești va avea loc, în intervalul
24 – 25 august, a XV-a ediție a
„Festivalului Stuparilor”, în timp ce
la Oncești se vor sărbători „Zilele

comunei” în data de 25 august. Tot
în 25 august, în Bicaz va avea loc
evenimentul cultural „Întâlnirea cu
fiii satului”.
Tot în ședința din 25 iulie a fost
aprobat și proiectul de hotărâre
privind alocarea unor sume pentru
finanțarea nerambursabilă a unor
proiecte culturale din fondul destinat
nevoilor culturale de urgență,
25.000 lei fiind acordați Asociației
Development and Progress pentru
proiectul cultural „MândrIE mara
mureșeană”, care se desfășoară în
intervalul iulie – august 2019, în Baia
Mare. Asociației Corale „Cânturi
din Chioar” i-au fost alocați 40.000
de lei pentru a putea participa
în intervalul 14 – 15 septembrie
2019, la festivalul de promovare a
tradițiilor, portului, cântecului și a
produselor tradiționale din orașul
Nuoro, Sardinia, Italia cu proiectul
cultural „Cântecul coral din Țara
Chioarului în Sardinia”.

Proiectul inițiat de
consilierul județean
Liliana Moga, în
2017 a fost susținut
încă de la început
de președintele
Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel
Zetea

Consilierii judeţeni au votat,
pentru al treilea an la rând,
proiectul „Primul ghiozdan”
destinat elevilor din clasa pregătitoare

A

leșii județeni au votat,
pentru al treilea an la
rând, încheierea acor
dului de cooperare între
Consiliul Județean Maramureș,
Inspectoratul Școlar Județean și
unitățile
administrativ-teritoriale
comune și orașe, pentru realizarea
proiectului „Primul ghiozdan” în
anul școlar 2019 – 2020. Suma de
165 mii lei a fost alocată pentru

ca, și în această toamnă, toți elevii
care vor intra în clasa pregătitoare,
la începutul lunii septembrie, să
primească un prim ghiozdan echipat
cu cele necesare pentru școală.
Proiectul inițiat de consilierul jude
țean Liliana Moga, în anul 2017
și susținut încă de la început de
președintele Consiliului Județean
Maramureș, Gabriel Zetea, a fost
votat de toți consilierii prezenți la
ședința ordinară a lunii iulie, care s-a
desfășurat în Borșa.
Potrivit acordului de cooperare,
fiecare ghiozdan va fi echipat cu:
penar, creioane colorate, creion gra
fit, ascuțitoare, ra
dieră, lipici solid,
hârtie glasată,

bloc mic de desen, caiet cu pătrățele,
caiet tip I cu 24 de file. Acțiunile
comune privesc identificarea nu
mărului de copii înscriși în clasa
pregătitoare în anul școlar care va
demara în luna septembrie și donarea
de ghiozdane echipate copiilor din
grupul-țintă identificat.
Inspectoratul Școlar Județean s-a
angajat să identifice grupul țintă și
să sprijine instituția județeană în
activitatea de distribuire a ghioz
danelor, în timp ce Consiliul Jude
țean achiziționează ghiozdanele
și le distribuie elevilor din clasa
pregătitoare.
Acțiunea de distribuire a ghiozda
nelor va fi realizată, cel mai probabil,
în a doua jumătate a lunii august
2019.
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Vizită în Maramureș
în cadrul Festivalului Fotografic organizat
de Global Photography Union în România
În intervalul 13 – 21 iulie 2019 a avut loc a V-a
ediție a Festivalului Fotografic organizat de Global
Photography Union (GPU) în România. GPU,
înființată în anul 2007, este cea mai mare asociație
de acest tip din lume, având membri în lumea
întreagă. La ediția din acest an au participat 122
de persoane din 23 de țări, iar pe parcursul a trei
zile, respectiv între 17 – 19 iulie,
participanții au vizitat județul
Maramureș.

P

rima zi pe meleagurile
maramureșene a fost de
dicată vizitei organizate
la bisericile de lemn
UNESCO, în timp ce joi, 18 iunie
2019, cursanții s-au deplasat la Vișeu
de Sus. La plimbarea cu Mocănița,
aceștia au fost însoțiți de Dan
Carpov, șeful Biroului de Promovare
Turistică, Serviciul Relații Publice
și de Marius Mureșan, consilier în
cadrul aceluiași birou din cadrul
Consiliului Județean Maramureș.
Ultima zi în Maramureș, respectiv
vineri, 19 iulie, toți participanții au
vizitat Muzeul Satului din Sighetu
Marmației, unde a fost organizată o
clacă de coasă.
„Față de edițiile anterioare ale
festivalului, ediția din România
s-a bucurat de participarea cea mai
numeroasă, iar participanții au reușit
să surprindă fotografii inedite prin

care Maramureșul va fi promovat în
întreaga lume”, a declarat Flavian Să
vescu – reprezentant GPU România.
Claudio Calosi, vicepreședintele
GPU, s-a declarat încântat de alegerea
locației pentru acest an. „Am fost
siguri că Maramureșul este un loc
impresionant pentru fotografie. Este
uimitor să vedem că participanții
s-au declarat entuziasmați de faptul
că au avut oportunitatea de a vedea
aceste minunate meleaguri”.

„Fiecare zi a fost diferită
din punct de vedere a
frumuseților locurilor, iar
traseul Mocăniței a fost
minunat”.

Manolis Metzakis,
președintele GPU

