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„Acesta este obiectul  
principal:  
să implementăm  
și să fina lizăm  
în acești  
4 ani proiectele  
importante  
pe care  
le avem”. 
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Rep.: Cum au fost primele 6 luni de 
mandat? 

Ionel Bogdan: Din primul moment în care 
am intrat în Consiliul Județean, anume din 24 

octombrie 2020, am urmărit să implementez 
„Planul lui Bogdan”, programul pe care l-am 

propus maramureșenilor. Sigur că, pe lângă acest 
plan, au intervenit pe parcurs și o serie de probleme 

și priorități, care au trebuit rezolvate. Dar, în aceste 
șase luni, am început să punem pe tapet foarte multe 
proiecte, marea lor majoritate fiind cele cuprinse în 
„Planul lui Bogdan”, cu care m-am prezentat în fața 
electoratului. Am reușit să aprobăm bugetul județului 
pe acest an și sunt mulțumit că avem un buget serios, 
fundamentat corect, bazat pe investiții, un buget care 
va pune Maramureșul pe drumul dezvoltării. Avem deja 
proiecte la care lucrăm intens de șase luni și care prind 
contur, cum este Centura municipiului Baia Mare, 
Centura Sighetului, Podul peste Tisa, drumurile expres, 
unde am depășit niște etape cu ordine de ministru, cu tot 
felul de chestiuni birocratice, aparent neimportante, dar 
care necesită foarte multe drumuri de București, foarte 
multe discuții și care deja au fost realizate. Avem însă și 
alte proiecte pe care le începem acum, cum ar fi pasajele 
de la Clubul văcarilor și de la Italsofa, la care am început 
să lucrăm, pentru a debloca circulația în cele două zone 
extrem de importante ale municipiului Baia Mare și în 
care se formează dimineața și după-masa cozi infernale. 
Acest proiect vine și în completarea viitoarei centuri, 
care va trebui să aibă câteva puncte de legătură și de 
descărcare. Deci sunt și proiecte pe care acum le începem, 
dar care vor merge mult mai repede decât celelalte, având 
deja experiența birocratică parcursă pe celelalte proiecte 
împreună cu Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 
Practic nu am avut o perioadă de pregătire, am intrat 
direct în miezul problemelor și al priorităților și am 
început să lucrăm pe proiecte. 
Rep.: Ce a fost cel mai dificil în această perioadă? 
Ionel Bogdan: Cel mai greu a fost să stabilim modul de 
lucru în Consiliu Județean, pentru că era un anumit mod 
de lucru și un anume tip de proiecte. În acest moment, 
avem zeci de proiecte cu tematici diferite: de la variante 
ocolitoare, drumuri expres, Podul peste Tisa, până la 
Aqua Park, domenii schiabile  etc, care nu au fost puse 
până acum pe tapet și sigur că personalul din Consiliul 
Județean nu a fost obișnuit cu astfel de proiecte. 

Rep.: A fost schimbată organigrama CJ, s-a făcut și 
o reașezare a personalului din aparatul propriu. A 
crescut eficiența în cadrul CJ?
Ionel Bogdan: Am trecut și de acest moment cu 
reașezarea compartimentelor, tocmai pentru a fi cât 
mai operativi și mai eficienți. Obiectivul meu principal 
a fost ca echipele să fie foarte bine stabilite, direcțiile să 
fie foarte bine așezate, astfel încât să se fluidizeze tot ce 
înseamnă fluxuri de lucru. În acest moment, fiecare are 
atribuții clare și specifice pe proiecte și pe absolut tot 
ceea ce realizăm în cadrul CJ. 
Rep.: Va mai fi nevoie de ajustări în viitor? 
Ionel Bogdan: Asta rămâne de văzut odată ce va trece 
timpul. Vom vedea cum funcționează lucrurile și, dacă va 
fi nevoie, vom aplica noi ajustări. Am introdus o noutate 
la nivelul CJ, am spus că evaluarea personalului nu se va 
mai face de către șefii direcți, ci de către o comisie care se va 
forma din mai mulți oameni din aparatul CJ, astfel încât 
să nu existe discuții. Trebuie să avem evaluări corecte, pe 
criterii de performanță și, totodată, personalul trebuie să 
știe că, dacă nu își face treaba, poate să nu ia o notă de 
trecere la sfârșit de an. 
Rep.: În aceste șase luni, am avut foarte multe 
vizite de prim rang în Maramureș, ceea ce este 
important pentru susținerea proiectelor județului 
Ionel Bogdan: Am avut într-adevăr foarte multe vizite, 
începând cu președintele României, primul-ministru, 
președintele Camerei Deputaților, miniștri etc. Sigur că 
este important ca oficialii de prim rang să calce pragul 
Maramureșului. Acesta este un semn clar de susținere 
a proiectelor noastre, dar cel mai important este să ne 
facem noi treaba. Spun asta, deoarece au fost făcute niște 
modificări în guvernarea din 2020 și fostul ministru 
Boloș, care în prezent este director ADR Nord-Vest, a 
propus două Ordonanțe de Urgență, OUG 88 și OUG 
101 din 2020, care au schimbat fundamental modul de 
implementare al proiectelor strategice pentru România 
și pentru regiunile țării. Așa putem, de exemplu, să 
implementăm noi, în calitate de Consiliu Județean, 
proiecte precum centurile ocolitoare ale celor două 
municipii, drum expres, Pod peste Tisa etc. Practic, vorbim 
despre o descentralizare, o schimbare fundamentală a 
lucrurilor și, desigur, o responsabilitate mai mare și o 
încărcare mai mare a aparatului propriu și acesta este 
un lucru bun. Vă spun și de ce: Compania Națională 
va urgenta lucrurile în funcție de prioritățile pe care le 
are România. Și sigur că, pentru România, prioritatea ca 

Sighetu Marmației să aibă o centură ocolitoare este de 
mai mică importanță decât centura capitalei. Prin aceste 
ordonanțe de urgență, ni s-a dat posibilitatea nouă, ca și 
Consilii Județene, să creăm parteneriate cu autoritățile 
Locale, cu CNAIR, cu Ministerul Transporturilor și să 
implementăm noi aceste proiecte. Acest lucru va duce 
din start la proiecte sustenabile pe care ne străduim 
să le implementăm cât mai rapid, dar va duce și la o 
absorbție mai mare a fondurilor europene, pentru că 
noi suntem direct interesați. Până acum puteam arunca 
spre Guvern cu piatra, acum avem însă noi pârghiile 
necesare implementării acestor proiecte. Pentru mine, 
cel mai important este să ducem  proiectele strategice ale 
județului la bun sfârșit. 
Rep.: Cum arată o zi obișnuită la CJ Maramureș 
pentru dumneavoastră? 
Ionel Bogdan: O zi obișnuită începe în jurul orei opt 
dimineață la birou. Am o serie de întâlniri cu aparatul 
propriu, o serie de întâlniri externe, fie cu administrații 
publice locale, fie cu cetățeni care vin să discutăm pe 
diferite problematici, pentru că am și audiențe.  Avem 
foarte multe documentații de studiat, foarte multe 
ședințe interne. Timpul la Consiliul Județean zboară 
foarte, foarte repede. De regulă, încep la opt dimineața 
și termin seara la opt-nouă. 
Rep.: Cum colaborați cu consilierii județeni?
Ionel Bogdan: Cred că, în primul rând, trebuie spus 
că mă consult cu liderii de grup, ceea ce este o noutate. 
Înainte de ședințele de plen, întotdeauna fac consultări 
cu liderii de grup pe problematicile importante pe 
care le-am propus și atunci în plen nu mai există foarte 
multe discuții. Este o procedură de transparență față 
de toate partidele politice, discut direct și deschis toate 
problemele, accept propuneri, păreri, opinii și, în funcție 
de asta, luăm cele mai bune decizii. Există o deschidere 
foarte mare, lucru care a fost apreciat de toți liderii de 

grup, inclusiv în ședințele de plen și acesta este un gest 
de normalitate. Așa trebuie să se desfășoare lucrurile: 
deschis și transparent, pentru că suntem cu toții în slujba 
cetățenilor, indiferent ce opinii politice avem. 
Rep.: Ce vă doriți în următoarele șase luni  
de mandat? 
Ionel Bogdan: Îmi doresc să finalizăm studiile de fezabi-
litate pentru centurile ocolitoare ale municipiilor Sighetu 
Marmației și Baia Mare, să începem proiectarea și execuția 
pentru Podul peste Tisa, să începem studiile de fezabili-
tate pentru Aqua Park și parcurile industriale și, practic, să 
intrăm și mai adânc în proiectele pe care le avem. Acesta 
este obiectul principal: să implementăm și să finalizăm în 
acești patru ani proiectele importante pe care le avem. 
Rep.: Un mesaj pentru maramureșeni?
Ionel Bogdan: Vreau, în primul rând, să îmi cer 
scuze maramureșenilor care circulă pe drumurile 
județene care sunt în execuție și unde se creează 
un disconfort foarte mare pentru populație, 
dar vreau să îi asigur că acestea se vor finaliza 
până la sfârșitul anului și vom avea drumuri 
civilizate. Anticipat, vreau să îmi cer scuze 
și pentru cei de pe traseele de drumuri 
județene care vor intra în reabilitare anul 
viitor și unde se va crea un disconfort 
foarte mare. Și aici mă refer la Țara 
Lăpușului și Maramureșul istoric, 
unde vor fi lucrări pe 82 de km de 
drum județean. 
Îi asigur pe maramureșeni că 
tot ceea ce facem este pentru 
dezvoltarea județului 
Maramureș, atât pentru 
noi, generațiile de astăzi, 
cât și pentru generațiile 
viitoare.

„Îi asigur pe maramureșeni că tot 
ceea ce facem este pentru  

dezvoltarea județului Maramureș, 
atât pentru generațiile de astăzi,  

cât și pentru cele viitoare”
Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș 

„Prin aceste ordonanțe de urgență, ni 
s-a dat posibilitatea nouă, ca și  

Consilii Județene, să creăm parteneriate 
cu autoritățile Locale, cu CNAIR,  

cu Ministerul Transporturilor și să 
implementăm noi aceste proiecte. Acest lucru 

va duce din start la proiecte sustenabile pe care 
ne străduim să le implementăm cât mai rapid, 

dar va duce și la o absorbție mai mare a fondurilor 
europene, pentru că noi suntem direct interesați. 

Până acum puteam arunca spre Guvern cu piatra, 
acum avem însă noi pârghiile necesare implementării 

acestor proiecte. Pentru mine, cel mai important este să 
ducem  proiectele strategice ale județului la bun sfârșit”. 

Ionel Bogdan,  
președintele Consiliului Județean Maramureș
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O administrație județeană performantă trebuie 
să se concentreze pe cheltuieli de dezvoltare 
și investiții, eficientizând cheltuielile de 

funcționare. Aceasta este filosofia președintelui Con-
siliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, transpusă în 
bugetul județului pe acest an, primul adoptat de actuala 
formulă a forului decizional județean. În cifre, bugetul 
județului pe 2021 înseamnă 640 de milioane de lei, 
având o creștere de 53% faţă de 2020.  
Cea mai mare parte a banilor, respectiv 419 milioane 
de lei, sunt destinați dezvoltării, proiectelor de care 
maramureșenii au atât de mare nevoie și pe care și le 
doresc atât de mult. Este remarcabil faptul că acest capi-
tol a înregistrat o creștere fulminantă, cu 152% mai mare 
decât anul trecut.  221 de milioane de lei sunt alocați 
pentru cheltuielile de funcționare a Consiliului Județean 
și a instituțiilor subordonate Consiliului. Suma alocată 
pentru funcționare este, de această dată, mai mică cu 
12% față de anul precedent, deoarece au fost reduse chel-
tuielile inutile din banii publici.
Bugetul județului pe acest an acordă importanța 
cuvenită pregătirii proiectelor pentru alocarea financiară 
din perioada 2021 – 2027, fiind un buget al reforme-
lor care pune temelia dezvoltării pe termen lung a 
Maramureșului. 

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș, a spus: „Toate 
obiectivele pe care le-am trecut în buget sunt cele pe care 
le vom finanța din fonduri europene. Îmi doresc ca, în doi 
ani, să ajungem la un buget de peste 1 miliard de lei anual, 
bazat pe fonduri europene. Investițiile în infrastructură 
ocupă o pondere importantă din buget, circa 300 de mi-
lioane de lei sunt direcționați către drumurile din județ, 
având o creștere cu peste 150% față de anul trecut. Cu 
acești bani vom reuși să finalizăm obiectivele pe care le 
avem pentru anul acesta pe drumurile județene.

Am alocat 14 milioane de lei pentru studiile de fezabili-
tate. Studiile de fezabilitate pe care le finanțăm în acest 
an reprezintă drumul expres Baia Mare – Satu Mare, 
centura municipiului Baia Mare, centura municipiului 
Sighetu Marmației, 82 de km de drum județean, cu care 
suntem deja în licitație, și mai pregătim peste 90 de km de 
drum județean anul acesta pentru finanțare europeană. 
Studiile de fezabilitate reprezintă temelia absorbției fon-
durilor europene pe care județul Maramureș o va face în 
următorii ani.
De asemenea, am alocat bani pentru Sistemul de Ma-
nagement Integrat al Deșeurilor de la Fărcașa, peste 58 
de milioane de lei, o creștere de peste 360% față de anul 
trecut, deoarece mi-am asumat finalizarea acestui proiect 
cât mai rapid posibil. Pe lângă investițiile în proiecte și în 
infrastructură, investim mai mulți bani anul acesta și în 
educație. Am prevăzut în buget circa 3 milioane de lei, 
o sumă mai mare cu peste 180% față de suma prevăzută 
anul trecut pentru educație. Totodată, prin implemen-
tarea proiectului ”eȘcoala”, în valoare de peste 23 de 
milioane de lei, bani europeni, vom achiziționa tablete 
pentru elevii din Maramureș. Avem investiții importante 
prevăzute în bugetul de anul acesta și sunt sigur că vom 
reuși să realizăm toate proiectele de dezvoltare de care 
județul Maramureș are nevoie”.

Bugetul pe 2021  
pune temelia dezvoltării  

pe termen lung  
a Maramureșulu

Primul buget adop-
tat de actuala formulă 
a Consiliului Județean 

Maramureș, la sfârșitul 
lunii trecute, este în creștere, 
cu 53% față de cel din 2020. 

Bugetul aferent acestui an se 
bazează pe eficientizarea chel-

tuielilor și susținerea investițiilor și 
dezvoltării. 

Eficientizarea activității CJ 
Maramureș 
Una dintre prioritățile președintelui CJ 
Maramureș, încă de la preluarea mandatului, a 
fost eficientizarea administrației județene. Un 
plan ambițios de dezvoltare, cum este „Planul 
lui Bogdan”, validat cu încrederea și votul 
maramureșenilor, nu poate fi pus în practică 
decât prin multă muncă, dedicare, coerență și 
performanță. Tocmai de aceea, președintele 
Ionel Bogdan a declarat, încă de la finele 
anului trecut, că își dorește un aparat de lucru 
funcțional, eficient, care să țină pasul cu ritmul 
său de lucru și cu ritmul pe care cetățenii îl 
așteaptă de la administrația județeană. În acest 
sens, a fost modificată organigrama Consiliului 
Județean Maramureș.
„Așa cum am anunțat și cum m-am angajat 
în fața maramureșenilor, pentru mine cel mai 
important lucru pe care îl aștept de la angajați 
este să își facă foarte bine treaba, iar aparatul 
trebuie să fie foarte bine structurat, astfel încât 
să fie cât mai funcțional posibil și să răspundă 
nevoilor pe care județul le are. Inclusiv pentru 
implementarea proiectelor pe care le avem 
în derulare. Trebuie să existe o logică în ceea 
ce înseamnă regulamente de funcționare și 
de organizare. Și trebuie să fie foarte bine 
pusă la  punct partea de atribuții ale fiecărui 
angajat. În acest fel, la sfârșitul anului 2021 să 
putem realiza o evaluare corectă, bazată pe 
ceea ce fiecare angajat a dus la îndeplinire în 
cursul anului. Practic, sunt câteva servicii care 
se desființează, sunt birouri care se înființează, 
de asemenea sunt departamente care se 
comasează sau se mută de la o direcție 
la alta, astfel încât să existe o coerență 
cât mai mare în cadrul aparatului. Îmi 
doresc să fim cât mai eficienți”, a spus 
președintele CJ Ionel Bogdan.

Doru Lazăr, vicepreşedinte CJ Maramureş Radu Trufan, vicepreşedinte CJ Maramureş
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Festivitatea de depunere a jurământului de către 
actualul Consiliu Județean și noul președinte 
Ionel Bogdan s-a bucurat de prezența premieru-

lui României de atunci, Ludovic Orban. Acea vizită a 
reprezentat un angajament practic că Guvernul va susține 
proiectele din „Planul lui Bogdan” și va sprijini dezvolta-
rea Maramureșului. Acest lucru a fost probat în cele șase 
luni de mandat, prin realizări concrete, prin numeroase 
vizite și întrevederi, care au demonstrat că Guvernul este 
aproape de administrația județeană, de Maramureș și de 
maramureșeni. În tot acest timp, numeroși oficiali, de la 
cel mai înalt nivel au venit în județ, pentru a vedea, la fața 
locului, problemele și prioritățile cu care ne confruntăm. 
De asemenea, ușa premierului și a miniștrilor din cabi-
netul său a fost mereu deschisă pentru președintele Ionel 
Bogdan.  

„În Maramureș avem multe proiecte de infrastructură 
și multe proiecte care vizează asigurarea unor condiții 
de trai mai bune pentru cetățeni și mă bucur că, în 

bugetul pentru anul 2021, se acordă o importanță mare 
investițiilor, fiind alocate peste 60 de miliarde de lei, cea 
mai mare sumă din ultimii 10 ani. Mă bucur că avem 
susținerea atât a conducerii Camerei Deputaților, a Gu-
vernului, cât și a Ministerului Proiectelor Europene și 
a Ministerului Transporturilor pentru implementarea 
proiectelor de dezvoltare a județului, pentru care deja 
am început să facem pași concreți la nivelul Consiliului 
Județean Maramureș. Printr-o colaborare corectă între 
administrațiile județene și Guvern, vom reuși să aducem 
în Maramureș fondurile necesare pentru implementa-
rea proiectelor de care cetățenii au mare nevoie”, a de-
clarat Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean 
Maramureș.
De asemenea, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o re-
cent în Maramureș, împreună cu ministrul Agriculturii  
Adrian Oros, Președintele Camerei Deputaților, Ludovic 
Orban a reiterat faptul că proiectele de anvergură, care 
vizează dezvoltarea județului, se bucură de susținerea 
Guvernului și a Parlamentului României.

Încă de la pre-
luarea mandatului, 

actuala administrație 
județeană s-a bu-
curat de sprijinul 
guvernului. Acest 

lucru s-a concreti-
zat în nume roase 
vizite, ședințe de 

lucru și se reflectă în 
susținerea financiară 

de care județul nostru 
beneficiază din partea 

Guvernului. 

Guvernul susține proiectele  
de dezvoltare a Maramureșului 

Pentru orice companie care ar dori să investească în 
Maramureș, parcul industrial ar reprezenta prima 
opțiune. Motivele sunt lesne de înțeles: în primul 
rând, companiilor li se oferă infrastructura necesară 
demarării rapide a investiției, în plus, parcurile in-
dustriale presupun o serie de facilități fiscale  pentru 
bunurile imobile și terenurile folosite, dar și o serie 
de servicii conexe: security, de banking, de consul-
ting etc. De aceea, parcurile industriale reprezintă 
viitorul dezvoltării economice și o soluție eficientă 
pentru a crește atât bugetul autorităților locale și 
județene, cât, mai ales, bunăstarea și nivelul de trai al 
maramureșenilor, care ar avea astfel locuri de muncă 
bine plătite, acasă. 
Încă de la preluarea mandatului de președinte al CJ 
Maramureș, Ionel Bogdan a declarat că înființarea 
de parcuri industriale se va situa în vârful listei 
sale de priorități. Și, iată că, în cele șase luni de 
mandat, a reușit să facă pași concreți în acest sens. 
Procedura de înregistrare a companiei Parcuri In-
dustriale Maramureș S.A. la Registrul Comerțului 
a fost finalizată. Astfel, compania responsabilă cu 
înființarea primelor parcuri industriale din județ și 
pentru care Maramureșul a primit din partea Guver-
nului suma de 5 milioane de lei este deja operațională, 
astfel încât pot fi demarate procedurile de realizare a 
primului parc industrial din Maramureș.

PaRCuRiLE inDusTRiaLE, 
motor al dezvoltării economice  
și al prosperității 
Parcurile industriale reprezintă soluția dezvoltării economice și creșterii bunăstării, probate deja 
de alte țări dezvoltate sau județe din România. Din păcate, Maramureșul nu a putut beneficia de 
oportunitățile oferite de un astfel de proiect, până acum. Însă, președintele CJ Maramureș, Ionel 
Bogdan, și-a fixat pe lista priorităților înființarea de parcuri industriale și, în cele șase luni care s-au 
scurs de la preluarea mandatului, a făcut 
pași concreți în acest sens. În sfârșit, un vis al 
maramureșenilor devine realitate! 

„Consider că realizarea de parcuri industriale în 
Maramureș este unul dintre obiectivele principale ale 
Consiliului Județean Maramureș, pentru că doar prin 
atragerea de investitori la noi în județ vom ajuta la dez-
voltarea mediului de afaceri și a economiei pe plan local, 
prin crearea de noi locuri de muncă. Ne dorim ca, prin 
implementarea acestui proiect, să creștem calitatea 
vieții pentru toți maramureșenii, la ei acasă”.

ionel Bogdan, președintele 
Consiliului Județean Maramureș



Ani la rând, Maramureșul a purtat eticheta 
nedreaptă de „județ izolat”, din cauza lipsei de 
investiții în infrastructură și a racordurilor la 

coridoarele internaționale de transport. Acest lucru a fost 
resimțit din plin de sectorul economic și, în special, de cel 
turistic. Acum, după ani de speranțe și așteptări, visul tu-
turor de a fi conectați la drumuri expres și de a moderniza 
„poarta aeriană” de intrare în județ devine realitate. 

Una dintre cele mai mari realizări a actualei administrații 
județene o reprezintă demararea unor proiecte majore de 
infrastructură. Deși au trecut doar șase luni de la preluarea 
mandatului de către actualul președinte al CJ Maramureș, 
Ionel Bogdan, s-au făcut deja pași importanți în acest sens. 
Proiectele de realizare a drumurilor expres Baia Mare – 
Satu Mare și Baia Mare – Jibou au fost cuprinse în Planul 
Național de Recuperare și Reziliență și au susținerea Gu-
vernului. Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș, a de-
clarat: „Din primele zile de mandat la președinția Con-
siliului Județean, am muncit intens la două proiecte de 
infrastructură vitale pentru dezvoltarea Maramureșului: 

drumul expres Baia Mare - Satu Mare și drumul expres 
Baia Mare - Jibou. De aceea mă bucur foarte mult că aceste 
proiecte se regăsesc în Planul Național de Recuperare și 
Reziliență, care a fost adoptat la nivelul Guvernului și 
s-a trimis Comisiei Europene. În acest sens, am încheiat 
deja parteneriate atât cu Consiliul Județean Satu Mare, 
cât și cu Consiliul Județean Sălaj și putem spune că aceste 
proiecte intră în linie dreaptă. Foarte important este fap-
tul că, în maximum 30 de zile, se va semna contractul de 
execuție a studiului de fezabilitate pe tronsonul Baia Mare 
– Jibou, iar în 2022 vom avea și pe acest tronson, ca și pe 
Satu Mare, studiile de fezabilitate finalizate și cererea de 
finanțare depusă. În cazul drumului expres Baia Mare – 
Satu Mare, vorbim despre o distanță totală de 55,5 km. 
Costurile sunt estimate la 340 de milioane euro. În ceea 
ce privește drumul expres Baia Mare – Jibou, este vorba 
despre o distanță totală de 54,8 km, costurile fiind esti-
mate la 425 milioane euro. Pentru ambele proiecte, fon-
durile sunt prevăzute în Programul Național de Redresare 
și Reziliență – PNRR”.

O altă veste foarte bună vine de la Ministerul Transpor-
tului și CNAIR. Studiul de fezabilitate pentru podul 
peste Tisa este finalizat, cererea de finanțare este depusă de 
către CNAIR, prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare (POIM). Este un proiect foarte important pentru 
dezvoltarea Maramureșului, de peste 160 milioane de 
lei. Proiectul „Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu 
Marmației” are ca scop crearea  unei căi de comunicații 
moderne, cu implicații în dezvoltarea regională a zonei, 
fluidizarea traficului, creștererea siguranței utilizato-
rilor, micșorarea timpilor de parcurs,  scăderea poluării 
la toate nivelele în zonele tranzitate în prezent, scurtarea 
legăturilor  rutiere cu Federația Rusă, Țările Baltice, Re-
publica Polonă, Ungaria și Republica Slovacă. 
Alte două proiecte majore, respectiv centurile ocolitoare 
ale celor două municipii –Baia Mare și Sighetu Marmației - 
au documentațiile într-un stadiu avansat. Au fost finalizate  
protocoalele între CJ Maramureș și Compania Națională 
de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), nece-
sare pentru realizarea acestor proiecte și au fost lansate 
deja licitațiile pentru studiile de fezabilitate. Proiectele 
se vor finanța conform OUG 101/2020, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Ionel Bogdan, președinte CJ Maramureș, a declarat:  
„Realizarea acestor proiecte este esențială pentru dez-
voltarea infrastructurii rutiere din județul Maramureș și 
vor fi primele drumuri noi construite după anul 1989 în 
județul nostru”.

Nici căile aeriene nu sunt neglijate. Alături de pro iectul 
de construcție a unui nou terminal la Aero-
portul Internațional Maramureș, care va avea 
o capacitate de peste 600 de turiști pe oră și va 
permite dezvoltarea liniilor aeriene înspre și 
dinspre județul Maramureș, au fost prevăzute și 
alte investiții importante în acest an. 

Proiectele majore de infrastructură 
devin realitate 
Județul Maramureș iese, în sfârșit, din izolarea generată de lipsa investițiilor în infrastructură. În cele 
șase luni de mandat, președintele CJ Ionel Bogdan a reușit să demareze proiecte importante, care 
vor sprijini dezvoltarea județului: drumurile expres Baia Mare –Satu Mare și Baia Mare-Jibou, centu-
rile ocolitoare ale municipiilor Baia Mare și Sighetu Marmației, investiții la Aeroportul Internațional 
Maramureș și noul Pod peste Tisa. 
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„Vorbim de peste 6,5 milioane de lei din 
bugetul județului, bani pe care îi vom 

direcționa prin bugetul aprobat. Fondurile 
sunt pentru dezvoltarea aeroportuară. Vă dau 
un exemplu: Salonul de protocol de la aero-
port va fi transformat într-o sală de așteptare 
pentru pasagerii pe zborurile interne. Pentru 
că sunt preconizate zboruri charter spre dife-
rite destinații, care se suprapun cu orele de 
zbor spre București, trebuie separate, pentru 
că  se face o aglomerare mult prea mare. În 
plus, unul este zborul internațional, altul e cel 
intern.  Sunt alte reguli aplicate.
Asta până când vom implementa terminalul 
nou de pasageri. O investiție care e, de aseme-
nea, cuprinsă pe fonduri europene, printr-o 
alocare foarte generoasă, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare. Vor fi și alte 
dotări absolut necesare pentru aeroport. Va 
exista o bandă pentru bagaje, vor fi câteva uti-
laje pentru transport persoane cu dizabilități 
și alte dotări de care este nevoie. Toate astea 
sunt obligatorii într-un astfel de aeroport, 
ca să putem, în acest an, să avem zboruri 
internaționale și de linie, nu doar charter”.

ionel Bogdan, preşedintele Consiliului 
Judeţean Maramureş
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Pandemia de coronavirus a pus o presiune 
uriașă asupra sistemului medical din România. 
În această perioadă, mai mult ca niciodată, a 

fost nevoie de implicarea autorităților județene și lo-
cale. Consiliul Județean Maramureș a pus sănătatea 
în capul listei de priorități și a acționat în consecință, 
demarând investiții masive în acest sector, atât în ceea 
ce privește creșterea numărului de paturi, cât și în echi-
pamente și aparatură medicală. 

Unul dintre cele mai importante proiecte în acest do-
meniu îl reprezintă construcția și dotarea unui spital 
modular în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș”, proiect care a fost deja de-
marat și care se va finanța prin fonduri europene. La 
sfârșitul lunii februarie, în cadrul ședinței Consiliului 
Județean, a fost aprobată Hotărârea care prevede acest 
obiectiv. Ionel Bogdan, președinte Consiliul Județean 
Maramureș, a precizat: „Este vorba de o finanțare 
europeană prin care vom crea 24 de paturi ATI și 
toate dotările aferente acestora la standardele nece-
sare. Spitalul modular va fi construit în zona UPU și 
este, în momentul actual, un spital extrem de necesar 
și care va avea o durabilitate de peste 10 ani. Chiar 
dacă vom depăși momentul pandemiei, nu înseamnă 
că spitalul modular nu se va folosi mai departe, ci el va 
servi pentru zona de Primiri Urgențe și sunt convins 
că, împreună cu specialiștii din Spitalul Județean, va fi 
utilizat la capacitate maximă”.

Acest proiect a fost depus deja spre finanțare la sfârșitul 
lunii martie, prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare, având un buget care se ridică la 14.602.039,93 lei. 
Proiectul prevede atât furnizarea și instalarea spitalului 
modular, cât și achiziționarea echipamentelor necesare 
pentru funcționarea acestui spital şi anume: 20 de paturi 
spitalizare, 14 sisteme de livrare a oxigenului cu umidifica-
tor, 14 seringi automate, 4 paturi speciale ATI, 5 aparate 
ventilație mecanică, un electrocardiograf, 2 defibrilatoare, 
2 cărucioare de resuscitare, un ecograf portabil multidis-
ciplinar, un echipament radiologic mobil și un computer 
tomograf. 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 prin dotarea Spitalului Județean de Urgență 
«Dr. Constantin Opriș», Baia Mare” este alt  proiect pe 
care Consiliul Județean îl are în vedere pentru creșterea 
capacității sistemului medical din Maramureș în lupta cu 
pandemia generată de îmbolnăvirile cu SARS-CoV-2.
Proiectul prevede eficientizarea calității actului medical, 
scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și 
îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală prin dota-
rea cu echipamente și aparatură medicală necesare pentru 
tratamentul pacienților infectați cu COVID-19. 
Bugetul proiectului se ridică la valoarea de 15.278.292,05 
lei și va fi depus spre finanțare prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare (POIM). 

Sănătatea 
maramureșenilor, 

o prioritate 
În această perioadă dificilă, sănătatea a de-
venit pentru noi toți o prioritate. Pandemia 
de coronavirus a pus la grea încercare 
sistemele de sănătate din întreaga lume, iar 
investițiile în acest domeniu au devenit mai 
importante ca niciodată. Tocmai de aceea, 
Consiliul Județean Maramureș a investit ma-
siv, în această perioadă, în sectorul sănătății. 

administrația județeană are obiective 
îndrăznețe legate  

și de alte spitale din județ.
„Spitalul din Sighetu Marmației se află însă într-o stare avansată de degradare. Aici analizăm 

două opțiuni și anume: reabilitarea integrală a spitalului sau construirea unui spital nou. În 
aceeași situație se află și Spitalul din Borșa, care are nevoie de o reabilitare completă”, a spus 

Ionel Bogdan. 

„Pentru 2021-2027, avem o serie de proiecte im-
portante care vor îmbunătăți sistemul medical 
din Maramureș. 
În acest moment, am demarat o analiză 
internă în cadrul Spitalului Județean, astfel 
încât să identificăm toate problemele care 
există pe fluxurile spitalicești, pe secții și mai 
ales în zona de Primiri Urgențe în care gradul 
de așteptare este foarte ridicat și vreau să 
reducem timpul de așteptare pentru pacienți. 
De asemenea, dorim să facem un proiect 
integrat care să conțină reabilitări pe anumite 
secțiuni ale spitalului, dotări suplimentare și 
o digitalizare completă a Spitalului Județean, 
astfel încât pacienții să beneficieze de un 
acces cât mai facil la serviciile de sănătate 
pe care Spitalul Județean le oferă. În ceea 
ce privește sănătatea la nivelul județului 
Maramureș, mergem mai departe cu 
proiectul de management integrat al 
unităților spitalicești din județ, ca să 
eliminăm deficiențele existente în 
anumite spitale din Maramureș. E 
necesar să eficientizăm sistemul 
de sănătate și trebuie să livrăm 
servicii medicale de calitate 
în județ, indiferent de zona 
și spitalul la care facem 
referire”. 

ionel Bogdan, 
președintele  

Consiliului Județean 
Maramureș



După aproape un deceniu și jumă tate 
de amânări, cel mai mare și mai im-
portant proiect al județului - Sistem 

de Management Integral al Deșeu rilor în 
Județul Maramureș - a intrat în ultima etapă, 
cea mai dură, de genul: „totul sau nimic”.  
Asupra autorităților județene planează o pre-
siune uriașă: trebuie să finalizeze până în 2023 
proiectul, altfel trebuie să returneze toți banii, 
circa 100 de milioane de euro și, mai mult, 
Maramureșul nu va mai putea accesa fonduri 
europene o perioadă de cinci ani. 

Povestea celui mai complex, important și 
scump proiect implementat în județul nostru, 
Sistem de Management Integral al Deșeurilor 
în județul Maramureș (SMID), a început 
după aderarea României la UE. Odată cu ade-
rarea la comunitatea europeană, România și-a 
asumat, printre altele, și angajamente de me-
diu, mai ales în ceea ce privește colectarea, de-
pozitarea și reciclarea deșeurilor. De atunci, la 
conducerea Consiliului Județean Maramureș 
s-au perindat cinci președinți, dar niciunul nu 
a reușit să rezolve această problemă. Încă de la 
început, proiectul a fost amânat și răsamânat, 
inițial din cauza găsirii locațiilor, apoi din 
pricina problemelor terenului de la Sârbi. Pe 
scurt, proiectul prevedea un Centru de Mana-
gement Integrat al Deşeurilor, incluzând 

Depozitul ecologic, o Staţie de Sortare, 
o Staţie de Tratare mecano biologică şi 
construcții şi facilități anexe, în Sârbi; o 
Staţie de Transfer, o Staţie de Sortare şi 
un Centru de Colectare Deşeuri Volu-
minoase, în Sighetu Marmaţiei; o Staţie 
de Transfer, în Moisei; o Staţie de Trans-
fer, un Centru de Colectare Deşeuri 
Voluminoase, în Târgu Lăpuş; Centre 
de Colectare Deşeuri Voluminoase, în 
Şomcuta Mare, Vişeu de Sus, Baia Mare, 
Seini, Târgu Lăpuș, Sighetu Marmației, 
Borşa. Proiectul prevedea și închiderea 
celor șase depozite urbane neconforme, 

dar și furnizarea echipamentelor şi bunuri-
lor necesare prevăzute prin proiect (mașini, 
utilaje, recipienţi pentru colectare şi com-
postare individuală). Activitățile de gestionare 
a deșeurilor urmau să fie împărțite în patru 
zone principale: Zona 1 deservită de uni-
tatea centrală de gestionare a deșeurilor de la 
Fărcașa; Zona 2 deservită de stația de transfer 
de la Târgu Lăpuș; Zona 3 deservită de stația 
de transfer de la Moisei; Zona 4 deservită de 
stația de transfer de la Sighetu Marmației.  
Timpul a trecut, depozitele neconforme 
s-au închis, iar de la începutul acestui an 
județul nostru a rămas fără nicio platformă 
autorizată pentru depozitarea deșeurilor.  

Președintele Consiliului Județean Mara-
mureș, Ionel Bogdan, a fost preocupat de 
această problemă încă de la preluarea man-
datului și a găsit trei soluții, pe termen scurt, 
mediu și lung. Pe termen scurt, avem variante 
privind înfolierea deșeurilor uscate astfel 
încât să fie redus spațiul de depozitare, pre-
cum și transportarea acestora în alte județe. 
Pe termen mediu, problema va fi rezolvată 
prin găsirea unui teren în raza județului 
Maramureș și construirea unei platforme 
temporare, în timp ce, pe termen lung, tre-
buie finalizate lucrările la Sistemul de Mana-
gement Integrat al Deșeurilor (SMID) de la 
Fărcașa, termenul fiind stabilit până în de-
cembrie 2023.

În bugetul pe acest an, au fost alocate peste 
58 de milioane de lei, o creștere de peste 
360% față de anul trecut pentru acest pro-
iect, tocmai pentru a grăbi finalizarea lui.  
Însă, pe lângă problema finalizării proiectu-
lui, trebuie să rezolvăm și o alta, de asemenea 
restantă: creșterea gradului de reciclare, pen-
tru a reduce costurile și cantitatea de deșeuri 
depozitată, și, nu în ultimul rând, pentru a 
proteja mediul. 
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sMiD,  
o problemă veche și trei soluții 

Proiectul „Sistem 
de Management 
al Deșeurilor în 
județul Mara-
mureș” este 
cel mai vechi și 
mai important 
proiect al jude-
țului, ca valoare. 
După numeroase 
tergiversări și 
amânări, actuala 
administrație 
județeană trebuie 
să finalizeze 
proiectul până în 
2023 și, totodată, 
să găsească 
soluții, pe termen 
mediu, pentru 
depozitarea 
deșeurilor. 

Ionel Bogdan, președintele CJ 
Maramureș, i-a avut alături pe 
Ludovic Orban, președintele 
Camerei Deputaților, pe ministrul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
Adrian Oros, și pe colegi atât din 
cadrul Consiliului Județean, cât și de la instituțiile 
subordonate.
Acțiunea a avut loc pe o suprafață de un hectar și 
s-au plantat puieți de stejar și paltin.

Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, a vor-
bit des pre importanța pe care aceste campanii de 
împădurire o au asupra mediului. „Am organi-
zat astăzi acțiunea «Împădurim Maramureșul», 
la care i-am avut alături pe președintele Cam-
erei Deputaților, Ludovic Orban, pe Ministrul 
Agriculturii, Adrian Oros, colegi din cadrul CJ 
Maramureș și de la instituțiile subordonate.
Este foarte important să ne concentrăm atenția 
și pe protejarea naturii și dezvoltarea ariilor 
împădurite de la noi din județ și din țară, iar prin 
organizarea acțiunii de astăzi am dat startul unor 
campanii pe care le vom organiza în următorii ani 
și care vor crește suprafețele împădurite din județul 
Maramureș.
În acest sens, am demarat și o analiză a terenurilor 
degradate din județul Maramureș, iar odată ce vom 

avea toate informațiile, vom identifica fondurile 
necesare pentru a împăduri și aceste terenuri. 
Le mulțumesc tuturor colegilor care au răspuns 
afirmativ invitației mele de a participa la acțiunea 
de astăzi și sunt bucuros să văd că există deschidere 
la nivelul instituției cu privire la astfel de acțiuni, 
care vizează protejarea și creșterea suprafețelor 
împădurite din județ”.

s-a dat startul campaniilor  
de împădurire organizate  
de Consiliul Județean 

„Acțiunea de astăzi, organizată de către președintele Consiliului Județean, Ionel  
Bogdan, este una salutară. Noi am solicitat 900 de milioane de euro pentru susținerea 
campaniei de împădurire în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). Odată aprobată această finanțare de către Comisia Europeană, vom avea ne-
voie de suprafețe enorme pentru a putea utiliza în mod eficient această finanțare, iar 
inițiativa președintelui CJ Maramureș de a inventaria toate terenurile degradate din 
cadrul Unităților Administrativ- Teritoriale este una foarte bună și care ne va fi de 
mare folos în realizarea unei campanii foarte active și eficiente de împădurire”.

Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților

Consiliul Județean 
Maramureș a organizat, 
în parteneriat cu Direcția 
Silvică Maramureș - Rom-
silva, acțiunea „Împădurim 
Maramureșul”, care a avut 
loc la finele lunii aprilie, la 
Ocolul Silvic Șomcuta Mare.
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1 decembrie 2020. Depuneri de 
coroane la Monumentul Ostașului 
Român de 1 Decembrie

26 februarie 2021. Parteneriat între 
CJ Maramureș și Spitalul Județean 
pentru realizarea unui spital modu-
lar, finanțat din fonduri europene 

25 octombrie 2020. Ceremonia de constituire a 
noului Consiliu Județean

9 martie. 
A fost demarată 
procedura 
de cură țenie 
a drumurilor 
județene

9 decembrie 2020. Dotări 
importante la Spitalul 
Județean de Urgență „Dr. 
Constantin Opriș” Baia Mare

8 martie. Ansamblul Fol-
cloric Național Transilva-
nia în par teneriat cu CJ 
Maramureș or  ganizează 
eve  ni  mentul online 
„Mărțișor folcloric”

6 noiembrie 
2020.  
Redeschi-
derea Casei 
memoriale 
„George Pop 
de Băsești”, 
în prezența 
Președintelui 
României

17 martie. Întâlnire de lucru cu 
reprezentanţi ai Ministerului 
Mediului pentru eficientizarea 
Sistemului de Management 
al Deşeurilor  în Maramureş

20 noiembrie 2020. Verificări 
pe drumurile județene cuprinse  
în lotul I pe Drumul Nordului

23 noiembrie 2020. 31 de pro-
duse, primele  licențiate cu marca 
„Bun de Maramureș”

20 noiembrie 2020. 
Spitalul Județean de 
Ur gență „Dr. Constantin 
Opriș”, dotat cu aparatură 
medicală performantă

18 februarie. Judeţul Maramureş, 
promovat în cadrul primei ediţii 
virtuale a Târgului de Turism al 
României

26 martie. Conducerea 
Consiliului Judeţean a 
participat la acţiunea de 
ecologizare de pe lacul 
Firiza

29 decembrie 2020. S-a sem-
nat acordul de asociere între CJ 
Maramureș și Primăria Sighetu Mar-
mației în vederea realizării Variantei 
Ocolitoare Sighetu Marmației

investițiile în educație,
garanția unui viitor mai bun

Odată cu debutul pandemiei de 
coronavirus, școala românească 
a fost supusă unor provocări 

fără precedent, fiind nevoită să se adapt-
eze rapid și să treacă în online. Digitaliza-
rea sistemului educațional a devenit astfel 
obligatorie, dar, pentru ca acest lucru să 
fie posibil, este nevoie de investiții în mi-
jloace moderne și infrastructura necesară, 
care să asigure tuturor elevilor accesul la 
educație, indiferent de zona sau categoria 
socială din care provin. Această „lecție” 
pe care am învățat-o în timpul pandemiei 
nu trebuie uitată, chiar dacă școala revine 

încet dar sigur la predarea față în față. 
Tocmai de aceea, autoritățile județene au 
demarat proiectul „eȘcoala”, în valoare de 
peste 23 de milioane de lei, bani europeni, 
prin care vor fi achiziționate tablete pen-
tru elevii din Maramureș.
Faptul că CJ Maramureș acordă impor-
tanța cuvenită sectorului educațional  
reiese și din bugetul pe acest an. Pentru 
acest sector, au fost prevăzute în buget  
circa 3 milioane de lei, o sumă mai mare 
cu peste 180% față de suma prevăzută 
anul trecut pentru educație.
Un alt proiect important adoptat recent 
de consilierii județeni vizează acordarea 
unui număr de 615 burse școlare de ajutor 
social, în cuantum de 100 de lei, aferente 
anului școlar 2020 – 2021. „Mă bucur că 
anul acesta am reușit să acordăm aceste 
burse elevilor din învățământul special 
de stat din județul Maramureș, având în 
vedere că, anul trecut, nu s-au acordat 
acești bani elevilor care au mare nevoie 
de ei. Pe lângă investițiile în proiecte și în 
infrastructură, investim mai mulți bani 
anul acesta și în educație”, a declarat Ionel 
Bogdan.  

Se spune că, dacă vrei să ai garanția unui viitor mai bun, trebuie să 
investești în educație. Administrația județeană maramu reșeană a 
înțeles acest lucru și a inițiat o serie de proiecte importante în sectorul 
educațional.  

„Mă bucur că anul 
acesta am reușit 

să acordăm aceste 
burse elevilor din 

învățământul 
special de stat din 

județul Maramureș, 
având în vedere 

că, anul trecut, nu 
s-au acordat acești 

bani elevilor care au 
mare nevoie de ei. 

Pe lângă investițiile 
în proiecte și în 
infrastructură, 

investim mai mulți 
bani anul acesta și 

în educație”.

Ionel Bogdan, 
preşedintele Consiliului 

Judeţean Maramureş 



În cele trei decenii care s-au scurs de la 
Revoluție, din păcate, autoritățile județene 
din Maramureș nu au fost foarte preocu-

pate de sporirea patrimoniului imobil al județului. 
De aceea, o serie de imobile importante, clasate pe 

lista monumentelor istorice, au fost înstrăinate, fără 
ca administrația județeană să-și exercite dreptul de 

preemțiune. Din fericire, această strategie s-a schimbat. 
Noua administrație județeană a decis să dezvolte patri-
moniul cultural-turistic al județului Maramureș, prin 
achiziționarea unor imobile monumente istorice, imo-
bile emblematice pentru județul nostru. Un exemplu 
în acest sens ar fi  Castelul Teleki din Pribilești, comuna 
Satulung. Imobilul este alcătuit din teren în suprafață 
de 6.727 mp, construcție Castel Teleki, în suprafață 
construită de 589 mp, și construcție anexă, în suprafață 
construită de 296 mp, iar prețul de vânzare a imobilului 
este de 210.000 de euro. 
Președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat că: 
„Principalul nostru obiectiv este de a reabilita acest imo-
bil și de a-l introduce în circuitul turistic și în circuitul 
muzeelor. Maramureșul are locuri minunate și obiective 
turistice frumoase, care merită promovate și care, odată 
cunoscute, vor fi iubite și de turiștii care ne vizitează”.

În vederea reabilitării acestor imobile monument istoric, 
a fost încheiat un protocol de colaborare și cooperare 
între Institutul Național al Patrimoniului și Consiliul 
Județean, care prevede implementarea unor proiecte-pi-
lot de restaurare și de punere în valoare a patrimoniului 
cultural de la nivelul județului Maramureș. „Acest pro-
tocol va veni în sprijinul Maramureșului pentru a pune 
în valoare patrimoniul cultural pe care îl avem în județ. 

Institutul Național al Patrimoniului ne va sprijini în ceea 
ce privește studiile de fezabilitate, studiile istorice și tot 
ceea ce înseamnă demersurile în reabilitarea unei clădiri 
istorice. Acesta este un punct foarte important, având 
în vedere faptul că astfel de studii costă destul de mult 
și, totodată, avem nevoie de specialiști de nivel înalt în 
ceea ce privește acest tip de clădiri, astfel încât să le putem 
valorifica.
Există în județul Maramureș clădiri importante care tre-
buie salvate și care trebuie puse în valoare”, a declarat Io-
nel Bogdan, președinte CJ Maramureș.

Printre imobilele pe care CJ Maramureș dorește să le 
pună în valoare se numără și casa de lemn Deac Vasile 
Moșu din Bogdan Vodă. CJ Maramureș a cerut Minis-
terului Culturii să treacă acest imobil în domeniul pu-
blic al județului Maramureș, pentru a se putea interveni 
asupra acoperișului și pentru a fi pusă în valoare prin 
Muzeul Județean de Etnografie. 

Dezvoltarea  
patrimoniului cultural  

al județului Maramureș 
Județul Maramureș a fost binecuvântat de Dumnezeu cu un patrimoniu mate-

rial și imaterial deosebit, cu o valoare inestimabilă. Însă, pentru a putea transmite 
generațiilor viitoare această zestre valoroasă, este nevoie de investiții și implicare. 

Tocmai de aceea, Consiliul Județean Maramureș a întreprins deja câteva demersuri 
importante în acest sens.   

Castel Teleki, în suprafață construită 
de 589 mp, și construcție anexă, în 

suprafață construită de 296 mp,  
iar prețul de vânzare a imobilului  

este de 210.000 de euro. 

16

CONSILIUL JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ 


