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„Valoarea totală a proiectelor
pe care le derulăm
pentru județul Maramureș
este de peste 1,5 miliarde de euro”
Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș

Reporter: Cum a fost primul an
de mandat?
Ionel Bogdan: Primul an de mandat a
fost unul destul de dificil, cu multe provocări.
Fiind și perioada de pandemie Covid-19, ne-am
confruntat cu multe probleme neprevăzute. Sunt
mulțumit de numărul și consistența proiectelor la
care am lucrat în acest an, dar mi-aș fi dorit ca lucrurile să se deruleze mai repede. Așa cum am spus
de la începutul mandatului, îmi doresc pentru județul
Maramureș proiecte care să ducă la creșterea calității
vieții, a veniturilor maramureșenilor și acest lucru l-am
făcut de la început. În această categorie de proiecte intră
drumurile expres, centurile ocolitoare, parcurile industriale, drumurile județene și turistice pe care dorim
să le realizăm, aquaparkul și alte proiecte importante
și benefice pentru județul Maramureș. În acest an, am
muncit pentru partea mai puțin vizibilă a proiectelor, în
sensul că am lucrat pe documentații, pe studii de fezabilitate, pe procedurile de atribuire și urmează să obținem
finanţările. Pentru proiectele majore, avem o siguranță
în ceea ce privește finanțarea, deoarece, în partene
riat cu CNAIR, vom obține fonduri prin Programul
Operațional Infrastructură Mare.

Reporter: Pentru ce proiect a trebuit să vă luptați
cel mai mult?

Ionel Bogdan: Pentru Drumul expres Baia Mare - Satu
Mare și pentru Centurile ocolitoare, acestea fiind pro
iectele cu cel mai mare impact asupra județului. Un alt
proiect important pentru care am luptat mult a fost Po
dul peste Tisa, unde a fost nevoie de trei hotărâri de Guvern, de Ordin de ministru pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Județean și CNAIR. Cu toate
opreliștile și toate problemele pe care le-am întâmpinat,
iată că astăzi suntem în faza de achiziție a contractului
pentru proiectare și execuție, ceea ce înseamnă că anul
viitor pot începe lucrările de execuție. Trebuie menționat
un alt proiect major, cel de la Aeroportul Internațional
Maramureș, unde avem în lucru documentația de atribuire pentru un terminal nou de pasageri de 14.000 de
mp, un proiect care va duce, cu siguranță, la un trafic
aerian mult mai susținut în județul Maramureș. Dar,
în paralel, am derulat și ajutorul de stat, iar din decembrie sper că vom avea trei curse internaționale, cu două
frecvențe pe săptămână.
Este nevoie de foarte multă implicare, de foarte multe
drumuri la București și în teritoriu ca să poți mișca lucrurile. O parte dintre proiectele pe care am început lu-

crul în această perioadă nu sunt în Planul lui Bogdan, dar
am găsit oportunități, le-am fructificat și încercăm să le
ducem la capăt. Practic, valoarea totală a proiectelor pe
care lucrăm pentru județul Maramureș este de peste 1,5
miliarde de euro și sunt convins că o bună parte se vor
finaliza până în 2024, iar o parte vor fi în diverse stadii
fizice la momentul respectiv.
În ceea ce priveşte stadiul proiectelor care erau în derulare în momentul în care am preluat mandatul, şi anume
DJ 186, DJ 187 și Drumul Nordului, acestea se aflau
într-un stadiu puțin avansat. Proiectul de reabilitare a
drumului de pe Valea Izei se situa la un stadiu fizic de
39%, Drumul Nordului era la un stadiu fizic de 15-16%,
iar în prezent suntem pe final cu aceste proiecte. Proiectul pentru DJ 186 a fost finalizat, DJ 187 la fel, aici
urmează să facem procedura de recepţie, iar Drumul
Nordului va fi finalizat la sfârşitul lunii noiembrie 2021.

Reporter: Care este situația proiectului de
management al deșeurilor, cel mai dificil
și complicat proiect al județului ?

Ionel Bogdan: Eu sunt încrezător și cu privire la acest
proiect, deoarece ne apropiem de finalul procedurii pentru restul lucrărilor care au rămas de executat. Avem doi
antreprenori care au rămas în evaluare, vom vedea cine va
câștiga, dar trag speranțe că vom putea finaliza proiectul
până în 2023. Nu există altă variantă.
Reporter: În ce măsură conflictele politice de la
București se resimt și în CJ Maramureș? Care este
atmosfera politică din administrația județeană?
Ionel Bogdan: Este o atmosferă foarte bună, nu au exis
tat probleme majore, nu am avut niciun fel de blocaje,
aproape toate proiectele au fost votate în unanimitate
sau cu largi majorități. Au fost puține cazurile în care
am avut câte o abținere, în general am avut o atmosferă
foarte bună și lucrativă. Obișnuiesc ca, atunci când avem
proiecte importante pe ordinea de zi, să port discuții
cu liderii de grup înainte de ședință, astfel încât să fie
în temă toată lumea cu problemele pe care le avem.
Am acceptat întotdeauna sugestii și propuneri din partea
consilierilor județeni, iar acest lucru a generat o atmosferă
de lucru foarte bună.
Reporter: Despre relația cu administrațiile locale?

Ionel Bogdan: Am o relație foarte bună cu admi
nistrațiile publice locale și încerc să îi sprijin în proiectele
pe care le au pentru dezvoltarea comunităților locale. De
asemenea, am încercat să schimb și modul de alocare a

resurselor financiare spre administrațiile locale, în sensul
că alocarea s-a făcut pe proiecte punctuale de dezvoltare.
Primarii au apreciat foarte mult acest lucru și sunt deja
realizări care vin în urma acestor alocări, lucru care mă
bucură foarte mult. Practic, am reușit să facem proiecte
mai micuțe, dar care au avut un impact bun.
De asemenea, am lucrat foarte bine cu Compania
Drumuri și Poduri, pe diferite tronsoane pe care le-am
reabilitat în această perioadă din fonduri proprii, unele
erau la stadiul de piatră sau de pământ și astăzi sunt asfaltate. Și aici aș exemplifica zona Luhei din Poienile de
sub Munte, Codrii Butesii –Preluca, Arieșu de Pădure Coltău, Slătioara - Glod, Bicaz - Oarța, Coruia - Chechiș.
Avem în plan reabilitarea a 200 de km de drum județean
în acest mandat, o parte dintre ele intră prin POR, cu
o finanțare de peste 100 de milioane de euro și o parte
prin PNI „Anghel Saligny”, cu o finanțare de peste 70 de
milioane de euro.
Reporter: Ați fost foarte mult pe teren în acest an,
ce vă spun maramureșenii, care sunt principalele
lor probleme?

prin care foarte multe localități vor beneficia de apă și
canalizare.
În acest sens, am făcut o comisie coordonată de vicepreșe
dintele Doru Lazăr. De asemenea, gazul este o problemă
a județului, astăzi avem doar 36 de unități administrativ-teritoriale conectate la rețeaua de gaz, dar și aici deja
lucrăm, în sensul că magistrala Sighet-Borșa va permite
localităților să se racordeze la rețeaua de gaze, dar este o
muncă de durată, care va fi, însă, încununată de succes.
De asemenea, sunt în contact cu operatorii economici
care distribuie gaze în județul Maramureș și o parte dintre unitățile administrativ-teritoriale vor beneficia de
gaze prin investiții private, iar altă parte se vor finanța fie
prin PNI „Anghel Saligny”, fie prin fonduri europene.
În ceea ce privește instituțiile din subordine, lucrăm la o
reașezare a lor, iar pentru Spitalul Județean și Spitalul
de Boli Infecțioase lucrăm la proiecte importante de
dezvoltare.
Reporter: Un mesaj pentru maramureșeni?

Ionel Bogdan: În primul rând, le mulțumesc
pentru încrederea pe care mi-au acordat-o,
pentru răbdarea și sprijinul lor și doresc
să-i asigur că tot ceea ce fac este pentru
interesul județului Maramureș și pentru creșterea nivelului de trai a mara
mureșenilor. Ceea ce îmi doresc mie
îi doresc fiecărui maramureșean și
sunt convins că, printr-o colaborare bună, vom reuși să ducem
la bun sfârșit toate planurile pe
care le-am început.
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„Valoarea totală a proiectelor pe care le derulăm pentru județul Maramureș este
de peste 1,5 miliarde de euro și sunt convins că o bună parte se vor finaliza până
în 2024, iar o parte vor fi în diverse stadii fizice la momentul respectiv”.
Ionel Bogdan: În primul rând, oamenii vor locuri mai
bine plătite, astfel încât copiii să vină înapoi acasă, în
Maramureș. De aceea îmi și doresc să implementăm cele
patru parcuri industriale la care lucrăm deja. Apoi, sunt
problemele de infrastructură pe care le rezolvăm deja,
dar există și problemele de utilități publice, care nu țin
neapărat de noi, ci de autoritățile locale. Însă, vreau să le
spun tuturor maramureșenilor că vom sprijini primăriile
astfel încât să poată realiza aceste proiecte vitale, fie prin
parteneriate, fie prin colaborarea cu societatea VITAL,
astfel încât să fie realizat acel proiect major prin POIM,
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Radu Trufan,
vicepreședinte al CJ Maramureș

Doru Lazăr,
vicepreședinte
CJ Maramureș

Reporter: Cum a fost anul
acesta în linii mari?
Doru Lazăr: A fost un an sub semnul problemelor generate de pandemie, majoritatea dintre ele fiind urgente.
Apoi, se deschid noi linii de finanțare pe
fonduri europene și a trebuit să pregătim
documentații, să nu pierdem startul. A fost
un an contracronometru, dar și un an de
construcție. Ceea ce am muncit anul acesta încă
nu se vede, rezultatele se vor vedea de anul viitor.
Am lucrat la fundația dezvoltării, cum s-ar spune.
Reporter: Cum ați simțit atmosfera din plenul
CJ, colaborarea cu colegii?
Doru Lazăr: În general, colaborarea este bună. Suntem
consilieri județeni toți, mandatați de cetățenii județului să
încercăm să le rezolvăm problemele și nu a fost nimeni tratat
diferit. În CJ lucrurile se discută, există transparență, punem
problemele pe masă și încercăm să găsim cele mai bune soluții.
Reporter: Dacă ar fi să facem o trecere în revistă a
realizărilor din perioada asta, care sunt proiectele
în care v-ați implicat și la care țineți cel mai mult?
Doru Lazăr: Realizările și activitatea sunt comune, ale întregului executiv. Sunt proiecte multe care îmi sunt dragi,
dar într-un top 3, fără să le diferențiez, aș aminti Drumul
expres Baia Mare - Satu Mare, pentru că ne rezolvă pro
blema conectivității cu Europa. Este o provocare pe care neam asumat-o și pe care dorim să o ducem la bun sfârșit. Este
un proiect complex, dar realizabil, iar aici pot să subliniez că
domnul președinte s-a bătut cu adevărat pentru acest pro
iect, ca și pentru toate celelalte. Sunt multe alte proiecte importante, precum cel cu terminalul nou de la aeroport, pentru că este o altă poartă de legătură a Maramureșului cu UE.
Dar sunt și proiecte mici. Un astfel de exemplu este schimbarea modului de funcționare pentru Serviciul de evaluare
complexă a persoanelor cu handicap, realizată în colaborare
cu DGASPC. Avem persoane care sunt greu transportabile
și le este foarte greu atât lor, cât și aparținătorilor să vină
de oriunde din județ până în Baia Mare. Am reușit astfel să
facem un program nou pentru a veni în sprijinul lor, astfel o
zi pe săptămână se duc în diferite locații din județ: Vișeu de
Sus, Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș și Ariniș. Analizăm să
facem același lucru și pentru copii.
Reporter: Sănătatea este o prioritate pentru toată
lumea în acest moment. Ce investiții se derulează
în acest sector?
Doru Lazăr: La spitalul județean, este în derulare un
proiect pentru reabilitare și sistematizare incintă, sisteme
rutiere și canalizări exterioare; un alt proiect este pentru
modernizarea Centrului de recuperare, reparații capitale și
amenajări funcționale la Policlinica 2 din Baia Mare. Iar la
Spitalul de Boli Infecțioase se lucrează pentru extinderea și
dotarea spitalului, construirea unui nou corp de clădire cu
ambulatoriu. Încercăm să acoperim toate tipurile de pro
bleme și provocări cu care ne confruntăm și sunt multe.

Reporter: V-ați implicat și în domeniul cultural.
Doru Lazăr: Am sprijinit manifestările culturale la nivelul
județului. Instituțiile de cultură din subordine nu au avut
probleme în funcționare și am reușit să ne adaptăm. La sfârșitul
anului trecut, am avut primele manifestări în mediul online
virtual. Tradiția și tehnologia nu se exclud, se completează.
Reporter: Care e partea care vă este cea mai
dragă dintre atribuțiile pe care le aveți?
Doru Lazăr: Interacțiunea cu oamenii mi-a fost întotdeauna cea mai dragă. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii,
îmi place să ajut oamenii dacă pot, prefer să discut cu ei și să
încercăm să le rezolvăm problemele.
Reporter: Ce v-ați fi dorit și încă nu s-a reușit din
diverse motive?
Doru Lazăr: Mi-aș fi dorit să rezolvăm complet pro
blema deșeurilor. Din păcate, legislația este deficitară la
nivel național pe acest subiect și am parcurs multe obstacole pe traseul rezolvării acestei probleme. Am avut discuții
începând de la agențiile de la nivelul județului, de la cele
naționale, până la miniștri. Cred că doar la Bruxelles nu am
ajuns pe subiectul acesta. Avem niște lacune în legislație
care, din păcate, ne restricționează.
Reporter: Cum ar arăta un top 3 al priorităților
pentru anul următor?
Doru Lazăr: Așa cum am spus, îmi doresc să rezolvăm
problema deșeurilor, să finalizăm procedurile de achiziție,
să vedem că se continuă lucrările la Fărcașa. Este un pro
iect foarte important pentru Maramureș, din toate punctele de vedere. Apoi, partea de infrastructură este extrem de
importantă, și, pe lângă proiectele majore, avem altele care
mie îmi sunt foarte dragi și pe care de multă vreme le-am
analizat: niște drumuri noi, turistice, la nivelul județului.
Un exemplu ar fi drumul care să lege Baia Mare de Săpânța.
Rep.: Un mesaj pentru maramureșeni.
Doru Lazăr: Le doresc multă sănătate, să aibă grijă de ei și
îi îndemn să se vaccineze. Eu sunt vaccinat, la fel și familia
mea și mulțumim lui Dumnezeu că am trecut cu bine până în
acest moment și sper să trecem cu bine prin pandemie. Din
păcate, am avut prieteni dragi care nu mai sunt alături de noi.
Cea mai importantă resursă a județului, am mai spus-o și o să
o mai repet, sunt oamenii. Deci, le transmit maramureșenilor
să aibă grijă de ei și de cei dragi, să fie sănătoși, pentru că
doar împreună, ca un efort comun, al tuturor, vom putea să
depășim perioada dificilă pe care o trăim.

Reporter: Cum a fost acest prim an în
administrație pentru dumneavoastră?
Radu Trufan: Venind din mediul privat, eram obișnuit ca
lucrurile să se miște mult mai rapid și, uneori, am impresia
că în administrație în general lucrurile se desfășoară cu frâna de mână trasă. Fiecare pas are în spate o procedură, care,
de multe ori, este greoaie, iar cauza principală o reprezintă
cadrul legislativ. Inclusiv proiectele pe care le-am inițiat,
deși sunt votate în cadrul CJ din primăvară-vară, abia acum
ajung la faza de semnare de contracte. Îmi dau seama că
un an în administrație este foarte puțin, chiar dacă există
voință și alocare financiară, lucrurile curg mai lin.
Reporter: Cu ce proiecte și inițiative ați pornit la
început de mandat?
Radu Trufan: Eu, necandidând pentru funcția de președinte
al CJ ci pe o listă de consilieri, nu am venit cu un program, ci
cu proiecte punctuale, apropiate în special de zona care îmi
este foarte dragă: natura. Cele trei proiecte despre care vorbeam în campanie sunt: traseele turistice, analiza apelor de
izvoare și construcția de toalete în pasurile montane. Primele
două sunt pornite. Proiectul privind traseele montane a fost
împărțit în 10 puncte zonale din județ și am bugetat prin CJ
două zone: Nordul Băii Mari și Creasta Cocoșului, alocând
150.000 de lei. Contractul pentru Creasta Cocoșului este deja
semnat, se va da ordinul de începere a lucrărilor, iar pentru
Nordul Băii Mari a fost terminată maparea-scanarea, urmând
să înceapă achiziția publică într-o săptămână-două, astfel că,
anul viitor, vom putea merge în fața consilierilor județeni
să cerem fonduri și pentru alte zone. În ceea ce privește izvoarele, am avut un proiect împreună cu Direcția de Sănătate
Publică pentru a face analiza izvoarelor cel mai des frecventate de turiști. Am purtat o corespondență cu toate cele 76
de primării, dar nu toate au fost deschise să ne dea dreptul să
analizăm apa izvoarelor. 26 de primării au răspuns și am identificat 45 de izvoare și, zilele acestea, s-a semnat contractul de
punere în practică a semnalizării. Din păcate, am găsit ceea
ce ne așteptam: țin minte că din primul eșantion, din 27 de
izvoare, doar patru sunt potabile. Este datoria noastră să-i
informăm pe cetățeni, pentru ca ei să decidă în cunoștință de
cauză. În ceea ce privește al treilea proiect legat de construirea
de toalete în pasuri montane, ne-am dat seama că se vor putea
construi doar pe drumurile județene, nu în pasurile montane,
din cauza regimului proprietății terenurilor. Apoi, discutând
cu Ordinul Arhitecților, va trebui să dăm o încadrare zonală
pentru aceste construcții și de acolo discuțiile au curs: dacă
vrem și parcare pentru autocare, vrem și un mic spațiu de
popas, vrem și o zonă de servicii etc. Deocamdată, intenția
noastră este să vedem Studiul de fezabilitate și ce alocare
financiară vom avea. Pe lângă acestea, am avut niște proiecte
de-ale președintelui care mi-au fost delegate pentru a mă
ocupa de ele. Este vorba despre proiectele privind construcția
de piețe agroalimentare tradiționale. Am reușit să încheiem
parteneriate cu șase primării, două dintre ele sunt într-un stadiu avansat privind studiul de fezabilitate.
Reporter: Ce probleme ridică oamenii cel mai des?
Radu Trufan: Depinde mult și de zona în care locuiesc.
În ultima perioadă, am avut mai multe ieșiri în Baia Mare,

împreună cu colegii mei din municipiu, iar cetățenii au ridicat problema siguranței și a deșeurilor, iar în județ cele mai
frecvente erau legate de infrastructură, de alimentare cu apă
și lipsa locurilor de muncă. În Maramureșul istoric și zona
Vișeu o problemă o reprezintă turistul, în care, deși s-a investit mult, lipsește o coalizare în niște asociații prin care să
se promoveze locurile de cazare, brandul etc.
Reporter: La nivel central, vedem o serie de tensiuni și crize politice. În ce măsură se resimt și se
propagă acestea la nivelul județului Maramureș?
Radu Trufan: Am o relație foarte bună cu colegii din executiv. Facem parte dintr-o echipă, dintr-un parteneriat, de aceea
nu mi s-ar părea normal să ies public și să semnalez probleme,
ci, dacă sunt chestiuni de comunicat, le spunem personal.
Reporter: Cum vi se pare atmosfera din CJ?
Radu Trufan: Nu au fost blocaje, au fost întotdeauna largi
majorități pentru adoptarea hotărârilor și poate acest lucru
ține de atitudinea președintelui care îi cheamă pe liderii de
grup la consultări atunci când sunt subiecte mai sensibile.
Reporter: În linii mari a fost un an bun?
Radu Trufan: Eu îl văd ca un an bun, în care s-a construit
baza pentru anul viitor. Deja am discutat cu colegii mei din
grupul USR să pregătim niște proiecte pentru bugetul pe
anul viitor.
Reporter: Ce vă doriți pentru anul viitor?
Radu Trufan: Proiecte. Se tot vorbește despre
PNRR și mi-ar plăcea să ajungem să facem ceva în
domeniul infrastructurii pentru cicliști. Sunt 120
de milioane de euro în PNRR pentru piste de
biciclete și ar fi păcat să ratăm această oportunitate.
Reporter: Un mesaj pentru
maramureșeni?
Radu Trufan: Mi-ar plăcea să le transmit că în CJ au ajuns niște oameni
care chiar sunt preocupați de pro
blemele județului și îi așteptăm pe
cetățeni să vină înspre noi, sunCONSILIUL JUDEŢEAN
tem deschiși. Și, dacă împreună
putem pune umărul să facem
MARAMUREŞ
să fie puțin mai bine decât
înainte, cu siguranță o să
facem.
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„Planurile de modernizare
a spitalului continuă
în parteneriat strâns
cu CJ Maramureș”

Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență
Dr. Constantin Opriș din Baia Mare.

Premierea șefilor de promoție din anul
școlar 2020-2021
putea folosi, însă - după ce pandemia de coronavirus va înceta - pentru zona de Primiri Urgențe,
având o durabilitate de peste 10 ani. De asemenea, am beneficiat de sprijinul CJ Maramureș și
pentru alte proiecte, în special în ceea ce privește
achiziția de aparatură medicală, iar planurile de
modernizare a spitalului continuă în parteneriat
strâns cu CJ Maramureș”

Au beneficiat: 138 de absolvenți ai clasei a VIIIa, șefi de promoție; 45 de absolvenți ai clasei a
XII-a, șefi de promoție.
Locul desfășurării: platoul din fața Consiliului
Județean Maramureș.
Premierea a fost oficiată de domnul președinte
al CJ, Ionel Bogdan, și de doamna inspector școlar general al Inspectoratului Școlar
Județean Maramureș, Anca Minodora Costin
Hendea, inițiatoarea proiectului. Au participat domnii vicepreședinți ai CJ, Doru Lazăr și
Radu Trufan, domnul inspector școlar general
adjunct, prof. Ioan Muntean.

Premierea elevilor care au obținut media
10 la examenul de Evaluare Națională
2021 și a elevilor care au obținut media
10 la examenul de Bacalaureat 2021.
Inițiativa consilierului județean Costin Hendea
Anca a fost aprobată în ședința din 5 octom
brie, dată la care se marchează Ziua Mondială a
Educației. Vor fi premiați 5 elevi.
Festivitatea de înmânare a premiilor va avea
loc în 25.10 2021, în sala de ședințe „Bogdan

Vodă” a Consiliului Județean, în ziua când se
împlinește un an de mandat al actualului consiliu.

Redactarea unui manual de istorie a
Maramureșului, finanțat de Consiliul
Județean a prins contur
în cadrul proiectului ,, Din istoria
Maramureșului”.

UN AN DE MANDAT. CONSILIUL JUDEȚEAN
MARAMUREȘ 2020-2021

Educația a reprezentat o prioritate
constantă pentru administrația
județeană, iar acest lucru se reflectă
și în numărul mare de proiecte
derulate în acest domeniu, în special datorită colaborării dintre CJ
Maramureș și Inspectoratul Școlar
Județean Maramureș, dar și cu alte
instituții de cultură din județ.
De altfel, inspectorul școlar general
Anca Minodora Costin Hendea este
și consilier județean, postură din
care a inițiat mai multe proiecte importante în domeniul educațional:

DOMENIUL EDUCAȚIE

„Pandemia de coronavirus ne-a
reamintit tuturor să punem sănătatea în
capul listei de priorități. Am conștientizat
cu toții că un sistem medical puternic poate
face diferența dintre moarte și viață. De aceea,
investițiile în acest sector au devenit mai importante ca niciodată. Iar Consiliul Județean
Maramureș a făcut eforturi mari pentru a sprijini Spitalul Județean de Urgență «Dr Constantin
Opriș» în lupta cu pandemia. Acest «război»
s-a dovedit a fi însă unul lung, de uzură, și fără
o colaborare strânsă cu celelalte instituții, cu
toată dedicarea și efortul personalului medical și
nemedical din spital, ar fi fost mult mai greu să
depășim momentele grele și valurile pandemice
cu care ne-am confruntat. Însă, dincolo de
problemele urgente generate de pandemie, cum
a fost lipsa de materiale sanitare de exemplu,
am încercat să căutăm soluții pe termen lung.
Un exemplu în acest sens ar fi proiectul privind
construcția și dotarea unui spital modular în
cadrul Spitalului Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș», proiect care a fost deja demarat
și care se va finanța prin fonduri europene. Prin
acest proiect, vom crea 24 de paturi ATI și toate
dotările aferente acestora. Spitalul modular se va

Acest manual, coordonat de inspector școlar
prof. Marius Voinaghi, este rodul parteneriatului următoarelor instituții: Muzeul Județean
de Istorie și Arheologie Maramureș, Baia
Mare, Muzeul Maramureșean, Memorialul
Victimelor Comunismului și al Rezistenței
din Sighetu Marmației, Inspectoratul Școlar
Județean Maramureș.

Proiectul Primul Ghiozdan, o mai veche
inițiativă a Consiliului Județean, care a
continuat și în acest an.
Au fost oferite ghiozdane echipate pentru
3.689 elevi.
Au existat, de asemenea, multe alte
CONSILIUL JUDEŢEAN
activități și proiecte inițiate în
Comisia de Învățământ, Cultură și
MARAMUREŞ
Culte din cadrul CJ Maramureș,
la fel de benefice pentru sectorul
7
educațional maramureșean.
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„Administrația pe care
o conduc are o colaborare
extrem de fructuoasă și axată
pe pragmatism și seriozitate
cu Consiliul Județean Maramureș”
Alin Sebastian Bîrda, primarul orașului Baia Sprie

Înființarea de parcuri industriale în județul
Maramureș reprezintă una dintre prioritățile
executivului Consiliului Județean Maramureș.
Astfel, primul pas realizat în acest sens a fost
înființarea Societății Comerciale „Parcuri Industriale Maramureș S.A.”, societate care are ca scop crearea
condițiilor pentru potențialii investitori care doresc să
dezvolte afaceri în Maramureș.
Pentru realizarea acestui obiectiv, aleșii județeni au votat,
recent, proiectul de hotărâre care prevede trecerea unui
teren în suprafață de 31 de hectare aparținând orașului
Baia Sprie în patrimoniul județului Maramureș, teren
care va fi utilizat pentru dezvoltarea de parcuri industriale în Maramureș.
Acest obiectiv de investiții este foarte important în
procesul de dezvoltare a Maramureșului. Prin realizarea de zone industriale în județ, vor fi create condiții
pentru investiții, pentru noi locuri de muncă și pentru
creșterea nivelului de trai al maramureșenilor. Infrastructura și utilitățile din parcurile industriale realizate
în Maramureș se vor finanța cu bani europeni, prin Programul Operațional Regional (POR).

Alin Sebastian Bîrda, primarul orașului
Baia Sprie, spune că: „Administrația
pe care o conduc are o colaborare extrem de fructuoasă și axată pe pragmatism și seriozitate cu Consiliul Județean
Maramureș. Împreună cu domnul pre
ședinte Ionel Bogdan și echipa pe care
o conduce, începem să fructificăm și să
găsim soluții pe palierele cele mai importante din județul nostru, anume dezvol
tarea economică și facilitarea creării de
spații adecvate pentru investitori, mai
exact parcuri industriale, îmbunătățirea
infrastructurii și dezvoltarea respon
sabilă a turismului în județul nostru și în
UAT Baia Sprie.
Viziunea noastră comună este pe termen mediu și lung, sunt proiecte am
bițioase care cu siguranță vor lăsa o
amprentă pozitivă, iar în timp vor gen-

„În acest prim an de mandat,
am avut o relație foarte bună
cu administrația județeană”
Dumitru Marinescu, primarul orașului Tăuții-Măgherăuș

era bunăstare. Este în interesul nostru
comun ca politica locală să se transpună
prin muncă în fapte generatoare de lucruri concrete. Dezvoltarea locală, jude
țeană sau regională se poate face doar
prin ancorarea în realitățile, în nevoile
pe care, de altfel, le cunoaștem foarte
bine. E nevoie de locuri de muncă bine
plătite pentru angajați, de investitori
care de asemenea să beneficieze de un
spațiu adecvat și facilități de dezvoltare.
În ceea ce mă privește, sunt bucuros că
sunt făcuți pași importanți în direcția
potrivită, timpul o va demonstra, dar
înainte de asta trebuie să primeze munca
administrației județene și locale. Umăr
la umăr pentru dezvoltare și progres
în comunități și în județ, pentru că
Maramureșul merită să fie un pol important și în această privință pe harta țării”.

„Relația de colaborare dintre Primăria TăuțiiMăgherăuș și Consiliul Județean Maramureș a
fost una foarte bună, ne-am sprijinit reciproc,
atunci când a fost nevoie, în toate domeniile.
Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă colaborarea în proiectele derulate prin Ministerul
Dezvoltării și Ministerul Fondurilor Europene. Aș aminti apoi de sprijinul acordat
în realizarea unui loc de joacă pentru
copii și, totodată, pentru punerea în
funcțiune a rețelei de alimentare cu
gaz din Bozânta Mare. Într-un cuvânt, în acest prim an de mandat,
am avut o relație foarte bună
cu administrația județeană
și sperăm ca și în viitor să
realizăm proiecte în beneficiul cetățenilor orașului
Tăuții-Măgherăuș”.
CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ
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„Am avut o colaborare
cu Consiliul Județean în ceea
ce privește proiectele de strategie
și de viitor ale comunității”

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ

Gheorghe Buda, primarul orașului Șomcuta Mare

„Am avut o colaborare punctuală
cu administrația județeană”
Ioan Sorin Timiș, primarul orașului Borșa
„Am avut o colaborare punctuală cu
administrația județeană în proiectul pârtiei
de schi olimpic și telegondolei din Borșa. Am
primit un sprijin financiar de 450.000 de lei cu
destinația cofinanțare la această investiție.
Iar în prezent au fost încheiate recent acorduri
în vederea obținerii finanțării pentru realizarea
centurii ocolitoare a orașului Borșa și a unei
piețe tradiționale”.

„Am avut o colaborare cu Consiliul Județean
în ceea ce privește proiectele de strategie și de
viitor ale comunității. Am încheiat un protocol
de colaborare pentru realizarea centurii ocolitoare a orașului Șomcuta Mare, avem un parteneriat pentru construcția unui parc industrial
și, de asemenea, pentru realizarea unei piețe
tradiționale. Pentru viitor, noi mai avem, ca
priorități pentru Șomcuta Mare, proiectele de
infrastructură, proiectele de realizare a rețelei de
apă și canalizare, și sperăm că vom găsi sprijin
și colaborare în acest sens. Am avut o colaborare
bună cu Consiliul Județean Maramureș, au fost
deschiși la propuneri și discuții și ne-au sprijinit
în beneficiul comunității”.

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ
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„Consiliul Județean ne-a ajutat
financiar și bănuiesc că la fel a fost
și cu alți colegi primari”

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ

Sorin Lupșe, primar Cicârlău

„Am avut în acest an o colaborare
foarte bună cu Consiliul Județean”

„Sincer vă spun, după părerea mea, consider
că toată lumea a colaborat bine cu Consiliul
Județean Maramureș. Poate că unii au avut
proiecte punctuale și directe, dar toată lumea
a fost ajutată. Pe noi Consiliul Județean ne-a
ajutat financiar și bănuiesc că la fel a fost și cu
alți colegi primari. Probabil nu s-a putut să-i
ajute pe toți primarii în egală măsură. Și noi am
fost susținuți financiar pentru investiții în zonă.
Eu sunt de părere că a fost și este o colaborare
bună. Avem proiecte de investiții în derulare și
urmează să depunem altele noi spre finanțare
pe noile programe. Ne dorim din suflet să le
obținem. Eu îmi doresc mult să facem treabă
pentru comunitatea noastră, mai ales că avem
nevoie de investiții mari”.
Sorin Lupșe, primarul comunei Cicârlău

Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus
În ședința de săptămâna trecută a Consiliului Județean
Maramureș, aleșii județeni au aprobat Proiectele de
Hotărâre care prevăd încheierea de acorduri de parteneriat cu primăriile Baia Mare, Vișeu de Sus și Borșa pentru implementarea proiectelor de dezvoltare și moder
nizare a infrastructurii rutiere din Maramureș.
Acordul de colaborare cu Primăria Vișeu de Sus prevede
realizarea obiectivului de investiții „Centura ocolitoare a
orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș”, un alt proiect
important pentru dezvoltarea conectivității rutiere din
județul Maramureș.

„Am avut în acest an o colaborare foarte bună
cu Consiliul Județean, pentru că noi avem
mai multe proiecte pentru orașul Vișeu de
Sus, astfel că ne-am întâlnit de mai multe ori
cu reprezentanții Consiliului Județean și cu
președintele Ionel Bogdan și am găsit sprijin
în implementarea proiectelor benefice pentru
cetățenii orașului Vișeu de Sus”.
Vasile Coman, primarul orașului Vișeu de Sus

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ
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„Suntem un partener serios
pentru Consiliul Județean
Maramureș, împreună cu care
sper să implementăm proiecte
de dezvoltare locală în beneficiul
locuitorilor comunei și al județului”

„A fost un an plin din punctul
de vedere al colaborării dintre
administrația locală
din Copalnic-Mănăștur și Consiliul
Județean Maramureș”
Ștefan Mihalca, primarul comunei Copalnic Mănăștur

Ioan STEGERAN, primarul comunei Fărcașa
Este moment de bilanț la nivelul Consiliului
Județean Maramureș, deși un an reprezintă doar
o primă etapă în procesul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.
Am traversat și încă traversăm o perioadă grea
în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , însă
cetățeanul așteaptă implementarea de proiecte de dezvoltare durabilă.
Rolul Consiliului Județean nu este unul ușor, el trebuie
să dezvolte economico-social întreg județul. Atingerea
acestuia nu se poate realiza decât printr-un parteneriat
activ cu autoritățile locale de la nivelul fiecărei unități
administrativ-teritoriale. Suntem un județ binecuvântat,
în care mai regăsim tradițiile străbune, pe care suntem
datori să le conservăm și să le transmitem mai departe,
dar în contextul dezvoltării.
În ceea ce privește comuna Fărcașa, am afirmat de fie
care dată că suntem un partener serios pentru Consiliul Județean Maramureș, împreună cu care sper să
implementăm proiecte de dezvoltare locală în beneficiul
locuitorilor comunei și al județului. Parcul Industrial
Fărcașa este unul dintre aceste proiecte, un proiect de
anvergură, gândit a se derula în etape și care, cu siguranță,
va contribui la dezvoltarea nu doar a comunei Fărcașa, ci
a întregului județ.
Doresc președintelui Consiliului Județean Maramureș
și consilierilor județeni, acum după un an de mandat,
multă putere de muncă pentru realizarea obiectivelor

propuse și deschidere pentru oportunitățile ivite pe parcurs. Fiecare obiectiv promis maramureșenilor și realizat
reprezintă un câștig deopotrivă pentru aleșii județeni și
pentru cetățeni.
La cât mai multe proiecte realizate
în Maramureș!

„A fost un an plin din punctul de vedere al
colaborării dintre administrația locală din CopalnicMănăștur și Consiliul Județean Maramureș. Ne-au
sprijinit cu asfaltarea Drumului Județean 184B
(Șomcuta Mare– Ciolt – Codrul Butesei – Preluca
Nouă – Copalnic), o legătură foarte bună cu drumul
spre Cluj. De asemenea, mai avem un proiect comun
privind șoseaua de centură pe traseul CopalnicMănăștur până în Rușor. Prin această șosea, nu ar
mai intra prin centrul comunei mașinile de mare
tonaj. Pentru realizarea acestui proiect, trebuie
construite două poduri, iar la acest moment suntem
în faza de Studiu de Fezabilitate. Dar ne bucurăm
că s-a conturat ideea și au început să se facă pași
importanți pentru materializarea ei. De asemenea, mai avem un drum foarte important care este
deja în lucru pe traseul Coaș - Copalnic – Copalnic
Mănăștur – Vad – Lăschia – Făurești - Șurdești. Va fi
totul nou, cu asfalt, marcaje și tot ce este nevoie. Pot
să spun că i-am simțit foarte deschiși pe cei care conduc Consiliul
Județean și întreaga echipă este foarte preocupată și operativă
dacă îi abordăm în vreo problemă a comunității”

„I-am simțit foarte
deschiși pe cei care
conduc Consiliul
Județean și întreaga
echipă este foarte
preocupată și
operativă dacă îi
abordăm în vreo
problemă a
comunității”.

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ
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„Când există o relație bună între
administrația locală și cea județeană,
se simt și efectele benefice
pentru dezvoltare în cadrul comunităților”

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ

Petru Nemeș, primarul comunei Călinești

„A fost un an productiv și cu toții am
contribuit la dezvoltare și modernizare
în Poienile de sub Munte”
Alexa Chifa, primarul comunei Poienile de sub Munte
De la începutul mandatului, a existat o foarte
bună colaborare între administrația locală din
Poienile de sub Munte și Consiliul Județean.
1. Lucrul cel mai dorit și foarte apreciat de
către toți cetățenii este extinderea DJ 187 cu încă 3.1
km, unde au fost alocate fonduri și s-a asfaltat zona
Luhei de Jos și Luhei de Sus. A fost turnat un strat de
Binder și unul de uzură, urmează să fie făcute acostamentele, marcajele și indicatoarele rutiere. Inițial, reabilitarea a fost proiectată până la intrarea în Luhei.
2. Am primit fonduri de 525.000 lei la prima rectificare, bani cu care bugetăm proiectul pentru electrificarea cătunului Cornățea, unde trăiesc în jur de 100
de persoane. Totodată, conducerea CJ a făcut demersuri spre a urgenta lucrările cu cei de la Electrica.
3. În luna septembrie, a fost alocată suma de 47.000
lei, pentru reparații drumuri comunale pentru comuna noastră.
4. Totodată, a fost înființată „ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PIE
TROSUL BÂRDĂULUI” , unde suntem parteneri
și avem mare încredere că împreună vom putea implementa proiecte pentru dezvoltarea regiunii noastre
și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
Obiectivul principal este dezvoltarea turismului în
zona noastră.

Mulțumim președintelui CJ Maramureș, domnului
Ionel Bogdan, vicepreședinților Radu Trufan și Doru
Lazăr, consilierilor județeni care au fost implicați și
au votat alocările de fonduri și pentru susținerea
necontenită și încrederea acordată.
A fost un an productiv și cu toții am contribuit la dezvoltare și modernizare în Poienile de sub Munte.

„A trecut un an de când am început colaborarea cu Consiliul Județean și am doar cuvinte
de laudă pentru actuala formulă de conducere.
Comuna Călinești are o colaborare foarte bună
cu Consiliul Județean. Am primit sprijin pentru câteva proiecte de investiții, iar de curând
Consiliul Județean a fost partener în organizarea
unui eveniment cultural extrem de important
pentru noi «Învârtita Vălenarilor». De asemenea,
recent, am fost consultați într-un proiect
al Consiliului Județean care vizează reabilitarea
drumului care traversează comuna noastră,
drumul Călinești – Cornești, iar la această
întâlnire s-a ținut cont și de sugestiile noastre de
amenajare de parcări etc. Sperăm să continuăm
colaborarea cu administrația județeană ca și
până acum, pentru că, atunci când există o
relație bună între administrația locală și cea
județeană, se simt și efectele benefice pentru
dezvoltare în cadrul comunităților”.

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ
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„Suntem bucuroși că facem parte din marea familie a Consiliului Județean
Maramureș, o instituție performantă, aproape de nevoile comunității”

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ

Prof. drd. Monica Mare, directorul Muzeului de Etnografie și Artă Populară

S

„De fiecare dată când am apelat
la Consiliul Județean, au răspuns prompt,
au venit în teren și au încercat să ne ajute”
Călin Vasile Achim, primarul comunei Coaș
„În acest an care a trecut de la începutul mandatului, am avut o colaborare foarte bună cu domnul
președinte Ionel Bogdan și cu instituția pe care
o conduce. Având în vedere că traseul Drumului
Nordului trece și prin comuna noastră, a trebuit
să ne întâlnim de multe ori, pentru că au apărut
pe parcursul lucrărilor destul de multe probleme
neprevăzute. De fiecare dată când am apelat la Consiliul Județean, au răspuns prompt, au venit în teren
și au încercat să ne ajute. Au fost și sunt deschiși la
absolut toate solicitările. Drumul Nordului este un
proiect foarte bun pentru comuna noastră, pentru că reprezintă o deschidere și o perspectivă de
dezvoltare, mai ales că pe viitor ne-am propus să
dezvoltăm comuna pe segmentul turistic, aceasta
fiind singura noastră șansă să aducem un plus comunei. Peisajele de la noi sunt deosebite și automat
existând infrastructura se pot dezvolta și pensiunile
și toate celelalte. Pentru viitor, am pregătit șapte proiecte pentru comuna Coaș și ne-am interesat
deja privind variantele de finanțare: iluminat public inteligent, eficientizare energetică la școală
și grădiniță, reabilitare și dotare Dispensar uman, extindere canalizare, asfaltarea drumului de
legătură dintre Coaș și Întrerâiuri și a celui dintre Coruia și Remecioara, o stație de încărcare
electrică iar plusul de curent produs de panourile fotovoltaice îl vom folosi pentru instituțiile
publice și un alt proiect este pentru refacerea terenului de fotbal. Am făcut o extindere de
aproape doi kilometri a rețelei de gaz pe Drumul Județean, pentru că, dacă nu o făceam acum, nu
mai aveam voie să demarăm asemenea lucrări pe o perioadă de șase ani cât este garanția pentru
lucrările la drum. Sperăm și în continuare într-o colaborare la fel de bună cu Consiliul Județean”.

e spune că lucrurile trainice se fac în echipă, iar noi
suntem bucuroși că facem parte din marea familie a Consiliului Județean Maramureș, o instituție
performantă, aproape de nevoile comunității, un partener de dialog și un sprijin în dezvoltarea proiectelor și
activităților Muzeului Județean de Etnografie și Artă
Populară Maramureș. Împreună, reușim să ducem la
îndeplinire cea mai importantă misiune pe care o avem:
tezaurizarea, conservarea, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural pe care l-am moștenit și pe care suntem
datori să îl transmitem generațiilor viitoare.
Apariția pandemiei de Covid 19 din ultimul an și jumătate
a reprezentat o piatră de încercare pentru întreaga omenire,
iar noi, la fel ca alte instituții de cultură, am fost nevoiți să
reanalizăm direcțiile de acțiune și să regândim prioritățile,
să ne adaptăm activitatea acestei noi realități. Pentru aceasta, a fost nevoie de o continuă colaborare cu autoritatea
noastră tutelară, Consiliul Județean Maramureș, de la care
am primit mereu sprijin și îndrumare dar și o bună susținere
financiară care să permită îndeplinirea obiectivelor asumate
prin proiectul de management.
Astfel, pe tot parcursul anului, instituția noastră a desfă
șurat o bogată și diversă activitate, de la ateliere educative
pentru elevi, (desfășurate fizic dar și on-line), seri de teatru, proiecții de film în aer liber, concerte, festivaluri sau
expoziții itinerante, la evenimente interactive, menite să
ducă mai departe tradițiile și obiceiurile acestui loc binecuvântat de Dumnezeu – Maramureș.
Dintre acestea amintim:
n Primăvara în Satul de pe Dealul Florilor –
deschiderea oficială a sezonului de vizitare în
Muzeul Satului și Hramul Bisericii monument
„Sf. Mare Mucenic Gheorghe”;
n Expoziția Chipuri și cămeși itinerantă la Palatul
Culturii din Iași -Complexul Muzeal Național
Moldova – vernisaj, 14 mai 2021;
n Expoziție personală a artistei Zoe Vida Porumb, fiica sculptorului Vida Gheza – Broderie
– vernisaj, 27 mai 2021;
n Târgul de Sf. Constantin și Elena – Bun de
Maramureș, 21-23 mai 2021;
n Expoziția temporară Identitatea românească
- costumul popular din Maramureș, Oltenia și
Bucovina, 18 iunie-30 septembrie 2021;
n Expoziția itinerantă „Casa Regală a României,
păstrătoare și promotoare a tradițiilor româ
nești”, 29 iulie - 30 august 2021;
n Ateliere de vacanță la muzeu, ediția a V-a, la
Muzeul Satului în perioada 12 – 29 iulie 2021;
n „Povești sub stele”, proiecție de filme la Teatrul
de Vară, în serile de vineri pe durata verii;
n Târgul de Sfântă Mărie „Bun de Maramureș”
la Muzeul Satului, 13-15 august 2021;
n Festivalul Interjudețean de Folclor „Hora la
Prislop”, 22 august 2021- participare în calitate
de parteneri;

n Expoziția Națională „Icoane din Șcheii Brașo
vului”, 8 septembrie -30 octombrie 2021.
Un proiect frumos, care reliefează odată în plus această
fructuoasă colaborare, este expoziția itinerantă Maramureș:
tradiții și povești, care a dus peste hotare frumusețea și
unicitatea Maramureșului. Realizată cu sprijinul Biroului
de Relații Internaționale a CJMM, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, în cadrul Programului Aniversar 140 de ani de relații diplomatice România-Spania, expoziția s-a bucurat de sprijinul Ambasadei
României în Regatul Spaniei și a fost expusă în perioada 5
iulie - 15 august, la Institutul Cultural Român din Madrid și
la Castillo Farro din Castro Urdiales - Regiunea Autonomă
Cantabria, în perioada 1 -24 octombrie 2021.
Între proiectele importante ale ultimului an, realizate în
strânsă colaborare cu colegii din Consiliul Județean, se
numără și introducerea instituției noastre în trei rute cultural-turistice acreditate la nivel național:
- Ruta Muzeelor Etnografice în aer liber din România;
- Ruta patrimoniului muzeal din România;
- Ruta bisericilor de lemn din România.
Cu sprijinul financiar al Consiliului Județean
Maramureș am reușit să achiziționăm și să relocăm
în Muzeul Satului o casă cu o arhitectură speci
fică Țării Chioarului, cu stâlpi bigeminați, care
provine din localitatea Cărbunari, această
reușită fiind cu atât mai importantă cu cât,
în ultimii 14 ani, nu a mai fost îmbogățită
colecția de arhitectură tradițională din
Satul de pe Deal.
Fie ca această bună colaborare să
continue și în viitor, astfel încât
muzeul nostru să se mențină ca
un reper important pe harta
turistică și culturală a țării
și să avem parte de cât
mai mulți vizitatori, din
România și de peste
hotare.

CONSILIUL JUDEŢEAN
MARAMUREŞ
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