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reporter: V-aţi prezentat recent 
raportul de activitate. Dincolo de cifre, 
ce înseamnă acest mandat, cu plusuri 
şi minusuri?

Zamfir Ciceu: Plusuri mai pot să fie, 
minusuri s-ar putea să nu existe, ca 
să vorbim la modul ideal. Noi tre-
buie să încercăm să facem cât mai 
mult. Din cât ne propunem, reuşim 
o parte, cam asta este şi raportul de 
activitate, însă cu cât ştacheta este mai 
sus, cu atât noi încercăm să facem mai 
mult din cât ne propunem. Ca să iau 
lucrurile bune din acest mandat: avem 
încheiat contractul de finanţare pentru 
„Sistemul de Management Integrat 
al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, 
dacă în luna februarie a acestui an am 
semnat contractul de finanţare, în luna 
noiembrie suntem cu toate procedurile 
de achiziţie lansate. Avem lansate toate 
procedurile de achiziţie, unele lansate 
acum, unele cu contracte încheiate etc. A 
fost un timp foarte strâns, pentru că un 
timp foarte îndelungat s-a tot discutat 
despre acest proiect, ori într-o perioadă 
de 8-9 luni maxim să desfăşori atât de 
multe proceduri nu a fost chiar atât 
de simplu. E foarte multă muncă care 
nu se vede, dar fără de care nu se pot 
implementa proiectele. 

reporter: Practic partea care 
urmează e cea mai uşoară. 

Z.C.: Să dea Dumnezeu să fie aşa, pentru 
că nu ne mai putem per mi te întârzieri, 
nu putem lăsa la voia întâmplării 
implementarea. N-avem cum. 

reporter: Au început în sfârşit 
lucrările la drumul Baia Sprie - 
Bârsana. 

Z.C.: E un punct sensibil al acestui 
mandat, la început mi-aş fi dorit ca acel 
contract iniţial să poată fi dus la bun 
sfârşit, din motive ce ţin de termene, dar 
nu s-a putut. A urmat rezilierea acelui 
contract după o decizie foarte serioasă. 
După aceea, din nefericire, a durat o 
perioadă mai lungă decât am prognozat 
pentru revizuirea proiectului tehnic. 
Cert este că şi acolo s-a întârziat. Apoi 
am avut o procedură de achiziţii anulată, 
niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit 
condiţiile tehnice. Colegii din Comisia 
de Evaluare, au constatat că ofertele nu 
îndeplinesc ofertele tehnice. Iar a fost 
un moment dificil şi o decizie grea, adică 
ce faci, iei oricum un ofertant, sau eşti 
riguros în continuare şi îţi asumi riscurile 
inerente. Decizia a fost cea pe care o ştiţi, 
procedura s-a reluat, avem un executant, 
să dea Dumnezeu să-l poată duce la 
bun sfârşit. Apoi, avem încă un proiect 
major în implementare, poate nu la fel de 
vizibil ca celelalte: „Circuitul bisericilor 
de lemn”. Şi acolo am avut o perioadă de 
vreun an de contestaţii cu Lotul I, lotul II 
era adjudecat, dar sunt nişte lucrări inter-
dependente, dar ne-a ajutat Dumnezeu 
şi anul acesta s-a adjudecat şi Lotul II. 
Mai nădăjduiesc ca până la finalul acestui 
an să putem spune că avem un contract 
încheiat pe ceea ce înseamnă contract de 
finanţare: Reabilitarea Spitalului Jude-
ţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
din Baia Mare. 

Rep.: Practic toate proiectele acestea 
erau pe muchie de cuţit. 

Z.C.: Da, deşi nu vreau să caut vinovaţi 
şi nici să arunc vreo vină pe cineva. E o 
stare de fapt pe care o cunoaşte toată. 
Revenind la spital, termenul de finalizare 

este 19 decembrie, asumat de constructor 
şi nu cred că ci neva îşi va putea permite o 
penalitate cum au dânşii de plătit dacă nu 
se respectă termenul. Sper ca lucrurile să 
evolueze bine din acest punct de vedere, 
lucrările să fie finalizate în 19 decembrie. 
Însă cu finalizarea proiectului nu reuşim 
să închidem toate problemele spitalului, 
vor mai fi poate un etaj sau două care 
vor trebui finisate sau ridicat nivelul de 
finisare, dar asta vom vedea în exerciţiul 
financiar viitor ce resurse putem să alocăm 
noi, ce putem atrage de la  Ministerul 
Sănătăţii, ce surse proprii are spitalul, 
încât să închidem 100% problemele. 
A fost unul dintre cele mai importante 
proiecte, pentru că e vorba de sănătatea 
noastră şi, dacă nu vom lua măsurile 
necesare, nu avem un serviciu de calitate, 
ceea ce nu putem lăsa să se întâmple. 
Cu toate măsurile luate, din păcate se 
întâmplă şi erori medicale pe care le 
regretăm. Vedeţi ce responsabilitate are 
un medic, atunci când greşeşte o dată, 
întreaga lui carieră este pusă sub semnul 
întrebării, dar când greşesc, uneori 
intenţionat sau nu, alţii, nu vede nimeni 
responsabilitatea, e doar o greşeală pa-
ralelă. Pe de altă parte, am demarat, anul 
acesta, lucrările pentru o nouă sală de 

consiliu, amenajările interioare, avem o 
nouă sală de videoconferinţe în palatul 
administrativ amenajată şi cred că am 
făcut un lucru bun, am reuşit să dăm o 
nouă faţă procesului administrativ din 
Maramureş. Urmează să vedem pe urmă-
torul exerciţiu financiar dacă reu şim să 
amenajăm un Centru pentru Cetăţeni 
mult mai modern, la intrarea principală 
în sediu. Acestea au fost, în linii mari, 
proiectele care interesează cetăţeanul, 
pentru că noi lucrăm pentru ei, nu ei 
lucrează pentru noi, asta trebuie să 
înţelegem dintr-un început şi cred că am 
înţeles lucrul acesta.
 
Rep.: Ce vă doriţi pentru exerciţiul 
financiar viitor?

Z.C.: În acest moment sunt în lucru 
studiile de fezabilitate pe o parte din 
drumurile judeţean, avem nevoie să 
putem accesa pe viitorul exerciţiu finan-
ciar cel puţin finanţarea pentru un tron-
son major, odată cu dublarea din partea 
noastră a traseelor acolo unde se poate, 
pentru a face cât mai accesibile cât mai 
multe trasee din judeţ. Vă dau un singur 
exemplu: dacă veţi merge în Şomcuta 
Mare, pe calea Mireşului, acolo era un 
tronson foarte prost, acum se circulă 

foarte bine. E doar un exemplu care mi-a 
venit acum în minte. Vom continua în 
acest fel şi anul viitor.
Am depus foarte multe proiecte şi pe 
social, sper să ne iasă. Mi-aş mai dori ca 
până la finele acestui mandat, partea de 
asistenţă socială să capete o altă turnură 
în ceea ce priveşte responsabilitatea acto-
ri lor care participă la îndeplinirea ei. Noi 
vom încerca să facem o atribuire a acestor 
servicii către mai mulţi furnizori de servicii. 
Poate n-ar fi lipsit de interes ca acele centre 
să devină furnizori de servicii sociale în 
competiţie cu alţi furnizori de pe piaţă.
În cursul anului viitor, cel puţin două-
trei centre le vom da înspre o atribuire 
de furnizare de servicii pe piaţă să ve-
dem cum merge. E nevoie de astfel 
de proiecte, pentru că degeaba facem 
drumuri, alimentare cu apă, dacă nu 
facem oamenii să rămână aici, la ce ne 
folosesc? Acesta trebuie să fie următorul 
pas. Acoperim partea de infrastructură, 
dar omul are nevoie de politici care să 
ştie că-l vizează şi că e important. Cel mai 
important scop al administraţiei trebuie 
să fie omul şi nevoile lui. Nevoile umane 
sunt o paletă largă, dar le facem pe rând. 
Cred că suntem pe un trend pozitiv al 
activităţii CJ şi trebuie să continuăm.  

interviu cu Zamfir Ciceu, preşedintele Consiliului Judeţean maramureş 

„În cursul anului viitor, cel 
puţin două-trei centre le 

vom da înspre o atribuire 
de furnizare de servicii pe 

piaţă să ve dem cum merge. E 
nevoie de astfel de proiecte, 

pentru că degeaba facem 
drumuri, alimentare cu apă, 

dacă nu facem oamenii 
să rămână aici, la ce ne 

folosesc? Acesta trebuie să 
fie următorul pas. Acoperim 

partea de infrastructură, 
dar omul are nevoie de 
politici care să ştie că-l 

vizează şi că e important. 
Cel mai important scop al 

administraţiei trebuie să fie 
omul şi nevoile lui. Nevoile 
umane sunt o paletă largă, 
dar le facem pe rând. Cred 

că suntem pe un trend pozitiv 
al activităţii CJ şi trebuie să 

continuăm”.  

Zamfir Ciceu

Cred că suntem pe un trend 
pozitiv al activităţii CJ  
şi trebuie să continuăm
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Funcţionarea aparatului  
de specialitate

În spatele unui lider puternic, stă 
în tot deauna o echipă puternică. 
De aceea, funcţionarea aparatului 
de spe cia litate este esenţială. În 

pregătirea şi fundamentarea proiectelor 
de hotărâri, trebuie remarcată buna 
colaborare cu comisiile de specialitate şi 
buna cola borare între consilierii judeţeni 
în scopul susţinerii intereselor judeţului 
Maramureş. 

În intervalul supus analizei, 
Consiliul Judeţean maramureş a 
aprobat un nu măr de 226 hotărâri, 
după cum urmează: 

n aprobarea bugetului propriu al jude-
ţului – 6, 
n aprobarea listei proiec telor propuse să 
beneficieze de finanţare nerambursabilă 
din domeniile cultură şi sport – 4,
n aprobarea studiilor de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici pentru 
diferite proiecte – 9, 
n aprobarea promovării şi cofinanţării 
unor proiecte – 11, 
n aprobarea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Maramureş la dife rite acţiuni 
din rezerva bugetară – 10, 

n însuşirea unor documentaţii cadastrale 
– 6, 
n stabilirea numărului de posturi din 
aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Maramureş şi al instituţiilor 
subordonate; aprobarea organigramelor 
şi a statelor de funcţii – 30,
n aprobarea regulamentelor de organi-
zare şi funcţio nare ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mara-
mureş şi ale instituţiilor subordonate – 6,
n aprobarea de schimbări de denumiri ale 
unor ins ti tuţii de învăţământ spe cial ce 
func ţionează sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Maramureş – 1,
n instituirea de restricţii de circulaţie pe 
unele sectoare de drumuri judeţene – 1,
n aprobarea atri buirii licenţelor de 
traseu pentru efectuarea transportului 
public de persoane prin curse regulate 
speciale – 14, 
n validarea mandatelor unor consilieri 
judeţeni de pe lista de supleanţi, urmare 
a vacantării unor posturi de consilieri 
judeţeni – 2, 
n aprobarea încheierii con tractului de 
credit pentru investiţii cu CEC BANK 
– 1, 
n aprobarea tabloului cuprinzând impo-
zitele şi taxele locale – 1, 
n aprobarea includerii în domeniul 
public al judeţului a unor bunuri – 8,

n stabilirea preţurilor medii ale 
produselor agricole în vederea evaluării 
veniturilor în natură obţinute din arendă 
de proprietarii uzufructuari – 2,
n aprobarea rectificării bugetului pro-
priu al judeţului – 4, 
n modificarea competenţei unor comisii 
de specialitate – 6, 
n aprobarea majorării bugetelor de 
venituri şi cheltuieli, unităţilor sanitare ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Maramureş – 1, 
n aprobarea participării la expoziţii 
internaţionale – 1, 
n aprobarea utilizării excedentului bu-
getar al judeţului – 3, 
n aprobarea planului de ocupare a 
funcţiilor publice – 1,
n aprobarea Regulamentului pentru 
sta bilirea criteriilor şi procedurilor de 
acordare a titlului de „Cetăţean de onoa-
re al judeţului Maramureş” şi acor darea 
unor titluri – 3, 
n aprobarea Normelor metodologice de 
acordarea a sprijinului financiar pentru 
unităţile de cult din judeţul Maramureş 
– 2,
n aprobarea Ghidului solicitantului 
pentru Programul judeţean acordare a 
finan ţărilor nerambursabile în domeniul 
proiectelor culturale – 1,
n aprobarea alocării de sume din bugetul 
judeţului pentru finanţarea structurilor 
sportive de prim eşalon – 7,
n aprobarea strategiei judeţene antidrog 
– 1,
n aprobare reparaţii curente la reţeaua 
DJ – 3, 
n aprobare contract de asistenţă proiecte 
-1, 
n aprobare modificări ale hotărârilor 
sau anexelor la hotărârile Consiliului 
Judeţean Maramureş – 20, 
n aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli la unităţile subordonate – 6,

n încetarea activităţii/desfiinţarea unor 
instituţii subordonate -3, 
n aprobarea de modificări pe lista de 
investiţii – 5,
n aprobarea de convenţii de colaborare 
-1,
n aprobarea modificării organigramei 
şi a statului de funcţii pentru aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean 
Maramureş – 3,
n aprobarea retragerii din administrare 
a unor bunuri din domeniul public al 
judeţului, aflate în administrarea unor 
instituţii subordonate – 3, 
n altele – 25. 

În acest interval preşedintele a 
emis 416 dispoziţii dintre care: 

n convocare şedinţe ale Consiliului 
Jude ţean Maramureş (ordinare, extraor-
dinare sau de îndată) – 21, 
n schimbare/respingere a schimbării pe 
cale administrativă a numelui de familie 
sau a prenumelui – 39, 

n numire comisii de evaluare oferte 
achiziţii publice – 25, 
n numire comisii de recepţie -32, 
n numire directori interimari la une le 
instituţii publice de cultură ce func ţio-
nează sub autoritatea Consiliului Jude-
ţean Maramureş – 5, 
n numire comisii concurs/soluţionare 
contestaţii la concursurile pentru ocupa-
rea unor posturi – 34, 
n aprobarea virărilor de credite bugetare 
– 21, 
n delegarea atribuţiilor preşedintelui 
către vicepreşedinţi – 8, 
n aprobarea organizării concursului 
pen tru încredinţarea managementului la 
unele instituţii de cultură de sub autori-
tatea Consiliului Judeţean Maramureş 
– 2, 
n aprobarea contribuţiei Consiliului 
Judeţean Maramureş la diferite acţiuni 
finanţate din rezerva bugetară – 24, 
n aprobarea promovării în grad profe-
sional a unor funcţionari publici din 
aparatul de specialitate – 10, 

Încă un an de realizări
În şedinţa ordinară de azi, 29 
octombrie 2014, a Consiliului 

Judeţean maramureş, 
preşedintele Zamfir Ciceu 

şi-a informat colegii consilieri 
asupra „raportului cu privire 

la modul de îndeplinire 
a atribuţiilor proprii 

preşedintelui şi a Hotărârilor 
Consiliului Judeţean 

maramureş în intervalul 
iulie 2013 – iulie 2014”. 

Întrucât, în conformitate cu 
prevederile Legii 215/2001, 

şeful administraţiei 
publice judeţene răspunde 

de buna funcţionare a 
compartimentelor de 

specialitate, precum şi 
a agenţilor economici, 
a serviciilor publice de 

specialitate şi a instituţiilor 
subordonate, documentul 

prezintă activitatea acestor 
structuri pe parcursul 

perioadei precizate. În 
acest interval, s-au aprobat 

226 hotărâri de consiliu şi 
s-au emis 416 dispoziţii. 

În raport, sunt prezentate 
datele economico-financiare 

ale instituţiei, investiţiile 
şi cheltuielile efectuate, 
proiectele cu finanţare 

europeană ale Consiliului 
Judeţean maramureş şi 

stadiul în care se află în acest 
moment, dar şi proiectele şi 

activitatea instituţiilor din 
subordine. Vă prezentăm pe 

scurt cele mai importante 
concluzii ale documentului. 

Raportul cu privire la modul de îndeplinire  
a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Maramureş  
în intervalul iulie 2013 – iulie 2014  
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n aprobarea Regulamentului de or ga nizare 
şi desfăşurare a evaluării mana gementului la 
instituţiile de cultură de sub autoritatea Con-
siliului Judeţean Ma ramureş – 2, 
n numire comisii de evaluare a mana gementului 
instituţiilor de cultură şi comisii de soluţionare 
contestaţii – 4, 
n aprobarea ocupării prin concurs a unor 
posturi la instituţiile subordonate Consiliului 
Judeţean Maramureş – 6,
n acorduri eliberări paşapoarte indi viduale pen-
tru minorii din sistemul de asistenţă socială - 23, 
n anulare procedură de achiziţii – 3,
n punerea în executare a unor decizii ale 
Consiliului Naţional de Soluţionare a Con-
testaţiilor – 4, 
n nominalizare echipe proiecte - 14,
n aprobări încadrări, mutări, transferuri 
de personal, precum şi reluarea activităţii 
personalului între compartimentele func ţionale 
ale Consiliului Judeţean Ma ra mureş – 43, 
n aprobare suspendare raport de serviciu – 2, 
n aprobare delegare atribuţii şef serviciu sau 
birou, pe perioade determinate – 2, 
n numire comisii inventariere patri moniu – 2,
n numirea managerilor unităţilor sa nitare 
ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Maramureş – 4,
n aprobarea majorării bugetului de ve nituri şi 
cheltuieli al CJ Maramureş – 2, 
n aprobarea majorării bugetelor de venituri şi 
cheltuieli ale unor instituţii subordonate – 5,
n aprobarea Listei cu Informaţii interes de 
serviciu gestionate de Consiliul Judeţean 
Maramureş – 1, 
n acordarea vizei „bun de plată” – 1,
n acordare spor pentru condiţii vătă mătoare - 16, 
n delegare atribuţii Proiecte – 5,
n numire comisie selecţie membri Consiliul 
de Administraţie la „Aero portul Internaţional 
Baia Mare” – 1,
n aprobarea Regulamentului de orga nizare 
şi desfăşurare a concursului/exa men pentru 
funcţia de director finan ciare la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare -1,
n modificarea unor dispoziţii – 15, 
n altele – 25.

vedere asigurarea cu resurse financiare 
a tuturor instituţiilor din subordine. 
Bugetul iniţial pe 2013 al Consiliului 
judeţean Maramureş a fost de 339.057,68 
mii lei, înregistrând rectificări pe 
parcursul anului, ajungându-se la un 
buget definitiv de 341.268,68 mii lei.

CHeLTUieLiLe bUGeTAre  
pe capitole şi ordonatori se 
prezintă astfel:

CAPiToLUL 51.02.

AUTORITĂŢI PUBLICE:
Creditele bugetare aprobate la acest 
capitol de cheltuieli au fost în sumă de 
11.469,68 mii lei, iar plăţile la finele 
anului în sumă de 9.470,36 mii lei, 
procentul de realizare fiind de 82,6%.

CAPiToLUL 54.02. ALTE SERVICII 
PUBLICE GENERALE: 
La acest capitol de cheltuieli au fost 
apro bate credite bugetare în sumă 
de 4.008,91 mii lei, faţă de care s-au 
făcut plăţi în sumă de 1.990,81 mii lei 
procentul de realizare fiind de 49,66%
Fondul de rezervă constituit la dispoziţia 
Consiliului judeţean Maramureş pentru 

anul 2013 a fost de 3.400 mii lei, suma 
fiind repartizată pentru finanţarea unor 
acţiuni noi intervenite, din care cele mai 
importante sunt: finanţarea autorităţilor 
publice, instituţiilor sau activităţilor din 
subordinea acestora, pentru susţinerea 
sportului, pentru diferite acţiuni de 
cultură , religie, precum şi pentru acor-
darea unor ajutoare financiare.

CAPiToLUL 60.02. APĂRARE 
La acest capitol de cheltuieli au fost 
aprobate credite în sumă de 351,50 mii 
lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 337,83 
mii lei, procentul de realizare fiind de 
96,11%. În cadrul acestui capitol au fost 
finanţate cheltuieli cu bunuri şi servicii 
la Centrul militar judeţean precum şi 
cheltuieli de capital în valoare de 96,09 
mii lei reprezentând reparaţii capitale 
la clădirea sediu a acestuia precum şi 
achiziţionarea unui router şi a unor 
licenţe pentru programe informatice.

CAPiToLUL 61.02.

ORDINE PUBLICĂ ŞI 
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
La acest capitol de cheltuieli au fost 
aprobate credite în sumă de 1,928,95 

mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de 
1,114,49 mii lei, procentul de realizare 
fiind de 57,78%.

CAPiToLUL 65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
Creditele bugetare aprobate la acest 
capitol de cheltuieli sunt în sumă de 
25,039,07 mii lei, efectuându-se chel-
tuieli în sumă de 23,876,82 mii lei, 
procentul de realizare fiind de 95,36%. 
În cadrul acestui capitol au fost finanţate 
cheltuieli de personal, cheltuieli cu 
bunuri şi servicii iar în cadrul cheltuie-
lilor de capital, în cuantum de 11,95 
mii lei, s-a realizat achiziţia de licenţe 
informatice la Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională.

CAPiToLUL 66.02. SĂNĂTATE 
La acest capitol de cheltuieli au fost 
aprobate credite bugetare în sumă 
de 44,892,73 mii lei, şi s-au efectuat 
cheltuieli în sumă de 23,938,41 mii lei, 
procentul de realizare fiind de 53,32%.

CAPiToLUL 67.02.CULTURĂ, 
RECREERE ŞI RELIGIE
La acest capitol de cheltuieli au fost 
aprobate credite bugetare în sumă 
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Transparenţă decizională

Consiliul Judeţean Maramureş s-a definit, încă de la 
începutul mandatului lui Zamfir Ciceu ca o instituţie 
apropiată de oameni, deschisă, la propriu şi la figurat 
maramureşenilor. Iar transparenţa decizională ocupă un 
rol fundamental în acest context. 
Consiliul Judeţean Maramureş a asigurat furnizarea 
şi comunicarea informaţiilor de interes public, pentru 
care există obligaţia legală de comunicare din oficiu 
potrivit art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces 
la informaţiile de interes public. Toate aceste informaţii 
au fost furnizate prin afişarea lor la sediul instituţiei, prin 
publicaţii proprii (Monitorul oficial al judeţului), prin 
mijloace de informare în masă, precum şi în pagina de 
internet proprie.

Activitatea de soluţionare  
a petiţiilor 

În cursul perioadei iulie 2013 - iulie 2014 au fost adresate 
Consiliului Judeţean Maramureş un număr de 36 petiţii în 
sensul celor definite de art. 2 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solu-
ţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.
Dintre acestea au fost soluţionate de către instituţia 
noastră un număr de 26 petiţii, 5 au fost redirecţionate 
spre rezolvare altor unităţi sau instituţii publice în ale 
căror atribuţii intră soluţionarea problemelor semnalate 
iar 5 petiţii au fost clasate pe motiv că s-a răspuns deja 
petiţionarului respectiv pentru inexistenţa datelor de 
identificare a petiţionarului potrivit prevederilor art. 7 
din O.G. nr. 27/2002.ACtivitAteA 

eConoMiCo-
finAnCiARă
În cursul anului 2013 prioritatea a fost 
atragerea a cât mai multe resurse financiare la 
consolidarea bugetului judeţului Maramureş. 
Astfel în anul 2013 s-au făcut intervenţii 
atât la Ministerul Finanţelor Publice cât şi 
la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
obţinându-se suplimentarea sumelor defal-
cate din unele venituri ale bugetului de 
stat. Astfel pentru judeţul Maramureş s-au 
alocat sume defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat în valoare iniţială de 
385.600 mii lei, obţinându-se în cursul anului 
suplimentarea acestor surse cu 18.439,00 mii 
lei, ajungându-se la sume definitive la finele 
anului de 404.039,00 mii lei.
 
BUGETUL PROPRIU  
AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ

În cursul anului 2013, preşedintele Zamfir 
Ciceu s-a preocupat de buna gospodărire a 
resurselor consiliului judeţean, propunând 
spre aprobare Consiliului judeţean Mara-
mureş bugetul propriu iniţial şi definitiv pe 
anul 2013 şi contul de execuţie al Consiliului 
judeţean Maramureş pe anul 2012, având în 
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de 43.913,36 mii lei, efectuându-se 
cheltuieli în sumă de 24.257,91 mii lei, 
procentul de realizare fiind de 55,24%.

CAPiToLUL 68.02.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ, 
ALOCAŢII, PENSII, 
AJUTOARE, INDEMNIZAŢII: 
La acest capitol de cheltuieli au fost 
alocate credite bugetare în sumă de 
89.266,08 mii lei şi s-au efectuat plăţi 
în sumă de 83.564,74 mii lei, procentul 
de realizare fiind de 93.61%. Din total, 
suma de 83.507,29 mii lei reprezintă 
plăţile efectuate de Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 
Maramureş, din care 50.460,13 mii lei 
reprezintă transferuri de la bugetul de stat 
pentru drepturi acordate persoanelor cu 
handicap, suma de 33.047,17 mii lei s-a 
utilizat pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de 
capital la Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Copilului. La acest 
capitol Consiliul judeţean a utilizat 
suma de 132 mii lei pentru acordarea de 
ajutoare unor persoane fizice şi juridice.

CAPiToLUL 70.02.

LOCUINŢE, SERVICII  
ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
La acest capitol de cheltuieli au fost 
alocate credite bugetare în sumă de 
775,80 mii lei, utilizându-se suma de 
252,25 mii lei, procentul de realizare 
fiind de 32,51%. S-au finanţat lucrări din 
categoria de investiţii „Cheltuieli pentru 
elaborarea SPF, SF si a altor studii” cum 
ar fi: studii i reanalizare documentaţii 
pentru obţinerea avizelor aferente obiec-
tivului Sistem de.  Management Integrat 
al Deşeurilor Menajere în judeţul 
Maramureș;

CAPiToLUL 74.02.

POTECŢIA MEDIULUI
În acest capitol este cuprins proiectul 
finanţat din fonduri europene neram-
bursabile post aderare Parcul Naţional 
Munţii Rodnei. Creditele aprobate sunt 
în sumă de 12.867,37 mii lei faţă de care 
plăţile sunt de 773,31 mii lei, cu un grad 
de realizare de 6,01%. Cheltuielile de 
capital din cadrul capitolului se cifrează 
la 532,05 mii lei din care s-au plătit 
lucrări pentru obiectivul „Centru de 
vizitare Parcul Naţional Munţii Rodnei”, 
studii aferente proiectului, marcarea 
de trasee montane, filme documentare 
pentru proiectul finanțat din fonduri 
externe nerambursabile “Măsuri de ma-

na  gement privind creşterea gradului de 
informare şi conştientizare din parcul 
naţional Munţii Rodnei”.

CAPiToLUL 80.02.

ACŢIUNI GENERALE 
ECONOMICE, COMERCIALE 
ŞI DE MUNCĂ
La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli 
în sumă 12.915,91 mii lei pentru deru-
larea unor proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile post 
aderare cum ar fi: proiectul Reabilitare 
constructivă şi repunere în circuit 
turistic a obiectivului Turnul Măcelarilor, 
pro iectul MINIEUROPE, proiectul 
MORE4NRG, proiectul CLIMACT, 
proiectul CBC Parlament, Proiectul 
Moştenire Maramureşeană între Mara 
şi Cosău şi proiectul Promovarea Turis-
mului în Defileul Lăpuşului.

CAPiToLUL 83.02.

AGRICULTURĂ
La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli 
în sumă 554 mii lei reprezentând 
transferuri de la Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale pentru finanţarea 
Camerei Agricole Judeţene. În anul 2013 
suma transferată este de 553,81 mii lei, 
procentul de realizare fiind de 99,96%.

CAPiToLUL 84.02.

TRANSPORTURI  
ŞI COMUNICAŢII 
La acest capitol de cheltuieli, creditele 
bugetare aprobate au fost în sumă de 

93.285,32 mii lei, şi s-au efectuat plăţi 
în sumă de 23.521,65 mii lei, procentul 
de realizare fiind de 25,21%. În cadrul 
acestui capitol s-au finanţat lucrări de 
reparaţii şi întreţinere a drumurilor 
judeţene în sumă de 19.444,52 mii lei
La R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia 
Mare s-au transferat sume pentru chel-
tuieli de întreţinere şi funcţionare în 
cuantum de 4.000,00 mii lei şi pentru 
cheltuieli cu investiţii suma de 100,00 mii 
lei. Din această sumă s-a achiziţionat o 
autospecială intervenție rapidă cu agenți 
complementari de stingere incendii. Tot 
la acest capitol s-a cuprins la prevederi 
bugetare suma de 68.755,32 mii lei sumă 
alocată pentru proiectul finanţat din 
fonduri externe nerambursabile post 
aderare Reabilitare traseu DJ Baia Sprie 
– Cavnic - Ocna Şugatag – Călineşti 
- Bârsana. În anul 2013 s-au efectuat 
plăţi pentru această lucrare în sumă de 
47,13 mii care reprezintă în totalitate 
cheltuieli de capital. Plăţile efectuate 
în anii precedenţi şi recuperate în anul 
curent sunt de 70 mii lei. 

În anul 2014 una din preocupări a fost 
cea a bunei gospodăriri a resurselor ins-
ti tuţiei, propunând spre aprobare Con-
siliului Judeţean Maramureş buge tul 
propriu iniţial pe anul 2014 şi contul de 
execuţie al Consiliului Jude ţean Mara-
mureş pe anul 2013, având în vedere 
asigurarea cu resurse finan ciare a tuturor 
instituţiilor din subordine. 
Bugetul iniţial pe 2014 al Consiliului Ju-
deţean Maramureş a fost de 339.516,26 
mii lei iar până la data de 31 iulie s-au 
efectuat două majorări în valoare de 

2.255,45 mii lei (reprezentând proiecte 
cu finanţare nerambursabilă la Centrul 
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educa-
ţio nală). 
Bugetul propriu iniţial al judeţului 
s-a stabilit la venituri în suma de 
295.990,26 mii lei şi la cheltuieli în 
sumă de 337.111,26 mii lei cu un deficit 
de 41.121,00 mii lei. Deficitul în sumă 
de 41.121,00 mii lei s-a acoperit din 
excedentul anilor anteriori.

În acest domeniu,  
prioritare au fost următoarele 
activități; 

1. Pregătirea documentelor premer-
gătoare în vederea înscrierii în cartea 
funciară a unor imobile din domeniul 
pu blic şi privat al judeţului (referate de 
necesitate, contracte, acte adiţionale, 
re cepţii documentaţii, proiecte de ho-
tărâri de însuşire a documentaţiilor, 

acte notariale), deplasări pe teren cu 
topografii în vederea clarificării pe ri-
metrelor imobilelor incluse în patri-
moniul judeţului Maramureş 

2. Pregătirea documentaţiilor necesare 
şi a proiectelor de hotărâre de guvern în 
vederea modificării Inventarului bunu-
rilor care aparţin domeniului public al 
unor unităţi administrative-teritoriale - 
5 proiecte de hotărâri. 

intervalul analizat este unul 
în care s-au depus eforturi 
susţinute în vederea atingerii 
obiectivelor pe care cu toţii 
ni le-am propus în aceşti ani. 
Politica instituţiei Consiliului 
Judeţean maramureş a 
avut ca linie directoare 
valorificarea judicioasă a 
resurselor materiale şi umane, 
a patrimoniului propriu, dar 
şi atragerea cât mai multor 
fonduri comunitare prin 
promovarea unor proiecte 
de interes public care să 
contribuie la dezvoltarea 
judeţului nostru. Tot ceea ce 
s-a realizat în acest an, nu ar 
fi fost posibil fără eforturile 
colegilor consilieri judeţeni, 
ale aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean 
maramureş şi al instituţiilor 
subordonate, dar nici fără 
colaborarea foarte bună cu 
primarii şi consiliile locale din 
întregul judeţ. 

PROGRAMUL  
DE INVESTIŢII 
aprobate pe anul 2014 la luna 
iulie cuprinde obiective de in-
vestiţii cu finanţare integrală sau 
parţială de la buget în valoare 
totală de 204.882,51 mii lei.

Prin Hotărârea Comisiei de Au-
torizare a Împrumuturilor Locale 
nr.3561 din 03.04.2014 s-a avizat 
favorabil contrac tarea unei finanţări 
rambursabile sub forma unei facilităţi 
de credit în valoare de 76.000 mii lei 
precum şi tragerea acestei sume în 
două tranşe (44.000 mii lei în anul 
2014 şi 32.000 mii lei în anul 2015) 
după cum urmează: 

DENUMIRE PROIECT CU FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ 

VALOAREA 
CREDITULUI 

ToTAL CreDiT din care: 76.000.000 

reabilitare traseu DJ baia Sprie – Cavnic - ocna 
Şugatag - Călineşti - bârsana 14.900.000 

reabilitarea Spitalului judeţean de urgenţă Dr. 
Constantin opriş baia mare 8.200.000 

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania  
de nord 4.000.000 

Sistem de management integrat al deșeurilor  
din județul maramureș 45.000.000 

măsuri de management privind creșterea 
gradului de informare din Parcul munții rodnei 1.900.000 

Creșterea capacității de management în cazul 
dezastrelor naturale în zona transfrontalieră 2.000.000 

GestionAReA pAtRiMoniului 
publiC şi pRivAt 
Al Judeţului MARAMuReş
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3. S-a aflat în lucru verificarea docu-
mentaţiilor necesare în vederea iniţierii 
unui proiect de Hotărâre de Guvern 
în vederea modificării şi completării 
Inventarului bunurilor care aparţin 
do meniului public al unor unităţi ad-
ministrativ-teritoriale (pentru 30 unităţi 
administrative-teritoriale care, conform 
reglementărilor legale, trebuie să facă 
modificări ale hotărârilor de consilii 
locale, finalizarea documentaţiilor cadas-
trale şi înscrierea bunurilor în C.F., note 
de fundamentare etc.). Aceste modificări 
sunt necesare pentru a putea fi accesate 
fonduri prin anumite programe de 
finanţare. 

4. S-au efectuat măsurători pe teren şi 
s-au evaluat cele doua corpuri A si B, ce 
aparţin de Casa Tineretului. S-a făcut 
totodată, evaluarea terenului ce aparţine 
domeniului privat al judeţului şi se află 
în administrarea Spitalului Judeţean de 
Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia 
Mare. 

5. S-au efectuat deplasări pe teren pentru 
stabilirea perimetrului imobilelor Poli-
clinica 2 Baia Mare, Muzeul Judeţean 
Maramureş, Spitalul de Boli Infecţioase 
Baia Mare, Centrul de sănătate mintală 
Baia Mare, Ambulanţa Judeţeană Baia 
Mare, Substaţia Ambulanţă Sighetu 
Marmaţiei, Centrul pentru copiii străzii 
Baia Mare, Şcoala gimnazială specială 
Baia Mare, Muzeul de Etnografie Baia 
Mare etc., în vederea clarificării situaţiei 
juridice a imobilelor. 

dezvoltARe, 
investiţii
În acest domeniu prioritară a fost pro-
movarea proiectelor care răspund 
necesităţilor de dezvoltare a judeţului, 
identificate în Planul de dezvoltare al 
judeţului Maramureş – pentru perioada 
2007-2013, precum şi centralizarea şi 
prioritizarea propunerilor de proiecte 
pentru perioada 2014-2020, dar şi 
identificare şi promovarea oportunităţilor 
de finanţare şi promovarea finanţării 
proiectelor care se regăsesc în portofoliul 
de proiecte al judeţului, este una din 
preocupările preşedintelui consiliului 
judeţean, realizate prin intermediul şi 
cu colaborarea Direcţiei de Dezvoltare şi 
Investiţii.

Compartimentul Tehnic şi Investiţii 
În perioada iulie 2013- iulie 2014, 

Compartimentul Tehnic şi Investiţii, 
parte componentă a Direcţiei de Dez -
voltare şi investiţii a derulat o acti-
vitate intensă, care a constat pe de o 
parte în elaborarea documentaţiilor 
tehnico-economice pentru iniţierea, 
promovarea şi execuţia investiţiilor aflate 
în administrarea Consiliului judeţean, 
precum şi pregătirea documentaţiilor 
pentru activitatea de întreţinere, repa-
raţii curente şi capitale a acestora; dar şi 
partea de lucrări propriu-zisă. 
Întreținere curentă pe timp de iarnă în 
anul 2013, în valoare de 1.053.060,51lei 
din care activitățile de bază sunt: 
aprovizionare cu material antiderapant, 
acționare utilaje pentru înlăturare zăpadă 
și combatere polei, spargere gheață, 
semnalizare rutieră pentru perioada de 
iarnă, curățire șanțuri, repararea gropilor 
cu piatră spartă, mixtură asfaltică și cu 
criblură prin stropiri succesive cu emulsie 
bituminoasă, tăieri cavalieri și corectare 
taluzuri, etc. Întreținere curentă pe timp 
de vară pe rețeaua de drumuri județene 
în anul 2013: în valoare totală de 
19.499.326,06 lei. 

Întreținere curentă pe timp de vară pe 
rețeaua de drumuri județene în anul 
2014, perioada 01.01.2014-31.07.2014: 
în valoare totală de 12.212.675,02 lei 
conform HCJMM nr. 25 din 2014 
privind Planul de întreținere și reparații 
curente și periodice pe rețeaua de drumuri 
județene în anul 2014, cu modificările 
ulterioare, din care activitățile principale 
sunt:
Întreținere curentă: 
n plombări gropi la cald (mixtură 
asfaltică): 30.816 mp în valoare de 
2.025.611,05lei 

n plombări gropi la rece (criblură prin 
stropiri succesive cu emulsie bitu-
minoasă): 19.015mp la rece în valoare 
de 1.196.095,60 lei; 
n curățiri de șanțuri în lungime totală de: 
12.763m în valoare de 151.828,23 lei; 
n aprovizionare cu material pietros: 
6.563mc în valoare de 574.440,39 lei 
n tratare burdușiri a unor tasări locale: 
3.034,00mp în valoare de 435.881,81 lei 
n table indicatoare: 267buc; 
n marcaje transversale: 118 buc, în 
valoare de 38.925,84 lei 

Întreținere periodică: 
n Covoare asfaltice în lungime totală 
de 2,970km, în valoare totală de 
1.375.408,12lei, din care: DJ 108D - 
2,970km 
n Îmbrăcăminţi bituminoase pe o supra-
față de 9.170mp în valoare totală de 
637.342,12 lei, din care: 
- DJ 110C 3.670 mp 
- DJ 184A 5.500 mp 
n Tratamente bituminoase în lungime 
totală de 9,975km, în valoare de 
578.625,32lei, din care: 
- DJ 108P - 6,000km 
- DJ 186D - 3,975km 

Întreținere curentă pe timp de iarnă în 
anul 2014, în valoare de 4.722.547,94 
lei din care activitățile de bază sunt: 
aprovizionare cu material antiderapant, 
acționare utilaje pentru înlăturare zăpadă 
și combatere polei, spargere gheață, 
semnalizare rutieră pentru perioada de 
iarnă, curățire șanțuri, repararea gropilor 
cu piatră spartă, mixtură asfaltică și cu 
criblură prin stropiri succesive cu emulsie 
bituminoasă, tăieri cavalieri și corectare 
taluzuri, etc.

o altă activitate importantă  
care merită amintită este 
faptul că s-a acordat asistenţă 
de specialitate unităţilor 
administrative în activitatea 
acestora (evaluări de pagube 
materiale ca urmare a unor 
calamităţi, recepţii lucrări, etc.)

Calamităţi (alunecări de teren): - co-
muna Remetea Chioarului, localitatea. 
Berchezoaia, zona Valea Roşie şi loca-
litatea Remecioara, - oraş Şomcuta Mare, 
localitatea Vălenii Şomcutei, gospodăria 
d-nei Hăgan Maria nr. 156A, DJ 184B 
Ciolt - Buteasa - oraş Săliştea de Sus, 
zona Buleasa - comuna Şomcuta Mare, 
DJ 182B - comuna Băiuţ, zona Leurda 
loc. 3-10 răul Lăpuş - oraş Baia Sprie, 
SC BROLINSERV SRL, str. Ignişului 
nr. 2C - comuna Poienile Izei-zona DJ 

186E; - comuna Bistra-zona drumului 
județean DJ 185 – râul Vișeu; - comuna 
Băiuț-alunecare teren în zona DJ 109U.

COMPARTIMENT MONI
TORIZAREA SERVICIILOR  
DE UTILITATE PUBLICA

În acest domeniu, probabil cel mai 
important punct al activităţii îl reprezintă 
programul POS Mediu „Extinderea 
şi reabilitarea infrastructurii de apă si 
apă uzată Maramureş”, în valoare totală 
de 120 de milioane de euro, în cadrul 
căruia s-au semnat şi demarat o serie 
de noi lucrări aferente acestuia. Prin 
redistribuirea sumelor alocate oraşului 
Borşa care a decis să se retragă din acest 
proiect, 6 localităţi au beneficiat de 
investiţii suplimentare.

1. BILANŢUL ACTIVITĂŢILOR 
DIRECŢIEI/SERVICIULUI 

COMPARTIMENT TEHNIC  
ŞI INVESTIŢII

Lucrările de intervenţie la corpurile 
A,B,C,D şi E la Palatul Administrativ 
au avut ca scop: amenajarea interioară 
sală de videoconferinţă (sala 105, corp 
B), lucrări de refuncţionalizare corp F 
(modernizate spaţii de la demisol), ame-
najări alei exterioare şi catarg stea guri. 
În spaţiul din corpul F, unde actual-
mente este cantina s-au prevăzut spaţii 
pentru activităţile consiliului judeţean, 
comisiilor de specialitate ale acestuia, 
pentru care vor fi asigurate toate utili-
tăţile specifice. 
Promovarea proiectelor de reabilitare şi 
modernizare drumuri judeţene având ca 
scop: asigurarea îmbunătăţirii conexiunii 
cu reţeaua de drumuri naţionale, drumuri 
comunale sau drumuri de interes local; 
asigurarea unei legături mai eficiente 
între judeţul Maramureş şi judeţele 
învecinate; facilitatea legăturilor dintre 
centrele urbane şi celelalte localităţi din 
zonă; economisirea timpului de deplasare 
şi a carburanţilor; reducerea costurilor de 
operare a autovehiculelor; îmbunătăţirea 
capacităţii portante şi a siguranţei cir-
culaţiei; executarea lucrărilor si perio-
dicitate acestora respectând normativele 
tehnice, compartimentul a elaborat 
documentaţiile necesare pen tru con trac-
tarea serviciului de întocmire Expertize 
tehnice şi studii de fezabilitate pentru 
13 drumuri şi tronsoane de drumuri 
judeţene în lungime de circa 250 km din 
787 km în judeţul Maramureş. 
Compartimentul a participat la elabo-
rarea proiectului strategic regional – 
Traseul Transilvania Nord elaborat de 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 
– Vest pentru conectarea jude ţu lui 
Maramureş la TEN-T prin moder nizarea 
drumurilor judeţene în cadrul proiectului 
Traseul Regional Transilvania Nord.

ACHIZIŢII PUBLICE
Şi în acest domeniu rezultatele sunt 
pozitive. Fără a intra în date statistice, 
este suficient să amintim faptul că pro-
iectele importante ale judeţului, iniţial 
blocate şi cu riscul de a fi pierdută 
finan ţarea sunt acum în diverse faze de 
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achiziţie publică – cazul proiectului 
„Sistem de management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Maramureş” sau 
„Circuitul bisericilor de lemn”. 

URBANISM  
ŞI AMENAJAREA 
TERITORIULUI 
În perioada analizată, au fost înregistrate 
un număr de 278 de cereri pentru 
eliberarea certificatelor de urbanism şi 
a avizelor de specialitate, din care au 
fost emise 215 certificate de urbanism, 
52 avize de specialitate, 4 prelungiri 
de valabilitate iar 3 documentaţii au 
fost respinse. În aceeaşi perioadă au 
fost înregistrate 166 de cereri pentru 
emiterea autorizaţiilor de construire/
desfiinţare, prelungiri de valabilitate 
şi avize de specialitate. Au fost emise 
121 de autorizaţii de construire/
desfiinţare, 15 prelungiri a valabilităţii, 
17 avize ale structurii de specialitate 
iar 11 documentaţii au fost respinse. 
Printr-o organizare eficientă a fluxului 
documentaţiilor s-a reuşit ca durata 
de analiză şi emitere a certificatelor de 
urbanism şi a autorizaţiilor să fie în jur 
de 10 – 15 zile şi nu 30 de zile aşa cum 
prevede legislaţia. Pe linie de urbanism 
au fost eliberate 21 avize de oportunitate 
şi 21 avize tehnice din care 1aviz pentru 
PUG şi 20 avize pentru PUZ-uri.

RELAŢII INTERNAŢIONALE
Activitatea în acest domeniu a fost 
una intensă şi cu rezultate pe măsură. 
Drept argumente e suficient să amintim 
numeroasele participări la evenimente 
importante internaţionale, colaborările 
externe şi bineînţeles proiectele cu 
finanţare europeană în domeniu.

COMUNICARE,  
RELAŢIA CU MASS-MEDIA 
Un important aspect al activităţii preşe-
dintelui îl reprezintă colaborarea cu 
media locală şi judeţeană, în scopul 
informării populaţiei asupra activităţii 
instituţiei Consiliului Judeţean Mara-
mu reş, în acest sens organizându-se 
conferinţe de presă, întâlniri cu repre-
zen tanţii presei, intervenţii în emisiuni 
radio şi tv.  

AUDIT INTERN 
Auditul public intern, este activitatea 
funcţional independentă şi obiectivă, 
care dă asigurări şi consiliere condu cerii 
pentru bună administrare a ve ni turilor şi 

cheltuielilor publice, perfec ţionând 
activităţile entităţilor publice.
Ajută entităţile publice să îşi înde-
pli  nească obiectivele printr-o abor-
da re sistematică şi metodică, care 
eva luează şi îmbunătăţeşte efi cien  ţa 
şi eficacitatea sistemului de condu-
cere bazat pe gestiu nea riscu lui, a 
controlului şi a proceselor de ad-
ministrare. Compartimentul de audit 
intern este în subordinea directă a 
ordonatorului de credite iar auditorii 
interni nu sunt implicaţi în activităţi pe 
care le auditează.
În anul 2013, structura de audit in-
tern a CJMM a efectuat un număr 
de 10 misiuni de audit din care: de 
conformitate şi sistem 6, misiunile 
de audit (au fost din domeniul 
privind procesul bugetar, privind 
activităţile financiar-contabile, 60%); 
de asigurare şi consiliere 3, (privind 
implementarea SCM, 30%) 1 misiune 
de evaluare 10%. 
Unităţile din subordinea CJMM în 
anul 2013 au efectuat un număr de 
19 misiuni de audit din care: misiuni 
privind procesul bugetar: 6, privind 
resursele umane 1, achiziţii publice 
1, financiar-contabile 7, privind 
funcţiile specifice 4. La Spitalul de 
Urgenţă Baia Mare situaţia se prezintă 
după cum urmează: au fost efectuate 
un număr de 9 misiuni: 
Domeniile misiunilor planificate:
- contabilitate-financiar: 3 misiuni; 
- procesul bugetar 1 misiune; 
- misiuni specifice: 4; 
- achiziţii publice 1 misiune. 
La DGASPC Maramureş, au fost 
efectuate un număr de 10 misiuni 
de audit.: contabilitate financiar 4 
misiuni, procesul bugetar 5, resurse 
umane: o misiune.

ACtivităţi de 
oRdin soCiAl
Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Maramureş

În acest domeniu trebuie amintită schim-
barea echipei manageriale a DGASPC. 
Imediat după preluarea conducerii – în 
17 iunie 2014 - noua echipă managerială 
s-a preocupat de asigurarea desfăşurării 
fără sincope a activităţii instituţiei.

seRviCii  
de sănătAte
Spitalul Judeţean de Urgenţă  
„Dr. Con stantin Opriş”  
Baia Mare 

Analiza activităţii Spitalului Judeţean 
de Urgenta “Dr. Constantin Opriş” 
Baia Mare în perioada iulie 2013- iulie 
2014 SPITALUL JUDETEAN DE 
URGENŢĂ “DR. CONSTANTIN 
OPRIŞ“ BAIA MARE reprezintă uni -
tatea sanitară cea mai complexă a ju-
deţului Maramureş, asigurând asis tenţa 
medicală de specialitate a peste 115.000 
locuitori din municipiul Baia Mare, 
respectiv a peste 461.000 locuitori ai 
judeţului iar pentru unele specialităţi 
(cardiologie intervenţională: implant 
stimulatoare cardiace si defibrilatoare 
automate interne, neurochirurgie, chi-
rurgie vasculară periferică), deserveşte si 
bolnavii din judeţele limitrofe - Satu Mare 

şi Sălaj, îndeplinind totodată si funcţia 
de spital de urgenţă. Populaţia deservită 
este predominant săracă, provenită 
din zonă minieră, cu potenţial mare de 
acutizare, reprezentând segmentul peste 
65 de ani, dar si segmentul 18-65 de ani 
in porţiunea lui superioară. Populaţia 
judeţului este reprezentată procentual 
astfel : 0-17 ani-20%, 18-65 de ani - 67%, 
peste 65 de ani -13 %, urban -58,81%, 
rural – 41,19%

Spitalul de Boli Infecţioase  
şi Psihiatrie Baia Mare 

De peste trei decenii Spitalul de Boli 
Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare 
fur nizează servicii medicale, rezolvă 
problematica de specialitate: boli in-
fecţioase, dermatovenerologie şi psihia-
trie, îndeplinind atribuţiile tehnico 
– profesionale de for metodologic ju-
deţean, asigurând îndrumarea şi coor-
donarea profesională în judeţul Mara-
mureş. Spitalul de Boli Infecţioase şi 
Psihiatrie Baia Mare este unitate sanitară 
de specialitate, cu un număr de 135 paturi 
ce oferă servicii medicale în specialităţile 
boli infecţioase, dermatovenerologie şi 
psihiatrie.

Consiliul Judeţean Maramureş a alocat, 
pentru anul 2013 , suma de 1.400.000 
lei, din care: 
n 50.000 lei pentru finanţarea chel-
tuielilor curente din domeniul sănătăţii; 
n 1.350.000 lei pentru finanţarea 
cheltuielilor de capital. 
În anul 2014 Consiliul Judeţean Mara-
mureş a alocat suma de 1.300.000 lei 
pentru cheltuieli de capital, fonduri 
utilizate pentru: 

n lucrări de reabilitare, modernizare 
instalaţie de produs şi transport apă 
caldă şi instalaţie încălzire corp A, în 
valoare de 570.000 lei 
n lucrări de extindere punct control şi 
centru informare pacienţi, în valoare de 
510.000 lei; 
n reabilitare lift destinat transportului 
personalului şi pacienţilor, în valoare de 
220.000 lei (valoarea totală a lucrărilor 
de reabilitare lift este de 292.500 lei, 
diferenţa de 72.500 lei fiind suportată 
din veniturile proprii ale Spitalului de 
Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare. 

CultuRA
Biblioteca Judeţeană  
„Petre Dulfu”

Realizări reprezentative Familia română 
este o revistă de cultură şi spiritualitate, 
care urmăreşte solidaritatea românilor 
de pretutindeni. Ea se adresează cu 
prioritate românilor trăitori în afara 
graniţelor ţării, informându-i şi creându-
le convingerea că nu sunt uitaţi de 
ţara pe care au părăsit-o, temporar sau 
definitiv, din diferite motive. Cu un tiraj 
de 2.000 de exemplare, este expediată 
ambasadelor, consulatelor, mitropoliilor, 
episcopatelor, protopopiatelor, lec to-
ratelor, institutelor culturale, comu-
nităţilor româneşti răspândite peste tot 
în lume. Revista dispune de un colectiv 
valoros de specialişti din diferite domenii 
ale ştiinţei şi culturii, care, prin studiile 
şi articolele lor, contribuie la crearea şi 
difuzarea în lume a unei imagini corecte, 
obiective a României.

ACtivităţi din doMeniul eduCAţiei

Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională 
Maramureş 

Anul şcolar 2013-2014 Centrul 
Ju de țean de Resurse și Asistență 
Educațională Maramureș reprezintă 
o instituţie de învăţământ special 
integrat specializată în oferirea, 
coor donarea şi monitorizarea de 
servicii educaţionale specifice acor-
date copii lor/ elevilor, cadrelor 
di dac tice, părinţilor şi membrilor 
comunităţii, pentru a asigura tu-
turor accesul la o educaţie de ca-
litate, precum şi asistenţa necesară 
în acest sens.

Şcoala Populară de Artă  
„Liviu Borlan” 

În anul 2013, instituţia a început demer-
surile necesare pentru a înre gistra şcoala 
în documentele oficiale sub denumirea 
de „Şcoala Populară de Artă Liviu 
Borlan Baia Mare”. În prezent “Şcoala 
de Arte Liviu Borlan Baia Mare” este 
structurată pe mai multe secţii: muzică, 
arte plastice şi coregrafie iar în cadrul 
acestora avem mai multe discipline. 
În aceasta perioada şcoala noastră 
a obţinut rezultate bune, formaţiile 
artistice ale scolii participând la diferite 
festivaluri artistice, la care au obţinut 
numeroase premii.

Centrul „Pentru Voi”

Activităţile curente ale centrului 
sunt: 
n servicii de formare pro fe-
sională prin cursuri iniţiere, 
per fecţionare/ specia lizare şi 
ca li ficare autorizate ANC (Au -
toritatea Naţională pentru Cali-
ficări), cu recunoaştere naţională 
şi europeană. 
n servicii de consiliere privind 
cariera, acreditate de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de 
Mun că.
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Fondul documentar academic este în 
curs de constituire în cadrul Bibliotecii 
Judeţene ”Petre Dulfu” şi va conţine 
enciclopedii, dicţionare, lucrări de 
interes ştiinţific, reviste etc., apărute, 
atât la Editura Academiei Române, cât 
şi la alte edituri prestigioase din ţară. El 
va deveni deosebit de util cercetătorilor 
care urmează să-şi desfăşoare activitatea 
în cadrul Centrului de Studii şi 
Cercetări Baia Mare, instituţie ce va fi 
înfiinţată în perioada imediat următoare, 
funcţionând în cadrul Filialei Cluj a 
Academiei Române. 
Verificarea pe rio dică (inventar), conform 
Legii bibliotecilor nr. 334/ 31 05 2002 
a fondurilor secţiilor „Împrumut carte 
pentru adulţi”, „Multicultural”, „Sală 
de lectură carte”, „Secţia pentru copii”, 
„Depozit legal – Editare publicaţii”. 
(Conform acestei legi, fondul de carte se 
verifică periodic, în funcţie de numărul 
de u.b.*; pentru BJPD – o dată la fiecare 
10 ani) Aniversarea acade micianului 
Ionel Valentin Vlad - 70 ani – Academia 
Română Bucureşti Întâlnirea culturală 
cu domnul dr. Mirel Giurgiu, Kehl 
(Germania). 
Subiecte de discuţie: Biblioteca română 
din Freiburg; comunităţile româneşti 
din SE Germaniei; Napoleon al III-lea 
şi România. Ceremonia de acordare a 
distincţiei „95 de ani de la Marea Unire”, 
oferită de Universitatea „Vasile Goldiş”, 
Filiala Baia Mare, domnului dr. Teodor 
Ardelean, director al Bibliotecii Judeţene 
„Petre Dulfu” Baia Mare. 
Con ferinţa cu tema Cine mai are nevoie 
de literatură?, susţinută de criticul 
literar Alex Ştefănescu, moderator, prof. 
A drian Sabău; Ceremonia conferirii 
titlu lui de Comandor al Ordinului 
Militar de România, domnului dr. Teo-
dor Ardelean.

Muzeul Judeţean de Istorie  
şi Arheologie

Pe lângă activităţile de constituire 
ştiin ţifică, administrare, conservare şi 
restaurare a patrimoniului muzeal, stu dii, 

expoziţii, proiecte şi colaborări, merită 
amintite câte activităţi de cercetare: 

Cercetări arheologice  
sistematice

Cercetări arheologice sistematice de 
lungă durată şi amploare se desfăşoară 
anual în necropola tumulară de la finele 
epocii bronzului de la Lăpuş, punctul 
Podanc, în colaborare cu Universitatea 
„Ludwig-Maximilians” din München 
şi Universitatea „Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego” din Varşovia, precum 
şi în staţiunea cu mai multe niveluri de 
locuire de la Bozânta Mică, punctul 
Grind, proiect derulat în colaborare cu 
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei 
din Cluj-Napoca.

Cercetări arheologice  
preventiv:

În perioada de referinţă, cea mai impor-
tantă cercetare de acest fel s-a desfăşurat 
în Baia Mare, punctul Piaţa Cetăţii, 
unde cercetările arheologice au fost 
determinate de implementarea de că-
tre Primăria Baia Mare a proiectului 
Rea bilitarea şi promovarea identităţii 
culturale şi istorice Piaţa Cetăţii - Turnul 
Ştefan.

Cercetări arheologice  
de suprafaţă 

Au fost vizate în mod special loca-
lităţile din Maramureşul istoric, în 
vederea iden tificării unor potenţiale 
situri arheologice unde muzeul să 
înceapă săpături ar heo logice siste-
matice. Colectivul de cercetare: Dan 
Pop, Bogdan Bobînă, Raul Cardoş, 
Marius Ardeleanu, Dorian Ghiman, 
Zamfir Şomcutean. În aceeaşi 

categorie se înscriu şi cercetările arheo-
geofizice efectuate în aşezarea de la 
Oarţa de Sus, punctul Măgura (2013), 
în cadrul proiectului identificându-
se, pentru prima dată, prin mijloace 
nedestructive, urmele şi poziţionarea 
exactă a fortificaţiei dacice de pe dealul 
Măgura.

Muzeul Judeţean de Arte  
„Centrul Artistic Baia Mare”

CIFRA DE VIZITARE/FREC VEN-
TARE a activităţilor cu publicul: 27.847 
beneficiari, din care: 18.327 adulţi / 
9547 tineret (sub 24 ani); 6547 plătitori 
/ 21.327 gratuit; 6628 străini. 

ACTIVITATEA EXPOZIŢIONALĂ: 
în acest interval s-au realizat din punct 
de vedere muzeal (cercetarea ştiinţifică; 
elaborările tematice; conservare–
restaurare; promovare–marketing, etc.) 
şi au fost introduse în piaţa culturală cele 
mai complexe proiecte expoziţionale 
realizate de muzeul nostru din 2000 
încoace. Impactul public (ratele de 
vizitare) precum şi receptarea în sfera 
publicului de specialitate, a publicului 
larg, respectiv în media naţională, 
internaţională şi locală au fost, de 
asemenea, fără precedent istoric. 

ACTIVITATEA DE RESTAURARE–
CONSERVARE: s-a continuat, în 
ritm constant, politica şi activitatea de 
restaurare (prin externalizare: contracte 
de furnizare servicii de restaurare şi 
conservare preventivă) a patrimoniului 
propriu de pictură de şevalet cu alocarea 
unor importante resurse financiare 
bugetare proprii: 19 piese / 45.300 
lei; printre acestea, 3 piese cu autor 
necunoscut cărora, prin procedura 
restaurări li s-au atribuit paternităţi 
şi, respectiv, lucrări de importanţă şi 
relevanţă deosebită realizate de artişti 
reprezentativi pentru istoria Centrului 
Artistic Baia Mare, precum: Alexandru 
Ciucurencu, Tibor Boromisza, Oszkár 
Glatz, Nicolae Stoica, Şandor Ziffer, 
Jenő Maticska, Iosif Klein s.a..

ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE 
A PATRIMONIULUI MUZEAL 
PRIN ACHIZIŢII: s-a continuat, de 
ase me nea, activitatea de îmbogăţire a 
patrimoniului muzeal de artă plastică, 
cu precădere prin achiziţii realizate în 
urma participării la sesiunile de licitaţie 
publică organizate de principalele Case 
de licitaţii existente pe piaţa oficială 
a comerţului de artă plastică: casele 
Artmark şi Goldart din Bucureşti, res-
pectiv Galeria Quadro din Cluj-Napoca

Muzeul Judeţean de Etnografie  
şi Artă Populară
Pe perioada iulie 2013-iulie 2014, Mu-
zeul Judeţean de Etnografie şi Arta 
Populară a desfăşurat numeroase acti-
vităţi care să acopere cele trei funcţii 
fundamentale ale unui muzeu: cercetarea 
fenomenelor de cultură materială din 
arealul în care îşi desfăşoară activitate; 
valorificarea rezultatelor cercetărilor, 
atât prin participarea la simpozioane, 
cât şi prin publicarea studiilor în reviste 
de specialitate. O atenţie deosebită a 
fost acordată realizării unor expoziţii 
tem porare, evenimente culturale, pro-
iecte educaţionale, colaborări strânse cu 
diverse instituţii, precum şi sectorului 
restaurarea şi conservarea bunurilor 
patrimoniale.

Muzeul de Mineralogie 
„Victor Gorduza”  
Baia Mare 

În intervalul iulie 2013 – iulie 2014, 
activitatea muzeului s-a centrat în jurul 
realizării unui număr important de 
expoziţii, a unor parteneriate şi acorduri.

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea  
şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale 
Activitatea Centrului Judeţean pen-
tru Conservarea şi Promovarea Cultu-
rii Tradiţionale Maramureş a fost 
concretizată în perioada iulie 2013-iulie 
2014 prin realizarea unui număr de 
8 expoziţii în ţară, 3 expoziţii în 
străinătate şi 8 târguri ale meşterilor 
populari în judeţ şi în ţară. De asemenea 
reprezentanţii instituţiei au participat la 
un număr de 9 festivaluri - concurs din 
ţară unde au obţinut diferite premii. 

Ansamblul Folcloric 
Naţional „Transilvania” 
Păstrarea valorilor culturale, 
tradiţionale şi spirituale este o 
necesitate vitală pentru menţinerea 
echilibrului în evo luţia umanităţii. 
Valorificarea şi pro mo varea valorilor 
tradiţionale poate fi făcută doar 
printr-o riguroasă selecţie şi prin 
evitarea kitch-lui, într-un cadru 
organizat de către instituţiile de 

cultură. Sectorul cultural nu trebuie 
neglijat pentru că dispariţia culturii, a 
artei şi a tradiţiilor va duce la o societate 
abrutizată care trăieşte numai pentru 
producţie şi consum. Trebuie amintit 
că în acest an, Ansamblului Folcloric 
Naţional Transilvania i-a fost oferit un 
sediu nou, care a fost recompartimentat 
în conformitate cu specificul activităţii: 
sală de dans, sală pentru orchestră, 
garderobă, vestiare pentru balerini, 
birouri pentru administrative, arhivă.

evidenţA 
peRsoAnei
La data de 12 august 2013 s-a deschis al 
23-lea serviciu public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Maramureş, în comuna Săcălăşeni, cu 
comunele arondate Coaş şi Coltău, 
prin desprinderea de la Serviciul Pu-
blic Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Şomcuta Mare.



infRAstRuC-
tuRă
S.C. „Drumuri-Poduri Maramureş” 
S.A Baia Mare În anul 2011 între 
Consiliul Judeţean Maramureş şi 
S.C. «Drumuri - Poduri Maramureş 
« S.A s-a încheiat Contractul de 
delegare nr. 2625 privind gestiunea 
serviciului de administrare a do-
meniului public şi privat al judeţului 
Maramureş, în domeniul drumurilor 
judeţene. Scopul acestei delegări este 
menţinerea infrastructurii rutiere 
la nivelul de siguranţă şi exploatare 
impus prin legislaţia în domeniu. 
Pe baza acestui contract, S.C. 
«Drumuri - Poduri Maramureş» 
S.A. face propunerile, iar Consiliul 
Judeţean Maramureş aprobă 
planul de întreţinere şi reparaţii 
curente şi periodice pe reţeaua de 
drumuri judeţene. În anul 2013 
planul de întreţinere şi reparaţii 
a fost aprobat prin hotărârile 
nr.60/10.04.2013 , nr.127/28.08 ; 
şi nr.177/6.11.2013 iar în anul 2014 
prin hotărârile nr.25/19.02.2014 
şi nr.83/28.05.2014. Conform 
stării de viabilitate a drumurilor în 
judeţul Maramureş sunt încadrate 
la categoria drumuri judeţene un 
număr de 39 drumuri în lungime 
totală de 774,8 km , iar poduri 
cu deschidere peste 5 m sunt 128 
buc cu lungime totală de 3264 ml 
. Valoarea totală a realizării pentru 
perioada iulie 2013 – iulie 2014 a 
fost de 23.275.214,36 lei. 

AeRopoRtul 
inteRnA-
ţionAl bAiA 
MARe
Cheltuieli privind investiţiile În anul 
2013, Aeroportul Internaţional Baia 
Mare RA. a realizat investiţii constând 
în dotări independente în suma de 
292,00 mii lei, investiţiile din surse 
proprii au fost în valoare de 192,00 
mii lei. In primul trimestru al anului 
2014, s-a achiziţionat un echipament 
de securitate capabil să detecteze 
explozibili lichizi LEDS (Liquid 
Explosive Detection Systems). Trans-
feruri primite de la Consiliul Judeţean 
Maramureş pentru anul 2013 total 
din care 4.100,00 mii lei - pentru 
activităţi curente interne 4.000,00 
mii lei - pentru cheltuieli de capital 
100,00 mii lei. 

AGRiCultuRă 
Conform programului de activitate 
aprobat de Consiliul Judeţean și avizat 
de Ministerul Agriculturii și Dez vol-
tării Rurale, Camera Agricolă Ju de ţeană 
Maramureş, a desfăşurat în perioada 
iulie 2013 - iulie 2014 acţiu nile specifice 
propuse: promovarea şi punerea în 
practică a strategiei şi a pro gramelor 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, instruirea şi pre gă tirea profesională 
a producătorii agri coli; diseminarea 
informaţiilor în rândul populaţiei din 
mediul ru ral; monitorizarea şi asistenţa 
în implementarea proiectelor depuse, 
cereri de plată, rapoarte de progres pentru 
măsura 112, note explicative pentru 
modificare de plan de afaceri la proiectele 
din anul 3 pentru măsura 141; acţiuni 
de informare, popularizare,consultanţă, 
asistenţă tehnică de specialitate; reali-
zarea de materiale de specialitate, 
toate acestea cu scopul de a asigura 
fluxul informaţional atât de necesar 
producătorilor agricoli, în cadrul cărora 
se regăsesc mai multe grupuri ţintă: 
a. micii producători care trebuie sprijiniţi 
să treacă de la stadiul de agricultură de 
subzistenţă la statutul de fermă de tip 
familial cu caracter comercial; 
b. fermierii mijlocii care au potenţial 
pentru dezvoltarea exploataţiei, adap-
tarea şi diversificarea producţiei în 
scopul creşterii profitului; 
c. asociaţiile şi organizaţiile profesionale 
ale agricultorilor care trebuie să fie 
susţinute în dezvoltare a strategiilor de 
marketing în funcţie de cerinţele pieţei. 

tuRisM  
şi pRoMovARe 
Judeţ 
Serviciul public Maramureş Info-
Turism s-a ocupat în perioada rapor-
tată de segmentul promovării turistice 
a judeţului Maramureş. Acesta s-a 
implicat activ în organizarea eveni-
menului Crăciun în Maramureş care, 
în 2013, a adunat peste 1.800 de 
participanţi.


