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Reporter: Cum sunt cei 3 ani de man-
dat? 

Zamfir Ciceu: Mulţi sau puţini, depinde 
la ce ne raportăm. Puţini pentru nevoia 
Marmureşului şi probabil mult pentru 
aşteptarea altora. Cred că 3 ani este un 
interval rezonabil în care poţi să-ţi dai 
seama dacă eşti potrivit sau nu pentru o 
atare funcţie, pentru un asemenea loc, şi 
de ce nu, mai ales pentru rezultatele pe 
care le ai în trei ani. Pentru o prognoză de 
dezvoltare medie, nu neapărat lungă, trei 
ani sunt foarte puţini. Pentru o prognoză 
de dezvoltare scurtă, poţi să spui că în 3 
ani ai timp să implementezi ceva, dar 
totuşi sunt puţini pentru condiţiile 
în care a funcţionat administraţia din 
România şi pentru modul în care s-au 
implementat proiectele de infrastructură 
în administraţiile publice. În mare, în 
trei ani ceea ce s-a reuşit la nivelul Con-
siliului Judeţean Maramureş a fost de a se 
relua implementarea unor proiecte care 
erau în varii stadii. 
Astăzi, cu cele două proiecte în care 
lucră rile stagnau suntem în curs de im-
plementare şi, dacă ne ajută Dumne zeu, 
până la finele anului le finalizăm: mă 
refer la Spitalul Judeţean şi la dru mul 
Baia Sprie-Bârsana, la proiectul „Sis-
tem de management integrat al de şeu-

rilor în judeţul Maramureş” deja se fac 
lucrări efectiv fizic, s-au început lucrările 
la centrele de colectare deşeuri volumi-
noase, în cel mai scurt timp vor începe 
şi la închideri depozite şi pe urmă vom 
da drumul sper eu şi la executare fizică a 
centrului de la Sârbi şi a staţiei de tratare 
mecano-biologică şi a staţiei de transfer. 
Săptămâna trecută s-a semnat rapor-
tul procedurii şi urmează să fie făcute 
comunicările către ofertanţi şi să avem şi 
acolo un executant cât de repede.
Procedura privind execuţia primei ce-
lu le şi a centrului de la Sârbi este în 
prezent în faza de contestaţii la CNSC, 
să dea Dumnezeu să avem o soluţie cât 
de repede şi acolo, să putem încheia con-
tractul de lucrări şi zic eu că suntem pe 
un drum bun şi la acest proiect. 
Aceste proiecte se implementează cu 
aceiaşi bani ca şi la început, ceea ce diferă 
e modul de aşezare a bugetului în aşa 
fel încât să-ţi permită realizarea tuturor 
lucrărilor necesare pentru finalizarea 
acestor proiecte. Evident că ne ajută şi 
creditul, deşi până acum nu am avut 
trageri, în primul rând sunt finanţările 
europene, naţionale şi bugetul local.

Reporter: Aţi bănuit sau intuit situaţia 
acestor proiecte acum 3 ani, când aţi 
câştigat preşedinţia CJ Maramureş? 

Zamfir Ciceu: Nu poţi să ştii, odată ce 
nu eşti implicat în realizarea lor. Ştiam ce 
ştia tot omul de rând: că sunt probleme 
cu implementarea acestor proiecte. Abia 
după ce ajungi aici şi găseşti soluţii, poţi 
să-ţi dai seama de starea de fapt reală. 
Ceea ce stă în priceperea mea fac, şi fac 
indiferent ce se întâmplă cu alţii în jur. 
Cred că aşa este bine să facem. Trebuie 
să ne vedem într-un mod corect şi legal 
de ceea ce avem de făcut fiecare. Mai 
greşim, toţi oamenii mai greşesc, dar de 
aici până la a face ceva cu rea intenţie e 
cale lungă. Toţi oamenii care lucrează în 
administraţie mai pot să şi greşească pen-
tru că sunt oameni, important e să faci 
tot timpul ceea ce ai de făcut cu bună 
credinţă. Un alt mare pericol este fuga 
de răspundere şi neasumarea, indiferent 
cum vor percepe alţii, un lucru este cert 
în ceea ce mă priveşte: tot ceea ce am 

făcut a fost cu bună credinţă şi în intere-
sul comunităţii maramureşene şi cu re-
spectarea tuturor dispoziţiilor legale. 

Reporter: Aveţi regrete, dezamăgiri? 

Zamfir Ciceu: Nu am regrete, mi-aş fi 
dorit ca proiectele cu termen de finalizare 
2012 să  fi fost finalizate atunci, mi-aş fi 
dorit să lucrăm pe următorul exerciţiu 
financiar 2014-2020, dar situaţia este la 
nivelul României aceeaşi, nici nu putem 
face altceva. 
Ce mi-aş dori cel mai mult este o schim-
bare de mentalitate, în primul rând a cla-
sei politice cu privire la modul de abor-
dare a problemelor cetăţenilor şi, pe de 
altă parte, o schimbare de mentalitate 
în rândul societăţii civile care trebuie să 
perceapă în cu totul alt mod ceea ce se 
întâmplă în jurul lor. 
Suntem extrem de răi, inculţi şi invidioşi 

Interviu cu Zamfir Ciceu, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

ca oameni, din păcate. Nu suntem 
educaţi. Cred că şansa unei societăţi de a 
se dezvolta este educaţia şi disciplina. Îmi 
doresc ca societatea civilă în România să 
fie peste nivelul mediu educată, să fie 
disciplinată în sensul că emiţi opinii de 
bună credinţă şi în conformitate cu prin-
cipii ale societăţii. Vrând-nevrând, omul 
politic va trebuie să se adapteze. Nu sunt 
extratereştii oamenii politici, provin din 
rândul societăţii civile, iar nivelul clasei 
politice reflectă nivelul societăţii civile.
 
Reporter: Ce urmează în anul rămas 
până la alegeri?

Zamfir Ciceu: Anul acesta cel mai im-
portant este pentru noi să reuşim să 
implementăm la termen, până la finele 
lui 2015 proiecte de infrastructură pe 
POR, care nu poate fi extins. Să avem un 
grad cât mai mare de realizare la „Man-
agementul Integral al Deşeurilor”, să 
avem până aproape de faza finală selecţia 
operatorului, pentru că dacă noi, în cur-
sul anului viitor, în mai-iunie, vom reuşi 
să finalizăm proiectul cu totul, va trebui 
să avem şi operatorul. 
Dacă nu vom avea şi operatorul, vom 
avea nişte construcţii şi atât. Unul din-
tre elementele importante care trebuie 
să se întâmple în timpul rămas din acest 
mandat este proiecţia de dezvoltare 
pe viitorul exerciţiu financiar al UE. 
La acest moment suntem ca judeţ, cei 
care deţin preşedinţia ca rotaţi la ADR 
Nord-Vest, cred că este important că 
suntem conectaţi la toate posibilităţile 
de finanţare, la toate axele de finanţare în 
viitorul ciclu şi cel mai important este să 
avem proiecte de depus pe fiecare axă de 
dezvoltare. 

„Ce mi-aş dori cel mai 
mult este o schimbare de 
mentalitate, în primul rând 
a clasei politice cu privire 
la modul de abor dare a 
problemelor cetăţenilor 
şi, pe de altă parte, o 
schimbare de mentalitate 
în rândul societăţii civile 
care trebuie să perceapă în 
cu totul alt mod ceea ce se 
întâmplă în jurul lor”. 

Zamfir Ciceu

„Tot ceea ce am făcut a fost cu bună 
credinţă, în interesul comunităţii 
maramureşene şi cu respectarea 

tuturor dispoziţiilor legale”

Cifra 3 este pretudindeni un număr fundamental: exprimă o ordine 
intelectuală şi spirituală, în legătură cu Dumnezeu, cu universul 
şi omul. În administraţie, 3 reprezintă numărul confirmărilor. Este 
perioada de la care nu se mai pot întâmpla nici minuni, nici dezastre 
până la alegerile de anul viitor. De aceea, i-am solicitat preşedintelui CJ 
Zamfir Ciceu un scurt bilanţ al acestor trei ani de mandat. 

„Oricât mi-aş fi dorit 
să fie finalizat din 2012 

drumul Baia Sprie-
Bârsana, oricât mi-aş 

fi dorit ca până la acest 
moment să uităm deja 

că am avut un proiect de 
reabilitare a Spitalului 
judeţean, că Circuitul 

bisericilor de lemn este 
închis ca şi proiect, că 

Sistemul de management 
integrat al deşeurilor este 

deja funcţional, nu s-a 
putut. Există  problemele 

legale, aministrative şi 
birocratice care nu pot fi 
prevăzute, important este 

să fii de bună-credinţă, 
să găseşti soluţii şi să fim 
pentru comunităţile care 

ne-au ales. Am căutat 
mereu să prezentăm 

aevărul, onest, nu cred 
că m-a auzit cineva 

promiţând marea cu 
sarea”. 

Zamfir Ciceu
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Proiectul „SiStem de management integrat al deşeurilor  
în judeţul maramureş”

reabilitarea 
SPitalului 
judeţean  
de urgenţă „dr. 
conStantin oPriş” 
baia mare 

2012: stadiul de realizare a lucrărilor 
era de circa 25% 
2015: lucrările sunt aproape de fina-
lizare, în luna iulie proiectul va fi în-
cheiat. 
Proiectului „Reabilitarea Spitalul Ju-
de ţean de Urgenţă „Dr. Constantin 
Opriş-Baia Mare”, având o valoare 
totală de 70.627.740,32 Ron, in-
clusiv TVA, i-a fost alocată o sumă 
de 55.620.702,34 Ron din care 
48.242.454,90 Ron din Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regională şi 
7.378.256,44 Ron de la bugetul de 
stat.

Obiectivele proiectului sunt: 

n îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
medicale oferite în cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă, prin eficientiza-
rea fluxurilor sanitare specifice ca ur-
mare a asigurării unor condiţii termice, 
de ventilaţie, sanitare, de circulaţie şi 
evacuare corespunzătoare activităţilor 
medicale;

n creşterea gradului de confort al pa-
cienţilor internaţi, atât în perioadele ca-
niculare, cât şi în cazul unor temperaturi 
exterioare scăzute; 
n mărirea gradului de igienă şi a con-
trolului microbian prin asigurarea unei 
termoizolaţii şi ventilaţii eficiente;
n creşterea gradului de protecţie  la in-
cendii; 
n asigurarea accesibilităţii persoanelor 
cu handicap prin crearea de facilităţi şi 
respectarea exigenţelor specifice per-
soanelor cu dizabilităţi; 
n optimizarea cheltuielilor cu utilităţile 
ca urmare a scăderii consumurilor de 
energie electrică şi termică, şi reducerea 
substanţială a cheltuielilor cu reparaţiile 
şi întreţinerea curentă a spitalului;
n respectarea normativelor în vigoare 
privind siguranţa în exploatare, conser-
varea energiei.

2012. Nu era semnat nici măcar 
contractul de finanţare. 

2015- Proiectul este în faza de execuţie 
fizică a lucrărilor. Contractul de Finanţare 
a Proiectului a fost semnat în data de 
10  februarie  2014, între Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice, în 
calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional Secto rial 
„Mediu” şi Consiliul Judeţean Mara mureş, 
în calitate de Beneficiar.
Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, 
este de 229.148.934 lei, în conformitate 
cu Ordinul ministrului mediului şi pă-
durilor din care valoarea eligibilă conform 
POS Mediu este de 208.315.172 lei (fi-

nanţare nerambursabilă şi contribuţia Be-
ne ficiarului din bugetul local).
Valoarea Proiectului, alta decât cea 
eligibilă, conform POS Mediu, este de 
20.833.762 lei. 
În cadrul Proiectului „Sistem de mana ge-
ment integrat al deşeurilor în judeţul Mara-
mureș” se vor realiza următoarele investiţii: 
n Construcţia Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor în judeţul Mara-
mureș (CMID) - Depozitul ecologic 
central de deşeuri de la Sârbi-comuna Făr-
cașa, Staţia de sortare a deșeurilor şi Staţia 
de tratare mecanico-biologică; 
n Construcţia a trei Staţii de transfer 
deșeuri la, Sighetu Marmației, Moisei 
și Târgu Lăpuș și o Stație de sortare la 

Sighetu Marmației; 
n Construcţia a șapte Centre de colectare 
a deșeurilor voluminoase la Baia Mare, 
Târgu Lăpuș, Seini, Șomcuta Mare, Si-
ghetu Marmației, Borșa și Vișeu de Sus; 
n Închiderea a șase depozite neconforme 
de deşeuri din judeţul Maramureș la 
Baia Mare, Târgu Lăpuș, Seini, Sighetu 
Marmației, Borșa și Vișeu de Sus;  
n Furnizare de echipamente pentru co-
lectarea deşeurilor - 9,919 igloo-uri, 
1,218 containere, 2,759 pubele, 82,785 
de compostoare individuale cu capacitate 
de 400 l, livrate locuitorilor pentru pro-
movarea compostării individuale în zonele 
rurale;  25 containere cu capaci tate de 30 
m3, 9 camioane mare tonaj și 6 remorci, 

pentru transferul deșeurilor către CMID;
n Furnizare de echipamente și mașini 
pentru  transfer și operare în „Sistemul de 
management integrat al deşeurilor în jude-
ţul Maramureș”. 

S-au început lucrările la construirea a 
cinci puncte de colectare a deșeurilor vo-
lu minoase la Baia Mare, Seini, Borşa, 
Şomcuta Mare, Vişeu de Sus şi în cel 
mai scurt timp vor începe lucrările şi la 
închiderea în sit a depozitelor de deşeuri 
neconforme urbane la Vişeu de Sus, 
Tepliţa-Sighetu Marmaţiei şi Satu Nou-
Baia Mare, respectiv proiectare şi execuţie 
pentru trei relocări la Seini, Târgu Lăpuş, 
Ariniş-Borşa. în cifre,  

date şi rezultate

ANI

3 ani, 4 proiecte majore deblocate, zeci de realizări bifate, 
evenimente organizate şi probleme soluţionate. Primii trei ani 
scurşi din acest mandat al Consiliului Judeţean Maramureş au 
fost decisivi pentru proiectele majore ale judeţului. Maramureşul 
putea pierde sute de milioane de Euro. Perseverenţa şi 
seriozitatea au făcut ca lucrurile să stea altfel. 

2012. În vara lui 2012, reabilitarea 
drumului județean Baia Sprie – Bârsana 
era blocată. Ulterior, Comisia de Adju-
decare a Disputelor a decis rezilierea 
contractului între Consiliul Judeţean 
Mara mureş şi firma bihoreană SC 
Selina. 

2015. După 3 ani, drumul este în 
plină execuţie şi are toate şansele să fie 
finalizat în acest an. În 8 octombrie 
2014 a avut loc predarea-primirea am-
pla samentului şi a bornelor de reper 

pentru lucrările rămase de executat în 
cadrul proiectului „Reabilitare traseu 
de drum judeţean Baia Sprie (DN 18) 
– Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 
109 F) – Călineşti (DJ 185) – Bârsana 
(DJ 185).” În aceeaşi zi a fost emis şi 
ordinul de începere a lucrărilor. Firma 
câştigătoare a licitaţiei pentru efectuarea 
lucrărilor rămase de executat este S.C. 
Diferit SRL Cluj Na poca, iar valoarea 
contractului de lucrări, având nr. 6651 
din 23.09.2014, este de 79.058.183,19 
lei fără TVA.

reabilitarea drumului baia SPrie 
-bârSana

Proiectul „Sistem de mana ge ment integrat al deşeurilor în judeţul Mara mureș” este în faza de 
execuţie fizică a lucrărilor. Contractul de Finanţare a Proiectului a fost semnat în data  
de 10 februarie 2014, între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Secto rial „Mediu” şi Consiliul 
Judeţean Mara mureş, în calitate de Beneficiar
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Proiectul  
„circuitul 
biSericilor de lemn 
din tranSilvania  
de nord”

2012. execuţia lucrărilor nu era nici 
măcar atribuită. 

2015. proiectul este foarte aproape de 
finalizare. 
Proiectul, în valoare totală de 19.851.280 
lei,  este finanţat prin Pro  gramul Opera-
ţional Regional 2007 - 2013. Iniţial s-a 
procedat la achiziţia publică, dar AN-
RMAP a întors înapoi documentaţia cu 
recomandarea de a împărţi pe două loturi 
lucrările. CJ Maramureş s-a conformat, a 
refăcut documentaţia şi s-a reîncărcat în 
sistemul electronic de achiziţii publice. 
Lotul II a fost atribuit relativ repede, pen-
tru lucrările din lotul I au existat întârzieri 
din cauza contestaţiilor. Dar în prezent 
proiectul se află într-o fază finală de im-
plementare.

cetăţeni  
de onoare  
ai judeţului

Patru personalităţi au primit 
acest titlu din partea CJ 
Maramureş: Grigore Leşe, 
ÎPS Justinian, Arhieiscopul 
Maramureşului şi Sătmarului, 
Nicolae Sabău şi academicianul 
Ionel Valentin Vlad, 
preşedintele Academiei 
Române. 

Ştef, preşedinte al Consiliului Judeţean 
Satu Mare. Această funcţie este o oportu-
nitate de a fi aproape şi de a ţine aproape de 
nevoia de dezvoltare a întregii reuniuni şi a 
judeţului Maramureş.
Mai mult, au avut loc  consultări pe tema 
programelor europene. Ultima întâlnire 
de acest fel a avut loc săptămâna trecută, la 

acestea participând reprezentanţi ai Minis-
terului Dezvoltării Regionale şi Admi-
nistraţiei Publice, ai Consiliilor Judeţene 
Maramureş şi Satu Mare, ai primăriilor şi 
ai ONG-urilor. Consultantul desemnat de 
MDRAP, Ciprian Ciucu a prezentat strate-
gia programului, caracteristicile teritoriale, 
activităţile indicative şi alocarea bugetară. 

În cadrul şedinţei din 20 aprilie 
2015, a Consiliului pentru Dez-
voltare Regio nală Nord-Vest, con-
ducerea CDR a fost preluată de 
domnul Zamfir Ciceu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Maramureş, 
ca nou preşedinte al Consiliului, 
secondat fiind de domnul Adrian 

reabilitarea 
Palatului 
adminiStrativ 

O clădire emblematică din punct 
de vedere instituţional şi arhitec-
tural în care era neapărată nevoie 
de lucrări de reabilitare. Acest 
deziderat s-a realizat tot în acest 
mandate. 

SPrijin Pentru 
comunităţi 

Consiliul Judeţean Maramureş 
a arătat un interes deosebit pen-
tru toate comunităţile locale, 
indiferent de culoarea politică, 
sprijinind unităţile administriva-
tive de câte ori s-a putut. Mai 
mult, s-a intervenit pe drumurile 
judeţene, investiţiile în acest 
sector fiind cele mai mari din 
ultimii ani. 

maramureşul a rePrezentat românia  
la berlin

Facilitarea  
şi Promovarea în 
ScoPul abSorbţiei 
Fondurilor 
euroPene 

În fiecare an, în luna ianuarie,  Maram-
ureşul a devenit un adevărat ambasador 
al României la Berlin. 

Târgul de Produse Tradiţionale „Săptă-
mâna Verde” de la Berlin a fost un prilej 
pentru delegaţia maramureşeană de a 
expune tot ce are ju deţul nostru mai 

reprezentativ, mai fru mos şi mai atractiv: 
de la pălinca de Mara mureş şi produsele 
din carne, brânză, fructe şi miere, până la 
ţesături, cusături şi ceramică. 
Totul pe fondul muzicii lui Dumitru 
Dobrican şi al dansurilor populare spec-
taculoase ale corpului de balet al Ansam-
blului Folcloric Naţional Transilvania.  
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crăciun  
în maramureş 

Evenimentul a crescut din toate punc-
tele de vedere în fiecare an. Ultima 
ediţie, 2014, a fost o adevărată poveste 
de success. Pre şedintele Zamfir Ciceu 
declara: „Crăciun în Maramureş” se 
doreşte, practic, o prezentare a ofer-
tei turistice a Maramureşului într-un 
mod cât mai atrăgător, reconstitu-
ind o zi din ajunul marii sărbători a 
Naşterii Domnului”. 
În 2014, s-a reușit cea mai nu me roasă 
participare, în com parație cu anii 
trecuți, atât ca număr de primării par-
ticipante, cât și ca număr de vizitatori. 
Dacă în 2013 s-a estimat o participare 
de 1.800 persoane, în 2014 numărul 
lor s-a dublat.
Au fost opt primării participante, 
care au venit cu porcul gata să fie 
pregătit, cu bucate tradiționale și cu 
mulți colindători.
Tendința de comparare cu anii prece-
denți apare inevitabil și este de bun 
augur, pentru că se poate vedea felul 
în care manifestarea a crescut în am-
ploare. Pentru că, de la trei primării 
participante inițial s-a ajuns la opt, 
pentru că s-au populat aproape toate 
casele din Muzeul Satului, pentru că 
au început să vină vizitatori și turiști 
din țară și din străinatate special pen-
tru a vedea acest eveniment.

rePrezentare 
internaţională 

Maramureşul a reuşit să iasă din conul 
său de umbră, fiind promovat la nivel 
internaţional prin numeroase întâlniri şi 
schimburi de experienţă. Amintim doar 
câteva: Schimb de experiență, Franța, 
aprilie 2013, Schimb de experiență Un-
garia, 2014, participarea preşedintelui 
Zamfir Ciceu în perioada 20-24 mai 
2014 la cel mai mare eveniment de me-
diu din Coreea de Sud -  Global Green 
Hub Korea 2014, organizat de KOTRA 
Anual în Incheon, colaborarea dintre 
Maramureş şi Panevezys (Lituania) şi 
vizitele oficiale reciproce etc. Ultimul 
eveniment de acest fel este participarea 

echipei proiectului pl@NETour la inau-
gurarea planetariului digital de la Uni-
versitatea Națională Uzhgorod. 

Promovarea 
culturii şi educaţiei 

Pentru prima dată, Consiliul Judeţean 
Maramureş a iniţiat o serie de mani-
festări care definesc şi promovează 
specificul cultural, interetnic şi autentic 
al judeţului Maramureş. Prima ediţie 
a manifestării organizată de Consiliul 
Judeţean Maramureş, sub genericul „Zi-

lele Maramureşului”, s-a desfăşurat în 
perioada 7-10 mai 2015 şi a adus pe tapet 
tot ce are judeţul mai reprezentativ, tot ce 
lumea trebuie să cunoască despre cultura, 

spiritualitatea şi valorile acestui spaţiu: de 
la expoziţii şi vernisaje, la simpozion pe 
tema multiculturalităţii şi la festivaluri 
şi seri muzicale. Nu au lipsit nici regalul 
folcloric, lansările de carte, atelierele de 
pictură în aer liber. Centrul de greutate 
al manifestărilor a fost la Muzeul Satului 
din Baia Mare unde au avut loc  Festi-
valul Dacilor Liberi, degustări de produse 
tradiţionale, expoziţii în aer liber şi târgul 
meşterilor populari.  
Tot pentru prima dată, Consiliul Jude-
ţean şi-a asumat sarcina de a coordona 
un manual de istorie, cultură şi identitate 
locală, care să fie introdus în şcoli ca ma-
terie opţională. 

Consiliul Judeţean a acordat o atenţie 
deosebită planificării şi realizării docu-
mentaţiilor pentru proiecte care vor fi 
depuse în viitorul execiţiu financiar al 
UE, 2014-2020. 
Numai în bugetul din acest an au fost 
cuprinse sumele destinate realizării 
Studiilor de Fezabilitate şi Prefez-
abilitate, Proiectelor Tehnice şi ex-
pertizelor tehnice pentru reabilitarea 
unor sectoare de drumuri judeţene, 
pentru realizarea şi actualizarea sis-
temelor video de monitorizare căi de 

comunicare rutieră. Tot aici sunt in-
cluse Studii de Fezabilitate şi reabili-
tare şi modernizare DJ 185 – sector 
Valea Vişeului – Lunca la Tisa – Bo-
cicoiu Mare – Crăciuneşti (DN18, 
km 55+086 km 71 + 986) şi reabilita-
rea tronsoanelor de drumuri judeţene 
cuprinse în PNDL (DJ 109I – Seini 
DN 1C – Viile Apei – limită judeţ 
Satu Mare, DJ 182 B – Coaş, DJ 182 
C – Remeţi pe Someş,DJ 109F - lim-
ita judeţ Sălaj – Târgu Lăpuş DN 18 
Dămăcuşeni – Rogoz DJ 171). 

tranSParenţa 
De la interfaţa web, la proiectul noului 
Centru de Informare pentru Cetăţeni, 
Consiliul Judeţean a căutat să vină mai 
aproape de cetăţeni, să fie o instituţie 
mai transparentă, mai deschisă, mai 
aplecată spre cetăţean. 

Studii, Proiecte, PlaniFicări 
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comuna Repedea. Mă bucur că am reușit, in-
diferent de culoarea politică a primarilor, să 
finanțăm proiecte bine făcute, să promovăm 
prioritățile reale ale administrațiilor lo-
cale”, a declarat vicepreședintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Zetea. 

Fonduri semnificative  
pentru toate comunităţile  
din maramureș
Pentru rețeaua de canalizare menajeră și 
stația de epurare la Rona de Jos s-a aprobat 
o suplimentare a finanțării de 350.000 de lei, 
iar totalul anului 2014 a fost de 1 milion de 
lei. Două proiecte au primit suplimentări ale 
finanțării în Vadu Izei, în 2014. Este vorba 
despre alimentarea cu apă potabilă și canali-
zare, unde suplimentarea acordată a fost de 
530.000 de lei, iar totalul anului 2014 de 
1.250.000 de lei, și modernizarea și reabili-
tarea drumului comunal 11 (DC 11), aflat 

între Valea Izei și Valea Stejarului, unde s-a 
acordat o suplimentare de 200.000 de lei și 
un total al anului trecut de 800.000 de lei.
În Tăuți există opt contracte finanțate de 
MDRAP, iar un alt proiect care a primit 
finanțare de peste 10 miliarde de lei vechi 
este Școala Generală cu clasele I-VIII Nistru.
„Seini-ul s-a bucurat de una dintre cele mai 
mari finanțări din Maramureș, anul trecut. 
Am primit, în 2014, în județ, de patru ori 
mai mulți bani decât am primit în orice an, 
după Revoluția din decembrie 1989. Am 
realizat, în ultima perioadă, extinderi de 
canalizări, drumuri, poduri. Avem promisi-
uni că după ce vom finaliza proiectele înce-
pute, vom primi finanțare și pentru podul 
peste Someș, între Seini și Pomi. În 2015, 
toate cele cinci proiecte începute în Seini vor 
fi finalizate, pentru a putea demara lucrări 
noi. Seini-ul a beneficiat, doar la ultima rec-
tificare bugetară, de suma de 1.360.000 de 
lei”, a conchis Gabriel Zetea, vicepreședinte 
al Consiliului Județean Maramureș. 

Doar în anul 2014, prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL), peste 13 milio-
ane de euro au fost alocați pen-

tru proiectele Maramureșului. Asta, după ce 
în 2013 s-au reabilitat peste 100 de km de 
drumuri naționale, iar în 2015 investițiile 
continuă.
Gabriel Zetea, vicepreședintele Consiliului 
Județean Maramureș a arătat că, după două 
decenii în care județul nostru a fost izolat 
de restul țării, anii 2013 – 2014 și începu-
tul anului 2015 au adus fonduri importante 
pentru proiectele județene. ”Am promis, 
ca reprezentanți ai județului, că vom ajuta 
comunitățile locale cu proiecte. Până acum, 
peste 560 de miliarde de lei vechi au venit 
de la Ministerul Dezvoltării Re gionale și 
Administrației Publice (MDRAP) pentru 
aducțiuni de apă, canali zare, drumuri co-
munale și construcții de poduri. Ultimul gu-
vern care a investit în poduri în Maramureș 
a fost Guvernul Năstase. Mă bucur că 
am reușit, prin intermediul Consiliului 
Județean, să atragem fonduri semnificative 
în Maramureș, în acești ultimi trei ani. Am 
reușit să finanțăm construcția a zeci de km de 
drumuri comunale, a zeci de km de aducțiuni 
de apă și să construim zeci de poduri care au 
scos comunități întregi din izolare. Cea mai 
mare investiție rămâne, deocamdată, podul 
dintre Ulmeni și Chelința, însă prin Minis-
terul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice am semnat zeci de contracte care 
au și fost finanțate între 2013 – 2015”, a 
arătat vicepreședintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea.

Gabriel Zetea: milioane de lei 
acordate pentru canalizare, 
apă, poduri și drumuri 
comunale
Două contracte de suplimentare a finan-
țării au ajuns și la Rona de Sus, în 2014, prin 
intervențiile repetate pe care vice președintele 
Consiliului Județean, Gabriel Zetea le-a 
făcut la Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP). Pentru 
proiectul de canalizare mena jeră cu stație 
de epurare s-a acordat o suplimentare a 
finanțării în valoare de 400.000 de lei și un 
total pentru anul 2014 de 900.000 de lei. În 
ceea ce privește reabilitarea drumului comu-
nal 16 (DC16), respectiv legătura între Rona 
de Sus și Coștiui, suplimentarea finanțării a 
fost de 200.000 de lei, iar pe parcursul anu-
lui 2014, doar pentru acest tronson s-au alo-
cat 500.000 de lei. În comuna Repedea s-au 
alocat, prin PNDL, bani pentru extinderea 
alimentării cu apă potabilă și vorbim aici de 
o finanțare de 100.000 de lei. ”Pe lângă foarte 
multe proiecte care au primit finanțare pen-
tru continuarea lucrărilor, am reușit să intro-
ducem la finanțare și proiecte noi, proiecte vi-
tale pentru comunitățile maramureșene, cum 
este această extindere a alimentării cu apă în 

Gabriel Zetea:  
anul 2014 a reprezentat  
vârful investiţional  
al maramureșului
O investiție demarată în 2014 și care a fost 
finalizată în același an este podul peste râul 
Săsar, în comuna Recea, în timp ce lucrările 
de canalizare în sat Săsar continuă.
Contracte semnate și finanțare au ajuns și la 
Satulung, acolo unde au fost aduse două proi-
ecte extrem de importante. Este vorba despre 
alimentare cu apă în Hideaga - Mogoșești - 
Pribilești și investiția la Școala din Satulung.
Șomcuta Mare este un oraș care a beneficiat 
de peste 1.000 mii lei pentru finanțarea a 
trei proiecte pe OUG 28. Investiții au fost 
și în Valea Chioarului, Boiu Mare, Cernești, 
Copalnic Mănăștur, Șișești, Strâmtura, Ieud, 
Botiza, Săliștea de Sus, Vișeul de Jos, Moisei, 
Suciu de Sus, Băiuț, Lăpuș, Coroieni, Vima 
Mare, Târgu Lăpuș, Giulești, Bicaz, Satu 
Nou de Sus, Baia Sprie, Asuaju de Sus, Arieșu 
de Câmp, Colțirea, Mireșu Mare, Coaș, 
Remetea Chioarului, Săcălășeni, Fărcașa, 
Băița de sub Codru etc.

Vicepreședintele CJ a arătat că anul 
2014 a reprezentat vârful investițional al 
Maramureșului, iar acest guvern condus de 
Victor Ponta a înțeles că județul nostru a fost 
văduvit de fonduri în ultimele două decenii, 
motiv pentru care, în 2014, am ajuns pe locul 
5 la nivel național ca infuzie de capital. 

„Ne-am săturat de miniștri care 
vin în Maramureș, beau o pălincă, 
mănâncă o sarma, semnează 
contracte fără a stabili sume și banii 
vin la Sfântul așteaptă. Această 
paradigmă s-a terminat”,

- a concluzionat Gabriel Zetea, 
vicepreședintele CJ Maramureș. 

Maramureșul nu a fost izolat în ceea ce 
privește finanțările europene pentru interval-
ul 2014 – 2020. Pe partea de infrastructură 
rutieră a fost cuprins drumul Baia Mare  
Vaja, care pleacă de la Turda, vine spre Cluj, 
Dej, Baia Mare, iar de la Baia Mare o ia spre 
Halmeu și apoi legătura cu Ucraina, pe o par-
te și spre vama Petea pentru a face legătura cu 
autostrada M3, din Ungaria. 
Și la capitolul feroviar se va investi peste un 
miliard de euro în refacerea căii ferate de 
la Cluj, Dej, Baia Mare și apoi Satu Mare, 
dorindu-se ca viteza de deplasare a trenuri-
lor să crească de la 50 de km pe oră, la 100 
– 120 km/h. Ul al treilea punct și la fel de 
important este transformarea Aeroportului 
Internațional Baia Mare în Aeroport Re-
gional, ceea ce înseamnă că, până în 2020, 
singurul aeroport care se poate bucura de 
finanțare pe masterplanul de transport este 
cel din Baia Mare.

În 2012, vicepreşedintele CJ 
Maramureş, Emil Marinescu declara 
că prioritatea acestui mandat este 
finalizarea proiectelor începute. Acum, 
la un an de la încheierea mandatului 
2012-2016, Marinescu se declară 
mulţumit de realizări: „Aceşti trei ani 
de mandat i-am simţit mult mai intens. 
Este un mandat mult mai plin de 
satisfacţii pentru că am implementat 
şi suntem în curs de finalizare marile 
proiecte ale judeţului. Am avut o 
colaborare foarte bună şi cu colegii 
din conducerea Consiliului Judeţean, 
cu aparatul propriu al CJ, dar şi cu cei 
din plenul Consiliului Judeţean. Mă 
bucur că nu au existat orgolii politice 
care ne-ar fi putut face să batem pasul 
pe loc. Am speranţa că în acest mandat 
vom finaliza toate proiectele pe care 
ni le-am propus, rămânând doar o 
oarecare urmă de incertitudine pe ceea 
ce înseamnă Aeroportul. Comparativ 
cu celelalte mandate în care am lucrat 
în Consiliul Judeţean, acest mandat 
a fost mult mai intens din punct de 
vedere al aplicabilităţii, pentru că am 
avut proiecte în derulare”. 

Marinescu vede ca prioritate în 
continuare racordarea Maramureşului 
la reţele de transport internaţionale, 
o doleanţă mai veche a administraţiei 
judeţene, care ţine însă de centru: „o 
altă prioitate înseamnă racordarea 
judeţului la reţelele de transport 
internaţional, care ar duce la 
contractibilitate sporită pentru 
investitori. Şi aceasta este o prioritate 
pentru actuala conducere a Consiliului 
Judeţean de a atrage investitori şi a 
crea locuri de muncă, pentru că e o 
nevoie acută de locuri de muncă în 
judeţul Maramureş, gândindu-ne că a 
scăzut mereu nivelul PIB-ului, într-un 
clasament de profil cu celelalte judeţe 
din România. 
Aceste idei se pot materializa dacă 
Ministerul Transporturilor va 
înţelege că pentru zona de Nord 
Vest care este şi cea mai rarefiată în 
drumuri, problema majoră rămâne 
în continuare reabilitarea drumurilor 
judeţene, naţionale, europene, dar şi o 
conexiune cu sistemele internaţionale 
de transport”. 

emil marineScu, 
vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Maramureş  

Vicepreşedintele CJ Maramureş, Emil Marinescu, este un om cu 
experienţă în administraţia judeţeană şi, tocmai de aceea analiza 
sa este una în cunoştinţă de cauză. Marinescu spune că acest 
mandat este cel mai plin de satisfacţii şi mai aplicat din toată 
cariera sa administrativă.  

„Trei ani de investiții  
în proiectele județului  
au scos comunități întregi 
din izolare”

Gabriel Zetea, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș:
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eugenia godja,  
consilier judeţean

„Calitatea de consilier judeţean a fost 
o experienţă care mi-a îmbogăţit viaţa, 
desăvârşindu-mi, pot spune, domeniul 
activităţilor administrative pe care le-am 
desfăşurat vreme de mai mulţi ani. 
Am fost plăcut surprinsă de multe lucruri 
bune şi frumoase la Consiliul Judeţean, 
dar am trăit şi momente de dezamăgire 
când se încerca să se discrediteze şi să se 
arunce în derizoriu activitatea instituţiei 
de către unii din afara sistemului admi-
nistrativ, acum, când este mai mare 
nevoie ca oricând ca această instituţie să 
se consolideze pentru a realiza proiecte 
atât de importante pentru judeţ, şi care 
ani la rândul au fost nejustificat neglijate. 
M-a impresionat calitatea oamenilor, fie 
colegi de Consiliu Judeţean, fie funcţio-
nari ai Consiliului Judeţean, unii foarte 
bine pregătiţi profesional, cu notorietate, 
dar mai ales cu competenţa, bunul simţ şi 
obiectivitatea cu care îşi aleg argumentele 
pentru a-şi susţine punctul de vedere. 
Este mare lucru, spun eu, să rămâi om, 
om adevărat, om veritabil. Dar se pare că 
tot mai mulţi am înţeles că „să fii domn 
e o-ntâmplare, să fii om e lucru mare!”. 
Sistemul de lucru în cadrul comisiilor 
Consiliului Judeţean, dar şi al plenului, 
l-am găsit diferit faţă de ceea ce cunoşteam 

eu din practica administraţiei locale de la 
Sighetu Marmaţiei. La nivel judeţean este 
extrem de importantă munca în comisii, 
pentru că aici se dezbat argumentat 
proiectele ce urmează să intre în plen, şi 
plenul să le aprobe. 
La Consiliul Local din Sighetu Marmaţiei 
plenul era forul de dezbatere, aici se ex-
primau puncte de vedere diferite, aici se 
decidea soarta proiectelor care în prea-
labil primiseră avizul comisiilor. Nu 
ştiu care dintre metode este mai bună, 
dar analiştii politici ne pot da un răs-
puns cu siguranţă. Nu se face politică 
de partid, ci administraţie la nivel de 
Consiliu Judeţean, şi acest lucru este 
lăudabil. Meritul revine în primul rând 
preşedintelui şi vicepreşedinţilor. Dacă 
aşezi loialitatea faţă de partid înaintea 
intereselor judeţului este după părerea 
mea un lucru extrem de păgubos.

Răfuielile politice nu duc spre niciunde, 
iar la nivel judeţean, cât şi local de altfel, 
este nevoie de unitate în acţiune, şi de 
solidaritate pentru a reuşi să împlineşti 
cât se poate de bine şi de mult din 
aşteptările justificate ale oamenilor. Să 
ne dea Dumnezeu sănătate, înţelepciune, 
înţelegere şi gândul cel bun pentru a reuşi 
să facem în anul care a mai rămas din acest 
mandat ceea ce este gândit şi concretizat 
în proiecte importante pentru Maramureş 
şi maramureşeni!”

gheorghe marian, 
consilier judeţean

Ceea ce se face în momentul de 
faţă în Consiliul Judeţean sunt 
proiectele pornite de pe vremea 
foştilor preşedinţi ai CJ. Singurul 
regret este că nu s-au mai iniţiat 
proiecte noi şi e păcat. Sperăm 
însă să le ducem cu bine la capăt 
pe cele care sunt începute. Este 
foarte important, cu atât mai mult 
cu cât marea lor majoritate au ca 
finalitate sfârşitul acestui an. Deşi 
este foarte greu să le finalizăm pe 
toate la termen, sperăm că vom 
reuşi. De asemenea, pot să spun 
că în acest mandat Consiliul 
Judeţean este mai consolidat, că 
s-au stabilizat unele lucruri, dar 
întotdeauna se poate spune că se 
putea face mai mult. În mandatele 
trecute, consilierii judeţeni săreau 
unii la gâtul celorlalţi, dar în 
acest mandat s-au lăsat deoparte 
orgoliile politice ceea ce face mai 
liniştită şi mai calmă atmosfera în 
şedinţele de plen. Este o şedinţă 
„mai normală” de lucru, atât în 
şedinţele de lucru, cât şi în ceea ce 
priveşte proiectele. Am speranţe 
mari că se va termina cu bine acest 
mandat.

cornelica ilea, 
consilier judeţean

Aceşti trei ani de mandat ca şi consilier 
judeţean i-am perceput ca pe o mare 
responsabilitate în domeniul în care îmi 
desfăşor activitate (sănătate şi asistenţă 
socială). Am avut o colaborare bună cu 
toţi colegii, în limita normalului, că nu 
avem alte intenţii decât să facem lucruri 
bune. Din punctul acesta de vedere, acest 
mandat cred că l-au simţit toţi consilierii 
ca pe o responsabilitate. Că fiecare este 
pregătit pe un anumit domeniu, dar ne 
informăm pe toate subiectele pentru 
că nu putem să le ştim pe toate. Pot 
să spun că am văzut că fiecare-şi face 
treaba. Toată lumea a sesizat că acest 
mandat nu a fost unul cu scandaluri şi 
intrigi, a fost un mandat echilibrat, ceea 
ce este bine pentru interesele judeţului. 
Că este o mare responsabilitate să-ţi 
reprezinţi alegătorii în această structură 
de conducere a judeţului. În celelalte 
mandate nu am fost consilier judeţean, 
dar am văzut şi scandaluri pentru că am 
colaborat cu plenul Consiliului Judeţean 
din postura de director la Protecţia 
Copilului. Aceşti trei ani de mandat au 
fost mai liniştiţi din punctul de vedere 
al declaraţiilor, dar mult mai aplicat din 
perspectiva proiectelor majore pentru 
judeţ. Întotdeauna se poate face mai 
mult şi mai bine, dar ţinând cont că s-au 
preluat din mers o serie de proiecte, este 
bine că s-a reuşit să se aducă lucrurile pe 
făgaşul normal.  

gavril ardusătan, 
consilier judeţean

Chiar dacă la nivel naţional au fost 
trei ani de turbulenţe politice ma-
jore, la nivel local politica a fost mai 
discretă decât marele spectacol de 
la nivel naţional. Asta pe de o parte 
datorită unui preşedinte care, deşi im-
plicat politic într-un partid, a încercat 
să armonizeze părerile rezultate în ur-
ma dezbaterilor politice interne ale 
partidelor, iar pe de altă parte, care 
urmărea scopul administrativ mai 
mult decât scopul vizibilităţii pe piaţa 
media sau pe piaţa politică. 
Lucrul acesta a dus la o mai bună 
rezolvare a chestiunilor ce ţineau de 
parcursul proiectelor în curs de de-
rulare. Deşi a fost criticată o oare care 
neimplicare, s-a reuşit să se de blo-
cheze unele proiecte, cum este cazul 
Drumului Baia Sprie – Bârsana, şi 
să repună în grafic termenele şi con-
diţiile celorlalte proiecte cu finanţare 
europenă, ce aveau un anumit risc de 
neîndeplinire, şi care ar fi dus ju de-
ţul într-o gravă incapacitate de dez-
voltare. 

Nu cunosc toate detaliile pe fiecare 
proiect în parte, însă din ceea ce am 
putut observa e un man dat care la 
bilanţul celor 3 ani poate să promită 
ca şi garanţie că finalizarea proiectelor 
care ne-au rămas moş tenite şi întârzi-
ate va fi efectuată cu certitudine. Lu-
cru care ne bucură pe toţi cetăţenii. 
Lucrul acesta pe proiectele mari şi 
suplimentările bugetare au dus la o 
creştere a calităţii administraţiei fără 
a fi însă vizibilă în plan mediatic, 
fără scandaluri şi fără a se bate tobele 
în târg. Asta poate da o notă bună 
preşedintelui şi formulei executive, 

chiar şi Consiliului care n-a exagerat 
cu dezbaterile politice sau cu politiza-
rea actului admnistrativ, pentru că pe 
de o parte şi situaţia politică e destul 
de complicată şi se formează greu 
majorităţi alternative, dar şi pentru că 
pe legea administraţiei publice, crear-
ea unei alte majorităţi ar putea duce la 
blocaje decizionale. Este bine că există 
înţelepciunea suficientă să mai dăm 
haina politică jos şi să fim rezonabili 
în aprecieri, pentru că până la urmă in-
teresul fiecărui ales este să nu încurce, 
dacă nu poate să facă mai mult, şi să 
ne trezim cu rezultate favorabile chiar 
dacă nu la nivelul promisiunilor din 
2012. 
Comparativ cu mandatele trecute, 
actualul mandat are ceva în plus. 
Pre şedintele este foarte receptiv la 
elemente ce ţin de actul cultural, la 
vizibilitatea judeţului în plan turistic 
şi cultural, şi a fost receptiv la diverse 
proiecte de sprijinire a iniţiativelor 
ce duc în direcţia aceasta: spre culti-
varea identităţii locale, educaţie etc. 
Preşedintele a demonstrat că este 
înţelept pentru vârsta şi pentru neîn-
crederea manifestată anterior de către 
actorii politici. Cât priveşte plenul, 
acesta rar a exagerat cu aprecieri sau 
cu atitudini politice. 
Datorită unor dezbateri serioase în 
comisii, a înţeles oportunitatea şi cor-
ectitudinea proiectelor propuse spre 
aprobare. Se pare că va încheia man-
datul într-un mod fericit şi indiferent 
dacă unii sau alţii vor exploata politic, 
având în vedere că anul viitor va fi 
unul electoral, sperăm ca până atunci 
proiectele să fie încheiate astfel încât 
dezbaterea politică să nu încurce final-
izarea a ceea ce este de finalizat. Oame-
nii vor decide în cunoştiinţă de cauză 
şi până atunci: la treabă, cu discreţie!

AnAlizA consilierilor 
judeţeni:  
un mandat cu responsabilitate, 
realizări şi stabilitate 
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Este momentul când se analizează 
ceea ce s-a realizat până acum, 
dar şi ceea ce urmează a se realiza, 
pentru a dovedi maramureşenilor 
că autorităţile sunt în slujba lor, 
lucrează şi conlucrează pentru 
bunăstarea lor.

Cel mai important proiect al 
admi nistraţiei judeţene este „Sis-
tem integrat de management al 
deşeurilor în judeţul Mara mu-
reş”, pentru că în acest mandat a 
început implementarea lui. Este 
proiectul cu cea mai mare valoare 
de investiţie, proiectul care priveşte 
toată populaţia jude ţului, astfel 
încât implicarea şi responsabilitatea 
trebuie să fie maxime.
Am menţionat acest proiect 
pentru că este unul care ne vizează 
în mod direct, mai mult decât pe 
alţi locuitori ai Maramureşului, 
prin amplasarea Centrului de 
ma nagement al deşeurilor în 
localitatea Sîrbi. Din acest motiv 
tre buie să fie o permanentă cola-
borare şi informare  între admi-
nistraţia jude ţeană şi cea de la 
nivelul comunei Fărcaşa.

Sunt, desigur, multe alte proiecte 
pe care autorităţile judeţene le-au 
pus în practică în acest interval 
de timp sau pe care le-au susţinut 
a se realiza la nivelul autorităţilor 
locale. Aşa cum, de altfel, trebuie 
să se întâmple, într-o societate 
care acţionează pentru dezvoltare 
durabilă.

Doresc aleşilor judeţeni mult 
succes în perioada care urmează 
şi  putere de muncă pentru con-
tinuarea proiectelor demarate.

ioan Stegeran, 
primarul comunei Fărcaşa

*„În acest mandat, noi am avut mai mult o relaţie de 
colaborare cu cei din Consiliul Judeţean care s-au implicat 
direct în proiectele care ne vizează direct: Drumul Baia Sprie 
– Bârsana şi Circuitul Bisericilor de Lemn, unde suntem 
prinşi cu două biserici. Am avut o relaţie foarte bună. Ori 
de câte ori am avut probleme puctuale le-am rezolvat, din 
perspectiva proiectelor. În rest, că nu sunt suficienţi bani 
pentru a ni se aloca, asta e la toată lumea, că niciodată nu sunt 
destui bani. Dar pot să spun că am avut cu cine vorbi când 
am avut ceva de spus. Iar după discuţii am înţeles şi noi ce se 
poate face şi ce nu. Cel puţin în ultimul an i-am simţit mult 
mai activi pe cei din Consiliul Judeţean, decât cei care au fost 
până acum acolo. În ultimul an chiar s-au mişcat repede şi 
bine şi s-a văzut că dacă colaborăm cu toţii se pot termina 
proiectele începute. Am venit şi noi cu propuneri când am 
fost consultaţi în privinţa proiectelor, am fost în teren cu ei, 
şi pot să spun că în mare parte au ţinut cont şi de părerile 
noastre. 95% dintre probleme au fost rezolvate. Au rămas 
unele chestiuni minore pe care nu le-au luat în calcul din ceea 
ce am propus. Dar până la urmă sunt lucruri pe care trebuie să 
le înţeleagă şi oamenii că şi ei trebuie să facă câte ceva”

ioan mircea tentiş, 
primarul comunei Şişeşti

„Din punctul de vedere al relaţiei dintre autoritatea 
locală şi cea judeţeană, pot să spun că acest mandat a 
fost mult mai reuşit decât celelalte. Mă refer aici ca şi 
comunicare. În acest mandat am colaborat mult mai 
bine cu Consiliul Judeţean. Pe scurt am avut cu cine 
discuta, atât cu preşedinte, cât şi cu vicepreşedinţii am 
avut o colaborare foarte strânsă. I-am simţit mult mai 
aproape de nevoile şi de problemele noastre. Că nu 
s-au putut rezolva toate problemele, asta e altă poveste, 
dar am avut deschidere ori de câte ori am avut nevoie. 
Noi suntem implicaţi în două dintre proiectele majore 
ale judeţului: Circuitul Bisericilor de Lemn şi Drumul 
Baia Sprie – Bârsana. Proiectele au început foarte greu, 
dar în ultimul an s-a lucrat foarte bine şi s-au făcut mari 
progrese. Din punctul meu de vedere, în acest mandat 
Consiliul Judeţean a reuşit să stabilizeze lucrurile în 
judeţ, iar pentru asta îi felicit. Am simţit „altceva” decât 
până acum. Şi asta nu e numai părerea mea, că am mai 
discutat şi cu alţii care au venit din afara judeţului şi 
îmi ziceau „nu am mai întâlnit de mult atâtea lucrări 
pornite, câte am întâlnit la voi în Maramureş”. Le-am 
spus că am avut mandate în care nu a fost nicio lucrare în 
judeţ. Deci, se vede că acum se lucrează şi există interes 
să se facă ceva. Mi-a plăcut faptul că nu s-au bătut cu 
cărămida în piept că se face nu ştiu ce, dar s-a văzut în 
teren că lucrurile se mişcă. Îmi place că se merge pe ideea 
„nu e important să spun eu cine sunt, ci lasă să spună 
alţii despre ceea ce am făcut”. Şi dacă după patru ani 
alţii vor spune că e ok, atunci înseamnă că s-a făcut ceva. 
Eu chiar sunt mulţumit de ceea ce a făcut Consiliul 
Judeţean în acest mandat”.

liviu tămaş, 
primarul comunei Budeşti

Primarii din judeţ: 
„se vede că acum se lucrează  
şi există interes să se facă ceva”

Moment de bilanţ pentru administraţia judeţeană, 
la 3 ani de la alegerile locale

„Pot să spun că în acest mandat Primăria Baia Sprie a avut o colaborare din 
ce în ce mai bună cu Consiliul Judeţean. Au demonstrat că sunt mult mai 
serioşi decât cei care au fost până acum în Consiliul Judeţean. S-au implicat 
mult mai intens. Au prins şi ei un mandat greu, dar se vede că obiectivele pe 
care şi le-au asumat le fac. Se vede că este o echipă bună în fruntea judeţului 
care chiar este preocupată să facă treabă”

dorin Paşca, primarul oraşului Baia Sprie

„Cel mai important proiect al admi nistraţiei judeţene este «Sis tem integrat 
de management al deşeurilor în judeţul Mara mu reş», pentru că în acest 
mandat a început implementarea lui”. 



n „E o lucrare bună şi sperăm să fie durabilă! 
Am văzut echipamente performanțe care m-au 
surprins plăcut...le doresc spor la treabă şi să 
facă o treabă bună”.  Timor Marius
n „Eu pot doar să spun câte ceva despre 
calitatea lucrărilor făcute de către firma care 
se ocupă în acest moment de lucrări. E o firmă 
care s-a ocupat de multe lucrări de asfaltare 
în Cluj-Napoca şi calitatea lucrărilor a fost 
excepţională. Dacă vor lucra şi pe acel drum la 
fel cum au făcut şi aici cred că o să fie un drum 
de calitate superioară şi care o să reziste în 
timp”. Levente Kaucz
n „În sfârşit că au reuşit să facă contract cu o 
firmă serioasă, mie mi se pare că sunt oamenii 
serioşi şi se vede că fac treabă bună, să sperăm 
că se va finaliza până la sfârşitul anului”.  Orsy 
Balaş
n „Fac o treabă bună şi din punct de vedere 
tehnic şi din punctul de vedere al vitezei de 
lucru”. Filip Ionuţ

n „Lucrările înaintează foarte repede, ceea ce 
este foarte bine”.  Mihaela Roatiş
n „În legătura cu drumul: prin reabilitarea 
acestui drum, Cavnicul are foarte multe de 
câştigat. Autorităţile publice locale şi judeţene 
au promis că suprapunerea cu proiectul 
societăţii Vital nu va afecta oraşul. Însă după 
cum se desfăşoară lucrările la sistemul de 
canalizare, cred că vom rămâne fără drum 
reabilitat pe raza localităţii”. Zoltan Mica
n „Din punctul meu de vedere şi probabil 
al tuturor, nu poate fi decât un beneficiu 
modernizarea drumului Baia-Sprie-Bârsana...
cel mai bine ştiţi cei care faceţi zilnic traseul 
Cavnic-Baia-Mare .E vorba de un minim de 
confort de care avem toţi nevoie, de timp 
câştigat şi de cheltuieli mai puţine cu reparaţia 
maşinilor. Din câte am văzut eu, pare că , în 
sfârşit, lucrarea va fi de calitate: Doamne-ajută 
să se finalizeze cât mai repede şi să şi ţină!”.  
Claudia Nyerjak

Maramureşenii aşteaptă 
finalizarea drumului  
Baia Sprie-Bârsana 

Pentru maramu-
reşeni, proiectul 

de maxim interes 
al acestui moment 

este reabilitarea 
drumului Baia Sprie-

Bârsana. Oamenii 
sunt mulţumiţi de 

calitatea lucrărilor şi 
viteza de execuţie şi 
aşteaptă finalizarea 

proiectului pe care îl 
credeau doar un vis 

frumos în urmă cu 
câţiva ani. 


