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Adoptarea bugetului Con 
si  liului Judeţean Mara
mureş a fost, probabil, 
cea mai aşteptată ves

te la început de an. Din cauza 
întârzierilor de la nivel naţional, 
şi la nivel judeţean, bugetul a fost 
adoptat mai târziu decât în anii 
trecuţi. Dar, spre deosebire de alţi 
ani, maniera de adoptare a fost una 
cât se poate de transparentă.

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ma ra mureş, Gabriel Zetea, a ţinut 
să supună dezbaterii proiectul de 
buget cu toţi factorii implicaţi şi să 
le asculte fiecăruia păsul.
Bu ge tul propriu al județului Mara
mureș pentru anul 2017, apro
bat în ședința extraordinară de 
la începutul lunii aprilie, este de 
aproximativ 400 de milioane de lei, 
din care în jur de 233 de milioane 
sunt necesari pentru funcționare, 
iar 168 de milioane de lei vor fi 
direc ționați pentru dez voltare. 
Președintele CJ Maramureș a ară
tat că, pentru a stabili bugetul cu 
trans parență, alături de Comisia de 
BugetFinanțe a Consiliului Jude
țean și Comisia de Cultură, au fost 
purtate discuții cu toate insti tuțiile 
din subordinea CJ Maramureș.  În 
prezent sunt asigurate chel tuie lile 
de funcțio nare, bunuri și ser vicii și 
salarizare, iar o sumă a fost direc
ționată, în fiecare caz în parte, pentru 
intervenții urgente și dezvoltare. 

În fondul de rezervă bugetară au 
fost alocați 1,5 milioane de lei, 

din care conducerea executivă a 
CJ poate dispune, prin dispoziția 
președintelui, doar de 100 mii lei.  
Explicația oferită de președintele 
Consiliului Județean a fost aceea 
că trebuie să existe o și mai mare 
trans parență în alocarea fondurilor, 
iar banii care se vor acorda, pe 
parcursul anului, în diverse situații, 
să fie dați prin votul plenului. Dacă 
la capitolul sport bugetul a fost 
menținut la nivelul anului trecut, la 
cultură acesta a crescut cu jumătate, 
respectiv 1,5 milioane de lei, față 
de 1 milion de lei acordat în cursul 
anului 2016. Bani sau alocat și 
pentru alte servicii publice generale, 
apărare, ordine publică și siguranță 
na țio nală, învățământ, sănătate, 
cul tu ră, re creere și religie, asigurări 
și asistență so cială, locuințe, servicii 
și dezvoltare publică, protecția 
mediu lui, transporturi etc. 

Tot în şedinţa de la începutul 
lunii trecute, consilierii judeţeni 
au aprobat coti zațiile Consiliului 
Județean Maramureș pentru GAL
urile din județ, respectiv Asociația 
Grup de Acțiune Locală Ma ramureș 
Vest, Asociația Microre gio nală 
Mara – Natur, Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Valea Izei – Moisei 
și Asociația Grupul de Acțiune 

Locală Mara – Gutâi, în anul 2017.  
Potrivit declarațiilor făcute de 
pre ședintele Consiliului Județean 
Ma ra  mureș, Gabriel Zetea, fiecare 
dintre cele patru GALuri va 
primi câte 50.000 de lei, bani ne
cesari pentru funcționarea acestor 
entități până la accesarea de fon
duri euro pene prin proiectele care 
urmează să fie depuse. 

Pentru anul 2017, bugetul 
propriu al judeţului Maramureş 
a fost stabilit la aproape 402 
milioane de lei, la venituri, şi 
în jur de 413 milioane de lei la 
cheltuieli, cu un deficit de circa 
11,5 milioane de lei care, cu 
siguranţă, la fel ca anii trecuţi 
se va rezolva printr-o rectificare 
bugetară în cursul acestui an. 
Faţă de 2016, a scăzut fondul 
de rezervă bugetară, suma din 
acest an fiind de 1,5 milioane de 
lei. În ce priveşte învăţământul, 
au fost alocate aproape 35 de 
milioane de lei. 

La sănătate s-au repartizat 3,3 
milioane de lei, din care 2,5 
milioane de lei pentru Spitalul 
Judeţean „Dr. Constantin 
Opriş” Baia Mare şi 830.000 
de lei pentru Spitalul de 
Boli Infecţioase şi Psihiatrie 
Baia Mare. În schimb, 
reprezentanţii CJ 
Maramureş au anunţat 
că bugetul de la Cultură 
a fost majorat cu circa 50 
%. „În ce priveşte bugetul 
pentru cultură, acesta e 
unul îndestulător pentru 
acest moment. Am 
avut discuţii cu fiecare 
instituţie din subordine. 
Şi acolo cheltuielile de 
funcţionare sunt asigurate 
pentru toate instituţiile, 
la fel salariile, iar unele 
instituţii au primit bani şi 
pentru investiţii urgente. 

Bugetul pentru cultură a crescut 
cu 50 % faţă de cel de anul 
trecut, având în vedere că ne 
aşteaptă un an important cu 
centenarul Marii Uniri, e normal 
să alocăm din acest an sume 
suplimentare pentru pregătirea 
acestui eveniment extrem de 
important pentru Maramureş”, a 
punctat Gabriel Zetea. 

Mai mulţi bani vor fi direcţionaţi 
şi către tineret. „Bugetul pentru 
tineret, cu o creştere substanţială 
faţă de anul trecut, primul în care 
organizaţiile de tineret au avut 
finanţare de la CJ. E o creştere 
cu peste 50 %”, a precizat şeful 
administraţiei maramureşene. 

O altă investiţie importantă 
pentru Maramureş, Sistemul 
de Management Integrat al 

Deşeurilor, va beneficia de o 
sumă de aproape 102 milioane 
de lei. Sunt şi capitole unde 
sumele au rămas constante, fiind 
aproximativ aceleaşi ca şi anul 
trecut. E cazul religiei, unde a fost 
prevăzută suma de un milion 
de lei. De asemenea, la sport 
s-au alocat 2 milioane lei. Pentru 
transporturi, sunt prevăzute 
aproximativ 95 de milioane lei. 
Din totalul acestei sume, în jur 
de 24 de milioane lei sunt pentru 
întreţinerea drumurilor judeţene. 
Alte 5 milioane lei vor ajunge la 
Aeroportul Internaţional Baia 
Mare, pentru funcţionare, iar 
15 milioane lei sunt destinate 
plăţii pentru o parte din lucrările 
efectuate la aeroport, dar şi 
pentru alte investiţii urgente, 
astfel încât aeroportul să devină 
funcţional în cel mai scurt timp.

Bugetul propriu 
al judeţului MaraMureș:
sume, priorităţi şi obiective

Bugetul propriu al județului 
Maramureș pentru anul 
2017, aprobat în ședință 
extraordinară la începutul 
lunii aprilie, este de 
aproximativ 400 de milioane 
de lei, din care în jur de 233 
de milioane sunt necesari 
pentru funcționare, iar 
168 de milioane de lei 
vor fi direcționați pentru 
dezvoltare.

„Așa cum am discutat 
cu repre zentanții tuturor 
GAL-urilor, în întâlnirile 
pe care le-am avut de-a 
lungul timpului, am decis 
să intrăm ca membri-
asociați în fiecare dintre 
aceste asociații. Toate 
GAL-urile au întâmpinat 
diverse pro bleme în 
trecut, fiind nevoie de 
o perioadă de timp 
până depun proiecte și 
obțin bani din finanțări 
europene. Această 
cotizație a fost susținută 
și de către Comisia de 
Buget Finanțe”, 

- a ară tat șeful 
administrației județene

Bugetul din 2017 comparativ cu cel din 2016 
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La nivelul județului Mara
mureș, fondul pentru achi
tarea arieratelor în ordinea 
cronologică a vechimii 

a ces tora pentru rambursarea ratelor 
la împrumuturile contractate în 
baza O.U.G. nr. 2/2015, O.U.G. nr. 
46/2015 și a O.U.G. nr. 8/2016, 
pentru susținerea programelor de 
dezvoltare locală și pentru susținerea 
proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală pe anul 
2017 este în sumă de 21.834 mii lei. 

Dintre aceștia, 9.851 mii lei repre
zintă sume defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale și 11.983 mii lei 
reprezintă cote defalcate din im
pozitul pe venit pentru echili brarea 
bugetelor locale. Până la data de 
25 aprilie 2017 sa repartizat suma 
de 10.723 mii lei. Suma rămasă 
nerepartizată este de 11.111 mii lei, 
din care 5.019 mii lei reprezintă sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
și 6.092 mii lei reprezintă cote 
defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale. 

Recent, aleșii au aprobat repartizarea 
sumelor din cota de 20% calculată 
din cotele și sumele defalcate din 
unele venituri ale statului, acordând 
suma de 300.000 de lei orașelor: 
Cavnic, Săliștea de Sus, Seini, Șom
cuta Mare, Tăuții Măgherăuș și 
Ulmeni, în timp ce orașului Drago
mirești ia fost repartizată suma de 
100.000 lei. 

Câte 250.000 au primit comunele: 
Fărcașa, Groși, Moisei și Remetea 
Chioarului, iar câte 200.000 lei 
comunele: Ardusat, Ariniș, Asuaju 
de Sus, Băița de sub Codru, Botiza, 
Ieud, Poienile de sub Munte, Re
pedea, Rozavlea, Săcălășeni, Șieu, 
Valea Chioarului. 

Suma de 150.000 lei va fi 
virată în contul UATurilor: 
Bă iuț, Bârsana, Budești,  
Căli nești, Coroieni, Cup șeni, 
Gro șii Țibleșului, Lăpușul  
Ro mâ nesc, Mireșu Mare,  
Ocna Șu ga tag, Recea, Sălsig, 
Sarasău, Satulung, Strâm tura, 
Suciu de Sus, Vadu Izei și 
Vișeu de Jos. 

Plenul Consiliului Județean Ma
ra  mureș a aprobat ca suma de 
100.000 de lei să fie virată în 
con tul următoarelor primării: Bă
sești, Bistra, Bocicoiu Mare, Câm pu
lung la Tisa, Cicîrlău, Coaș, Coltău, 
Copalnic Mănăștur, Desești, Petrova, 
Remeți, Rona de Jos, Rona de Sus, 
Ruscova, Săcel și Săpânța, iar câte 
50.000 de lei sau alocat UATurilor: 

Bogdan Vodă, Giulești și 
Vima Mică, totalul 
rezultat fiind de 

9.750 mii lei. 

Consiliul Judeţean a repartizat 
suma de 9.750 mii lei  
UAT-urilor din Maramureș

Banii vor fi folosiţi pentru achitarea arieratelor, 
rambursarea ratelor și susţinerea programelor  
de dezvoltare locală și infrastructură 

Prin contractul nr. 2625/ 18. 
05.2011, Administrarea do
meniului public și privat 
al județului Maramureș în 

domeniul drumurilor județene a 
fost delegată către SC DrumuriPo
duri Maramureș S.A., în regim de 
gestiune delegată. Această delegare 
sa făcut în scopul menținerii infra
structurii rutiere la nivelul de 
siguranță și exploatare impus prin 
legislație în domeniu, cu respectarea 
standardelor și reglementărilor teh
ni ce în vigoare. 

Conform stării de viabilitate, în ju
de țul Maramureș sunt încadrate 
la categoria drumuri județene un 
număr de 39 de drumuri, în lungime 
totală de 786,7 km, iar poduri cu 
deschidere peste 5 m sunt încadrate 
128, în lungime totală de 3264 ml.

Pe tipuri de îmbrăcăminți, dru
murile județene se clasifică astfel: 
îmbrăcăminte cu beton asfaltic – 
143,0 km, îmbrăcăminte asfaltică 
ușoară  447,7 km, îmbrăcăminte cu 
beton de ciment  26,0 km, dru muri 
pietruite – 132,0 km și drumuri de 
pământ 38,0 km. 

Ministerul transporturilor ca auto
ritate din punct de vedere tehnic și 
metodologic în domeniu a aprobat 
„Normativul privind întreținerea și 
repararea drumurilor publice IND 
AND 5542002”. Prin referatul 
administratorului delegat al rețelei 
publice de drumuri județene pre
zentat Consiliului Județean Mara
mu reș, planul de întreținere și 
reparații curente și periodice pentru 
anul 2017 cuprinde întreținere 
curentă pe timp de vară, suma 
necesară fiind de 11.348.875 lei, 
întreținere curentă pe timp de iarnă 
cu un necesar de 6.000.000 lei, 
întreținere periodică – 4.333.380 
lei, reparații curente  800.000 lei, 
totalul rezultat fiind de 24.000.000 
cu TVA. Proiectul de hotărâre a fost 
aprobat de aleși județeni. 

Din analiza planului reiese că nu 
au fost cuprinse unele lucrări sau 
servicii de întreținere strict necesare, 
precum întreținerea lucrărilor de 
apărări de maluri și regularizări sau 
înlăturarea din albii a depunerilor, 
drajonilor și plantațiilor care împie
dică scurgerea apelor din zona 
podurilor. Totodată, având în ve

dere investițiile preconizate prin 
diferite programe de finanțare a unor 
sectoare de drumuri județene, vor 
fi executate doar servicii și lucrări 
de întreținere curentă pe Drumul 
Nordului, respectiv DJ 108D, DJ 
108A (Gârdani  Ardusat), DJ 
193, DJ 182B (Coaș – Șomcuta 
Mare), DJ 182C, pe DJ 109F, limita 
județului Sălaj – Rogoz (int. DJ 
171), pe DJ 182B (Șomcuta Mare – 
Remeți pe Someș) și DJ 182B (Baia 
Mare – Coaș, int. DJ 182C).

Pentru a asigura dreptul de proprie
tate integral asupra drumurilor jude
țene, se impune ca lucrările de artă 
situate pe aceste sectoare de drumuri 
să fie intabulate în decursul acestui 
an, prevăzânduse ca sumele necesare 
acestor servicii să fie cuprinse în 
plan, precum și pentru alte suprafețe 
de teren necesare realizării acestor 
investiții, după caz. De asemenea, 
drumurile județene DJ 186 și DJ 
187 sunt în perspectivă apropiată 
pentru reabilitare prin programul 
PNDL, motiv pentru care se vor 
lua măsuri ca procedurile necesare 
pentru intabularea lucră rilor de artă 
să fie pregătite din timp. 

aprobaţi de Consiliul Judeţean  
pentru întreţinerea și reparaţiile curente și periodice 
pe reţeaua de drumuri judeţene în 2017 

24.000.000 lei
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„Este o sumă mare, o finanțare de 33 
de milioane de euro pe care județul 
Maramureș o va avea la dispoziție 
pentru a finaliza proiectului SMID. 
O sumă extrem de importantă a fost 
deja cheltuită de către Consiliul 
Județean din bugetul propriu, cu 
mari eforturi și cu sprijinul aleșilor 
județeni, prin rectificarea bugetului 
cu sumele cele mai mari avute la 
dispoziție, care au fost transferate 
pentru a achita lucrările deja 
efectuate în cadrul proiectului. Ca 
un raport de progres al întregului 
proiect am discutat și joi, 27 aprilie, 
în cadrul ședinței ADI Deșeuri, 
alături de primarii din aproape 
fiecare unitate administrativ
teritorială, fiecare contract în parte 
și evoluția acestuia. Am abordat, 
totodată, și perspectivele existente 
pentru a avea soluții clare în ceea 
ce privește depozitarea deșeurilor 
imediat după iulie 2017, când, prin 
decizia Comisiei Europene, niciun 
depozit neconform nu mai poate să 
funcționeze în România. 

Toate vor fi închise, așa este și corect, 
deoarece trebuie să ne intereseze, în 
primul rând, sănătatea oamenilor, 
a cetățenilor care vor să trăiască 
întrun mediu curat. Avem nevoie 
de astfel de proiecte europene, 
este cel mai mare proiect pe care îl 
desfășurăm în județul Maramureș 
și care, dintro perspectivă sumbră 
acum un an de zile, când foarte multă 
lume vorbea despre un proiect care 
nu va fi niciodată finalizat, îl privim 
acum cu mult mai mult optimism”, a 

arătat șeful administrației județene, 
Gabriel Zetea.
În prezentarea făcută plenului Con
si liului Județean Maramureș, în ca
drul ședinței ordinare de joi, 27 
aprilie, președintele Gabriel Zetea 
a subliniat faptul că, aproape toate 
contractele au un grad foarte mare 
de execuție, de aproximativ 90%, 
fiind aproape de finalizare. Multe 
din  tre acestea vor fi recepționate în 
următoarele săptămâni, inclusiv lu
crările importante care se fac pe 

echipamente la stația de la Sârbi, 
stația de tratare mecanobiologică, 
precum și pe toate celelalte care sunt 
componentă a SMIDului. Este vor
ba despre stațiile de sortare, dar și 
închiderea depozitelor de deșeuri 
din toate localitățile Maramureșului. 
Proiectul a ajuns pe ultima sută de 
metri, fiind înregistrată, în pre zent, o 
singură problemă, un singur contract 
în ceea ce privește construcția efectivă 
a celulelor, restul contractelor fiind în 
grafic în acest moment. 

„Am semnat, alături de ministrul 
Fon durilor Europene, Rovana 
Plumb, contractul de finanțare euro
pea nă și fazarea proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor 
în județul Maramureș, în valoare de 
150 milioane de lei (aproximativ 33 
milioane de euro). Este o realizare 
importantă pentru Maramureș și un 
efort uriaș depus de către Consiliul 
Județean Maramureș, pentru a avea 
întreaga documentație pregătită co
rect. Doresc să aduc mulțumiri și 
directorului Programului Operațio
nal de Infrastructură Mare, Cătălin 
Gheran, pentru suportul și sprijinul 
acordat. Totodată, felicit echipa de 
management a proiectului, condusă 
de directorul executiv al Direcției 
de Dezvoltare și Implementare Pro
iecte din cadrul Consiliului Jude
țean, Claudia Breban, dorindule 
mult succes în continuare, dar și 
pu tere de muncă. Este nevoie de 
multă seriozitate pentru a finaliza 

lucrările și mă bazez, în continuare, 
pe angajații Consiliului Județean 
Maramureș. Un proiect care părea 
compromis în urmă cu numai un 
an de zile, devine încet realizabil”, a 
declarat Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș, 
după semnarea proiectului la Minis
terul Fondurilor Europene. 

DESCRIEREA 
PROIECTULUI
Odată cu intrarea în Uniunea Eu
ro peană, România șia asumat atin
gerea unor noi standarde de me
diu. Aceste standarde se referă în 
mare măsură la infrastructura de 
gestionare a deșeurilor, cu precădere 
la recuperarea și reciclarea deșeurilor, 
dar și la depozitarea strictă a acestora.
În județul Maramureș, aria de 
acoperire a serviciului de salubrizare 
este de aproximativ 100%, iar în 
mediul rural 96%. Nu există staţii de 
transfer, sortare şi tratare a deşeurilor 
menajere. Pornind de la această 
premisă putem spune că sistemul de 
gestionare a deşeurilor din judeţul 
Maramureş nu este în conformitate 
cu obiectivele strategiei naționale și 
europene setate în acest domeniu.
În momentul actual, deșeurile se 
elimină în depozite neconforme, care 
au un puternic impact negativ asupra 
mediului. Mai mult, infrastructura 
aferentă acestor deșeuri este neco
respunzătoare și neproductivă. Tot în 
aceste depozite se elimină și deșeurile 
biodegradabile, prin urmare acestea 
nu se tratează. Activitatea de sortare 
se realizează în mod manual pentru 
metale, hârtie/carton şi materiale 
plastice, deoarece nu există stații de 
sortare sau instalații sistemice.
Echipamentele care se folosesc pentru 
salubrizare sunt uzate atât fizic, 
cât și moral. Reciclarea deșeurilor 
se realizează întrun grad foarte 
scăzut, lucru imposibil de remediat 
fără implementarea unui sistem de 
management integrat al deșeurilor.
Luând în considerare toate aceste as
pecte, la care mai adăugăm și impac
tul negativ asupra mediului și asupra 
sănătății umane, putem afirma că 
implementarea unui sistem de mana
gement integrat al deșeurilor este o 
necesitate. 

33 de milioane de euro  
vin în Maramureș  
pentru fazarea obiectivului  
de investiţii SMID

Toate demersurile făcute în ultimele 
luni de către aparatul propriu al 
Consiliului Județean Maramureș, 
alături de echipa de management 
în cadrul Sistemului Integrat de 
Management al Deșeurilor (SMID) 
au fost concretizate vineri, 28 aprilie 
2017, prin semnarea contractului 
de finanțare pe fazarea obiectivului 
de investiții SMID. Gabriel Zetea, 
președintele Consiliului Județean 
Maramureș, a declarat că, semnarea 
acestui contract la Ministerul 
Fondurilor Europene a fost cel 
mai important lucru realizat de 
la constituirea noului Consiliu 
Județean. 

Un centru similar din Dumitra,  judeţul Bistriţa Năsăud Depozite de deşeuri neconforme închise Staţie de sortare

Tehnologii realizate/depozit ecologic
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Tratatul de Aderare a României 
la Uniunea Europeană cu privire 
la îmbunătăţirea standardelor de 
viaţă şi de mediu ale populaţiei va 
fi respectat doar în urma dezvoltării 
și implementării acestui sistem. 
Astfel, va crește gradul de utilizare 
a deşeurilor, se va reduce notabil 
cantitatea de deşeuri, iar depozitarea 
acestora se va face în condiţii de 
siguranţă, fiind eliminat orice pericol 
pentru mediu sau pentru sănătatea 
umană.

REzULTATELE 
sistemului de management 
integrat al deșeurilor  
în județul Maramureș se vor 
concretiza în:
n Centrul de Management Integrat 
al Deşeurilor,   incluzând Depozitul 
ecologic,  Staţie de sortare, Staţie de 
tratare mecanobiologică şi cons
trucţii şi facilităţi anexe – Sârbi;
n Staţie de Transfer, Staţie de Sortare 
şi Centru de Colectare Deşeuri Volu
minoase  Sighetu Marmaţiei;
n Staţie de Transfer  Moisei;
n Staţie de Transfer, Centru de Co
lectare Deşeuri Voluminoase  Târgu 
Lăpuş;
n Centre de Colectare Deşeuri Volu
minoase  Şomcuta Mare, Vişeu de 
Sus, Baia Mare, Seini, Borşa;
n Închiderea a 6 depozite urbane 
neconforme;
n Furnizarea echipamentelor şi 
bu  nu rilor necesare prevăzute prin 
proiect (maşini, utilaje, recipienţi 
pentru colectare şi compostare indi
viduală).

Zona 1 deservită de unitatea 
centrală de gestionare a 
deşeurilor de la Fărcaşa;
Zona 2 deservită de staţia de 
transfer de la Târgu Lăpuş;

Zona 3 deservită de staţia de 
transfer de la Moisei;
Zona 4 deservită de staţia 
de transfer de la Sighetu 
Marmaţiei.

1. să asigure conformitatea cu le
gis laţia UE privind depozitarea de
şeurilor biodegradabile;
2. să protejeze sănătatea populaţiei 
şi a mediului prin îmbunătăţirea 
co lectării şi depozitării deşeurilor 
şi prin asigurarea închiderii şi eco
logizării depozitelor existente şi prin 
construirea unui nou depozit eco
logic, în conformitate cu standardele 
UE;
3. să optimizeze gestiunea integrată 
a deşeurilor şi să îmbunătăţească ca
litatea serviciilor;

4. să introducă şi să dezvolte sistemul 
de colectare selectivă a deşeurilor, 
să promoveze reciclarea deşeurilor 
din ambalaje şi biodegradabile în 
concordanţă cu reglementările naţio
nale şi ale UE şi să reducă cantitatea 
de deşeuri depozitate;

5. să întărească capacitatea tehnică 
şi managerială în judeţul Maramureş 
prin implementarea şi operarea unui 
proiect în domeniul deşeurilor, cu 
finanţare comunitară;

6. să contribuie la realizarea unei 

stra tegii eficiente cu privire la taxare, 
facturare şi încasare;
7. să sporească nivelul de conştien
tizare al locuitorilor cu privire la 
beneficiile rezultate din Proiect  şi 
din colectarea selectivă a deşeurilor 
şi reciclarea acestora;
8. reducerea cantităţii de deşeuri 
biodegradabile până la 35% din 
cantitatea totală generată în 1995, 
datorită colectării separate pentru 
întreaga populaţie a judeţului, pro
movarea compostării individuale şi 
construcţia de facilităţi de tratare a 
deşeurilor biodegradabile printro 
staţie de tratare mecanobiologică;
9. recuperarea şi reciclarea deşeurilor 
din ambalaje (conform Studiului de 
Fezabilitate) asigurând astfel, o rată 
totală de recuperare de 60%, si o rată 
totală de reciclare de 55%, după cum 
urmează:

60% pentru sticlă
60% pentru hârtie şi carton
50% pentru metal
22,5% pentru plastic
15% pentru lemn

10. întreaga populaţie a judeţului, de 
aproximativ 512.964 locuitori, va fi 
acoperită cu servicii de salubrizare 
prin proiect.Centrele de colectare a deșeurilor voluminoase,  

Seini, decembrie 2015

ACTIvITățILE DE gESTIOnARE a deșeurilor vor fi împărțite 
în patru zone principale:

IMPLEMEnTAREA proiectului propus are drept scop atingerea 
următoarelor obiective:

echipaMente,  
MaŞini Şi utilaje livrate



10 11ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE

Modernizarea Aero por
tu lui Internaţional 
Ba ia Mare, rede nu 
mit prin votul con

si lierilor judeţeni, Aeroportul In
ter  naţional Maramureş, este un 
pro iect cu importanţă istorică în 
dezvoltarea judeţului. Anvergura şi 
complexitatea lucrărilor sunt similare 
cu „reconstrucţia” unui Aeroport, 
iar costurile sunt pe măsură. 
Acest proiect a fost „pierdut” şi 
recâştigat de mai multe ori şi numai 
perseverenţa autorităţilor judeţene şi 
a directorului Dorin Buda au făcut 
ca proiectul să nu fie abandonat.

La finele lunii martie, ceea ce nimeni 
nu mai credea, sa realizat: lucrările 
de extindere şi  modernizare a su pra
fe ţelor aeroportuare au fost fina li
zate. 

În urma imple mentării acestui pro
iect, capacitatea portantă a suprafeței 
aeroportuare va permite operarea 
unor aeronave de tip mediu curier. 
Componentele majore ale acestei 
investiții, care au dus la reconstrucția 
noii piste de aterizare / decolare și 
prelungirea acesteia la 2150 m, cu 
lățimea de 45 m, au fost devierea 
râului Băița pe o distanță de 1,3 
km, execuția noului drum comunal 
spre Bozânta Mare pe o lungime 

de 1 km și realizarea unui pod care 
traversa râul Băița pe o lungime 
de 36 m. Proiectul va fi depus pe 
noul Program Operaţional pentru 
Infrastructură Mare, dar până atunci 
autorităţile au căutat soluţii pentru a 
achita măcar parţial lucrările cifrate 
la circa 15 mi lioane de Euro. 
Prin proiectul de buget pe acest 
an, Guvernul a alocat suma de 15 
milioane de lei, adică aproximativ 
3,4 milioane de Euro. 

Pe lângă „lupta pentru finanţare”, 
au torităţile se străduiesc să găsească 
fonduri pentru achiziţionarea de 
echipamente, în total alte 2 milioane 
de Euro. Dorin Buda, directorul 
Aeroportului Internaţional Mara
mu reş, explică: 
„Avem nevoie apro ximativ de 2 mi
lioa ne de Euro pentru a securiza 
perimetrul aeroportului integral şi 
pentru echipamente de securitate. 
După ce vom opera din nou curse 
vom deveni frontieră de stat a 
României. Avem nevoie de foarte 
multe echipamente: autospecială de 
salvare şi stingere incendii, autofreză, 
echipamente pentru deszăpezire, 
vidanje golire toalete aeronavă, 
trans port bagaje pe fluxul sosire, 
ban dă de bagaje autopropulsată pen
tru aeronave, scară pentru accesul 
pasa gerilor în avion, alimentator cu 
apă potabilă pentru avion, degivror 
pentru aero nave etc. 
Echipamentele pe care noi le avem 
sunt depăşite. De exemplu, maşina de 
degivrare pu tea deservi doar maşinile 
de scurt curier pe care le avea Taro
mul, autospecialele pentru stingerea 
incendiilor sunt una din 1988, 
una din 1993. Cea din 1993 mai 
poate fi folosită, cealaltă e depăşită, 
echipamentele de deszăpezire sunt 
din 1973 şi 1974, mai pot fi folosite 
dar nu le certifică nimeni. Toate aceste 
echipamente sunt necesare pentru a 
deservi aeronavele de mediucurier”.  

AeroporTUl InTernAţIonAl 
MArAMUreş, 
zbor spre redeschidere

„Extinderea și modernizarea 
suprafețe aeroportuare la 
Aeroportul Internațional 
Baia Mare” este o lucrare 
complexă, ce a inclus 
următoarele componente:

n Mărirea lungimii pistei 
de la 1790 de metri la 2150 
de metri, lățirea porțiunii 
portante a pistei de la 30 
de metri la 45 de metri și 
mărirea indicelui de portanță 
PCN-ACN la valoarea 57 (față 
de 19, cât este în prezent), în 
vederea creării posibilității 
operării unor aeronave de tip 
mediu curier.
n Modelele de aeronave de 
calcul selectate în vederea 
dimensionării corecte a pistei 
sunt Boeing 737 seria 800 și 
Airbus A320 seria 200, cele 
mai des utilizate în prezent 
pentru cursele low-cost 
mediu curier.
n Aducerea caracteristicilor 
căilor de rulare și a platformei 
de îmbarcare-debarcare 
la parametri similari cu cei 
ai noii piste de decolare-
aterizare.

n Modernizarea întregii 
suprafețe de mișcare și a 
suprafețelor aeroportuare 
conexe, în vederea 
conformării cu normele 
europene în vigoare.
n Apropiere instrumentala 
CAT II pe direcţia 10, 
apropiere neinstrumentală 
pe direcţia 28.

Lucrări conexe, determinate 
de extinderea pistei și adu-
cerea în norme a benzii pistei:

- mutarea albiei râului 
Băița
- mutarea drumului 
comunal DC 97
- construcţie pod pe 
drumul comunal DC97 
peste canal.

Proiectul va fi depus pe noul 
Program Operaţional pentru 
Infrastructură Mare, dar până 
atunci autorităţile au căutat soluţii 
pentru a achita măcar parţial 
lucrările cifrate la circa 15 mi lioane 
de Euro. Prin proiectul de buget 
pe acest an, Guvernul a alocat 
suma de 15 milioane de lei, adică 
aproximativ 3,4 milioane de Euro. 
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Administraţia judeţeană şia mani
fes tat interesul şi susţinerea, ca de 
fiecare dată, pentru ca aeroportul să 
poată fi redeschis. Numai că, până la 
mijlocul acestui an trebuie finalizat 
un alt proiect major al judeţului  
„Sistem de management Integrat al 
Deşeurilor în judeţul Maramureş”  
pentru care bugetul judeţean suportă 
deocamdată cashflowul, urmând ca 
banii să fie recuperaţi din fondurile 
europene pentru care a fost semnat 
deja contractul de finanţare. 

Dorin Buda spune că a primit asigu
rări că, după ce bugetul judeţean va 
scăpa de povara acestui proiect, va fi 
făcută o rectificare bugetară şi vor fi 
alocate fonduri pentru aeroport:
„Pentru acestea se va face o rectificare, 
după ce se asigură cashflowul 
pentru proiectul de management al 
deşeurilor. Acum există o presiune 
foarte mare pe bugetul Consiliului 
Judeţean, se va face o rectificare şi 
vor fi asigurate sumele pentru echi
pamente. Avem promisiuni pentru 
aceşti bani. Proiectul de ma nagement 
al deşeurilor trebuie fina li zat până 
la mijlocul anului. Noi spe răm că 
aeroportul va deveni operaţional 
din vara acestui an. Acum avem 
echi pamente pentru a deservi doar 
aeronavele de scurt curier ale Ta
rom. Deocam dată, pentru cele de 
mediu curier, cu care operează toate 
companiile lowcost şi cargo, nu 
avem echipamente”.

gabriel zetea:  
„Lucrările de la Aeroportul 
Internațional Maramureş 
au fost finalizate în condiții 
excepționale” 

Făcând referire la lucrările 
desfășurate la Aeroportul 
Internațional Baia Mare, 
președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel 
Zetea, a arătat că au fost 
aproape finalizate lucrările de 
reabilitare a pistei aeroportului 
și de prelungire a acesteia, în 
condiții excepționale.

„După cum am înțeles din 
partea instituțiilor din 
domeniul construcțiilor, 
lucrările acolo au fost de 
calitate, ceea ce este un lucru 
îmbucurător. Felicit atât 
conducerea Aeroportului, 
cât și pe cei care s-au ocupat 
de lucrări și pe toți cei care 
au fost implicați în acest 
proiect. Fac însă precizarea 
că, pe lângă sumele 
necesare pentru a acoperi 
lucrările care s-au executat 
aici și care sunt destul de 
costisitoare, avem nevoie de 
cheltuieli complementare, 
conexe, în special pentru 
partea de securitate la 
aeroport. Trebuie să 
conștientizăm faptul că, 
odată devenit un aeroport 
internațional în adevăratul 
sens al cuvântului, acesta 
va fi frontieră de stat. 
Pentru aceasta e nevoie de 
echipamente care să asigure 
întreg perimetrul”.

Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean 

Maramureș

În cadrul ședinței extraordinare 
a Consiliului Județean 
Maramureș, desfășurată în 4 
aprilie 2017, aleșii județeni au 
votat proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2017 al R.A. Aeroportul 
Internaţional Maramureş. 
Se estimează a se realiza 
transferuri pentru cheltuieli 
curente în sumă de 5.000 mii 

lei, transferuri pentru investiții 
în sumă de 15.812 mii lei 
și venituri proprii în sumă 
de 1050 mii lei. Directorul 
Aeroportului Internațional Baia 
Mare, Dorin Buda, a prezentat 
plenului necesarul bugetului 
solicitat și a subliniat faptul 
că interesul tuturor este de a 
oferi maramureșenilor zboruri 
la prețuri decente, în țară și în 
străinătate.

Dorin Buda: „Dorim să oferim maramureșenilor zboruri la 
prețuri decente, în țară și străinătate” 

„În data de 31 martie 2017 s-a făcut 
recepția la lucrările contractate 
pentru extinderea și modernizarea 
suprafețelor aeroportuare la 
Aeroportul Internațional Baia 
Mare. Prin proiectul de buget 
solicitat sunt asigurate cheltuielile 
de funcționare ale aeroportului 
și cheltuielile de personal cu acea 
majorare a salariului minim. Pe partea de dezvoltare vom 
primi cele 15 milioane de lei alocate prin bugetul național, 
iar suma de 812 mii lei sunt cheltuieli absolut necesare 
pentru finalizarea acestui proiect”.

Dorin Buda, directorul Aeroportului Internațional 
Maramureş



În cadrul ședinței extraordinare 
de Consiliu Județean Mara
mureș desfășurată vineri, 21 
aprilie 2017, plenul a aprobat 

repartizarea pe destinații a sumei de 
1.500 mii lei din bugetul propriu 
al județului Maramureș pentru 
domeniul „cultură”. Aceste sume se 
repartizează pe două direcții, res
pectiv finanțarea nerambursabilă 
din bugetul județean a programelor, 
pro iectelor și acțiunilor culturale 

conform Ghidului solicitantului, 
dar și alocarea sumelor pentru ac
țiu nile culturale prioritare ale 
Consiliului județean Maramureș, pe 
baza propunerilor făcute de Comisia 
de învățământ, cultură, culte și 
patrimoniul cultural.  Astfel, suma 
de 770 mii lei a fost direcționată 
pentru acțiunile cul tu rale prioritare, 
iar 730 mii lei vor fi direcționați 
pentru alte trei axe, din care una este 
de dicată „Cen tenarului Marii Uniri”. 

Celelalte două axe sunt pentru 
susținerea financiară a altor acțiuni 
culturale și care vor fi finanțate în 
baza cererilor depuse pe Ghidului de 
finanțare pentru domeniul cultură. 
În anul 2017, în Programul cultural 
prioritar a fost cuprinsă acțiunea 
orașului Dragomirești, din luna 
aprilie, „Câte flori pe Izan sus”, care 
a primit o finanțare de 50.000 de lei.
Pentru „Tânjaua de pe Mara – satul 
Hoteni”, eveniment organizat de 

comuna Ocna Șugatag, în luna mai, 
aleșii județeni au aprobat alocarea 
sumei de 25.000 de lei. 
„Zilele Orașului Seni”, care se 
desfășoară în luna iunie, vor fi fin
anțate cu 50.000 de lei, în timp ce 
„Zilele culturale ale orașului Șom
cuta Mare”, din luna iulie, au o 
finanțare de 30.000 de lei. 
Suma de 20.000 de lei a fost reparti
zată comunei Groși, pentru „Danțul 
la șură”, eveniment care va avea loc în 
iunie, și comunei Băița de sub Codru 
pentru „Festivalul Sânzienelor”, iar 
25.000 de lei se alocă comunei Dum
brăvița, pentru evenimentul din luna 
iulie,  „Festivalul  Portului, Dan
sului şi Cântecului de pe Fisculaş”.
Șase evenimente culturale sunt 
finanțate în luna august, respectiv 
Festivalul „Pentru mândra din Bo
tiza”, cu o alocare financiară de 30.000 
de lei, Festivalul „Roza Rozalina” din 
comuna Rozavlea (30.000 de lei), 

Festivalul interjudețean „Hora la 
Prislop”, organizat de orașul Borșa, 
cu o finanțare de 50.000 de lei, 
„Întâlnirea cu fiii satului și Codicele 
de la Ieud”  30.000 de lei, „Drumul 
lung spre Cimitirul Vesel”, organizat 
de Asociația Inter culturală de 
Tradiții, unde au fost aprobați 50.000 
de lei și Festivalul Internațional al 
Huțulilor, în organi zarea Fundației 
Huțulilor, suma finanțată fiind de 
20.000 de lei. 

Programul cultural prioritar al Con
siliului Județean Maramureș prevede 
trei evenimente și în luna septembrie 

2017. Este vorba des pre Festivalul 
Interjudețean al Cântecului, Dansului 
și Portului Popular Codrenesc, 
cunoscut sub denumirea „Târgul 
Cepelor” din Asuaju de Sus, alocarea 
financiară fiind de 50.000 de lei; 
„Festivalul Castanelor”, care va avea 
loc în Baia Mare și unde Consiliul 
Județean a aprobat suma de 100.000 
de lei, dar și „Toamna Someșană”, 
organizată de orașul Ulmeni, cu suma 
de 50.000 de lei. 
Comuna Strâmtura primește 
20.000 de lei pentru organizarea 
eve nimentului din luna octombrie, 
„O magierea academicianului Mihai 
Pop”, în timp ce Uniunea Artiștilor 
Plastici va beneficia de 50.000 de 
lei pentru „Inaugurarea Coloniei 
Pic torilor”, acțiune stabilită în luna 
noiembrie.  Tot în noiembrie are loc 
și Festivalul Internațional de Poezie 
și Serile de Poezie de la Desești, în or
ganizarea Centrului Cultural Si ghet, 
unde sau alocat 20.000 de lei. 

20 de evenimente cuprinse  
în programul cultural prioritar 
al consiliului judeţean Maramureș 
pe anul 2017 

Evenimentele se încheie în 
luna decembrie, la Sighetu 
Marmației, acolo unde s-a 
aprobat o finanțare de 50.000 
de lei pentru „Festivalul de datini 
și obiceiuri de iarnă Marmația”, 
ediția XLVIII.

Suma de 770 mii lei a fost 
direcționată pentru acțiunile cul-

tu rale prioritare, iar 730 mii lei 
vor fi direcționați pentru alte trei 

axe, din care una este dedicată 
„Cen tenarului Marii Uniri”. 
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Consiliul Județean Ma
ra mureș sprijină per
for manța educațională, 
fapt dovedit prin ac

țiu nile devenite deja tradiție, res
pectiv premierea olimpicilor la di
fe rite discipline și recompensarea 
financiară a elevilor care au obținut 
media 10 la Evaluarea Națională și 
la examenul de Bacalaureat. Dea 
lungul timpului, între Consiliul 
Județean Maramureș și Inspectoratul 
Școlar Județean a existat mereu o 
bună colaborare, CJ fiind un par
tener corect în toate proiectele 
educaționale comune în care a fost 
implicat. 
Potrivit președintelui Consiliului 
Județean Maramureș, Gabriel Ze
tea, instituția pe care o conduce 
susține atât învățământul de masă, 
cât și învățământul de performanță. 
Astfel, pentru buna desfășurare a 
Olimpiadei Naționale de Biologie, 

Consiliul Județean Maramureș 
a alocat, din rezerva bugetară a 
județului, suma de 15 mii de lei, iar 
pentru organizarea olimpiadelor de 
Limba și Literatura Rromani și cea 
de Protecție a Mediului, câte 8 mii 
de lei pentru fiecare, suma totală 
fiind de 31 de mii de lei. 

„Educația este prioritară pentru 
administrația locală și, investind 
în educație, investim în viitorul 
copiilor noștri. Ei sunt cei care ne 
vor urma și cei în care ne punem 
speranța că vor continua proiectele 
începute. Am susținut mereu ori
ce formă de educație, așa cum sus
ținem și performanța. Faptul că 
municipiul Baia Mare a găzduit trei 
olimpiade naționale în luna aprilie 
a fost o mândrie și pentru Consiliul 
Județean Maramureș.
Elevii performanți la disciplinele 
biologie, limba rromani și protecția 

mediului din întreaga țară șiau dat 
întâlnire în Baia Mare, în ultima 
săptămână, iar rezultatele obținute 
în urma concursurilor reprezintă o 
piatră din temelia viitorului pe care 
șil clădesc. Doresc să îi felicit, încă 
o dată, atât pe participanți, cât și 
pe profesorii care iau pregătit și să 
le urez mult succes în competițiile 
viitoare. Mam bucurat că, la soli
citarea ISJ Maramureș, plenul Con 
siliului Județean a aprobat acor darea 
unui sprijin financiar din rezerva 
bugetară, pentru buna desfășurare 
a celor trei olimpiade naționale pe 
care leam găzduit”, a declarat șeful 
administrației județene, Gabriel 
Zetea. 
Și reprezentanții ISJ Maramureș au 
subliniat faptul că executivul Con
siliului Județean a răspuns po zitiv 
la fiecare solicitare de par te neriat și 
a ajutat, cu diferite sume, acțiunile 
inițiate de Inspectoratul Școlar. 

31 de mii de lei  
alocaţi de Consiliul Judeţean  

pentru organizarea celor trei olimpiade 
naţionale desfășurate în Maramureș 


