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Aniversăm 25 de ani de la înființarea Consiliului 
Județean Maramureș, 25 de ani cu lucruri bune 
și mai puțin bune, cu proiecte, cu realizări dar și 
cu neîmpliniri. Un sfert de secol de administrație 
județeană reprezintă pentru noi, cei care vremelnic 
ocupăm poziții în executivul sau legislativul 
Consiliului Județean, un moment important, un 
moment istoric. Astăzi ne aflăm, cu toții, în fața unui 
bilanț. Am ajuns la o cifră frumoasă, o cifră rotundă 
și mă bucur să remarc că, după muncă susținută, 
suntem acum o instituție fanion a județului. Vorbim 
despre 25 de ani de respect pentru autonomia locală, 
de apropiere faţă de nevoile maramureșenilor, 
un sfert de secol de excelenţă în administraţie şi o 
promovare a dezvoltării durabile a judeţului. 

În cei 25 de ani de existență, la dezvoltarea ima
ginii Consi  liului Județean Maramureș șiau adus 
contribuția sute de consilieri din toate formațiunile 
politice, care au inițiat proiecte și au demarat 
parteneriate de bună colaborare cu alte instituții 
sau regiuni dinafara României. Felicitările mele 
se îndreaptă și către aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Maramureș, către toți cei 
care își pun cunoștințele și priceperea în slujba 
maramureșenilor, zi de zi. Fără ei, fără angajații 
Consiliului Județean, munca noastră nu ar avea 
rezul tatele scontate. Este necesar să amintim și 
activitatea depusă de instituțiile din subordinea 
Consiliului Județean care, prin toate  proiectele pe 
care le derulează, aduc un plus valoare instituției 
județene. 

Maramureș înseamnă, pentru fiecare dintre noi, 
„ACASĂ”. Maramureș este locul unde neam 
născut, unde am crescut și unde neam dezvoltat ca 
profesioniștii care suntem astăzi. Maramureșul este 
județul pe care încercăm să îl promovăm, atât în 
plan național, cât și internațional, ca cel mai frumos 
loc de pe pământ. Au existat dea lungul timpului 
multe încercări de a crea similitudini între tradițiile 
județului nostru și alte zone de pe glob dar nu sa 
reușit, pentru că aici trăiesc oameni autentici și 
unici. Am moștenit tradițiile de la părinții noștri 
și avem datoria sfântă de a le păstra intacte pentru 
copiii noștri, pentru ca ei să se poată bucura de 
frumusețea și unicitatea lor. Maramureșul a pierdut 
în ultimii 25 de ani foarte multe lucruri: industrii 
întregi, de la minerit la combinate siderurgice, uzine, 
însă nimeni nu a putut să ne ia tradițiile. Dea lungul 
istoriei au fost imperii care au încercat să cârmuiască 
meleagurile noastre și care leau interzis strămoșilor 
noștri credința și valorile autentice dar nu au reușit să 
ne ia obiceiurile, maramureșenii fiind dintotdeauna 
oameni cu coloana vertebrală dreaptă. Este datoria 
noastră, ca administrație județeană în primul rând, 
de a ne afla în prima linie a bătăliei pentru păstrarea 
tradițiilor. 
Salut lucrurile bune făcute de înaintașii mei în 
executivul Consiliului Județean în acești 25 de ani, iar 
împreună cu colegii mei încercăm să implementăm 
noi proiecte performante pentru județul pe care îl 
iubim și cu care fiecare dintre noi ne mândrim. 

Acum, la ceas aniversar, transmit un sincer și călduros 
„La Mulți Ani!” instituţiei Consiliului Județean, 
alături de aprecierile mele sincere pentru munca 
depusă de fiecare consilier care șia adus aportul la 
dezvoltarea imaginii acestei instituții fanion. 

La mulți ani  
Consiliului Județean 
Maramureș!

Mesajul președintelui 
Gabriel Zetea, 
ocazionat de aniversarea 
a 25 de ani de la înfiinţarea 
Consiliului Judeţean 
Maramureș 

n Gabriel Zetea, Președintele Consiliului Județean Maramureș

Acum, la ceas aniversar, când se împlineşte un sfert 
de veac de când a luat fiinţă Consiliul Judeţean Mara
mureş, mă cuprinde un sentiment de emoţie şi totodată 
unul de mândrie. Sunt încântat şi recunoscător 
tuturor maramureşenilor pentru încrederea acordată 
de ai reprezenta în cel mai înalt for administrativ 
judeţean. 
Au fost 25 de ani ai schimbărilor. Privind puţin în 
retrospectivă, realizez faptul că fiecare mandat a 
lăsat amprente, dar şi moşteniri succesorilor, unele 
mai dificile, altele mai simple. Am preluat de la 
predecesorii noştri proiecte importante pentru 
judeţ, pe care ne dorim să le finalizăm, dorim să 
implementăm proiecte noi, performante şi totodată 
să predăm celor ce vor prelua această ştafetă obligaţia 
morală de a se pune mereu în slujba maramureşenilor. 
Demnitatea de vicepreședinte al Consiliului Județean 
Maramureş reprezintă pentru mine o reală provocare, 
dar şi o şansă de a apăra interesele maramureşenilor 
mei dragi, de a iniţia şi de a mă implica în mod direct 
în dezvoltarea Maramureşului. De asemenea, iubitor 
al tradiţiilor şi al obiceiurilor străbune, am susţinut şi 
voi susţine în continuare conservarea patrimoniului 
şi valorilor noastre culturale materiale şi imateriale. 
Consider că am moştenit de la strămoşii noştri cele 

mai de preţ comori, iar autenticitatea acestora a fost 
apreciată în toată lumea.
Maramureşul a fost înzestrat cu multe bogăţii naturale 
care trebuie valorificate. Este un colţ de Rai în care au 
trăit dintotdeauna oameni minunaţi, oameni cu suflet 
mare şi cu braţele mereu deschise. Patrioţi din fire şi cu 
credinţă în Dumnezeu, maramureşenii demonstrează 
în fiecare zi că sunt o adevărată comoară a judeţului. 
De aici au plecat spre toate colţurile lumii oameni 
de cultură, medici, academicieni, cercetători, cadre 
militare, artişti şi mulţi alţi oameni de valoare. Acum, 
când ne aflăm în preajma Centenarului Marii Uniri, 
îmi doresc să reunim România. Să ne dedicăm mai 
mult acestui tărâm sacru. Să oferim românilor din 
străinătate şansa de a se întoarce acasă, la familiile lor 
şi de a clădi alături de acestea un trai mai bun.
Am pornit pe acest drum cu multă energie și cu 
o dorința arzătoare de a face anumite schimbări 
în acest mediu pentru a oferi maramureșenilor o 
administrație performantă. Îmi doresc ca respectarea 
legii, transparența decizională, dăruirea, asumarea 
și munca în echipă să guverneze în administraţia 
judeţeană. Cred cu tărie că noi, cei care astăzi am 
fost încredințați să conducem Consiliul Județean 
Maramureș, alături de aparatul de specialitate, 
instituțiile subordonate și întreg plenul consiliului, 
putem să obținem rezultate vizibile și benefice și să 
creăm un management administrativ performant. 
Folosesc prilejul acestei aniversări de a saluta şi de a 
transmite întreaga recunoştinţă şi preţuire tuturor 
celor care au activat în Consiliul Judeţean Maramureş 
dea lungul celor 25 de ani, celor care au făcut din 
această instituţie o a doua familie. 

La mulţi ani încununaţi  
de succes şi putere de muncă!

Ioan Doru 
Dăncuş, 
vicepreşedintele 
Consiliului 
Judeţean 
Maramureş 

Sunt foarte multe lucruri de făcut în continuare pentru județul  Maramureș  
și precizez că, din calitatea mea de vicepreședinte implicarea va fi una deplină 
și cu multă conștiinciozitate în proiectele aflate in derulare si implicit cele 
viitoare. În același timp le mulțumesc colegilor mei pentru votul de încredere 
acordat în ședința de Consiliul Județean  din data de 31 octombrie 2017, îî 
asigur de cea mai bună colaborare pentru ca lucrurile să se îndrepte intrun sens 
bun si benefic județului Maramureș și împreună să realizăm o administrație 
publică performantă și eficientă.

La mulți ani,  
Consiliul Judeţean Maramureș!

George Dumitru 
Moldovan, 
vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Maramureş
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Au trecut 25 de ani de la înființarea 
Consiliului Județean Maramureș, 25 de ani 
care ascund în spate foarte multă muncă, 
foarte multe proiecte, extrem de multe decizii 
și hotărâri bune sau mai puțin bune. Sunt 25 
de ani în care, în acest Consiliu Județean au 
fost reprezentanți din nenumărate partide, 
multe din ele nemaiexistând astăzi decât 
în analele politicii. Consiliul Județean este 
însă tot aici, mai puternic, mai important și 
acum vorbim despre o instituție extrem de 
vitală județului Maramureș, unde se iau cele 
mai importante decizii. 
Din cei 25 de ani în care am făcut administrație, 
aproape două decenii leam petrecut în acest 
Consiliu Județean, din calitatea de consilier. 
Au fost ani frumoși, ani la care mă gândesc 
cu mult drag și, de câte ori vin la Palatul 
Administrativ, îmi amintesc cu nostalgie de 
ședințele de CJ. Aici mam remarcat prin 
responsabilitate, implicare şi viziune și am 
învăţat că oamenii au nevoie de reprezentanţi 
serioşi, responsabili, care îşi respectă cuvântul 
dat şi se implică în rezolvarea problemelor. 
Aici am sudat prietenii pe viață, aici am 
îmbinat munca administrativă cu cea politică, 
având un singur scop: binele cetățenilor 
Maramureșului.
Acum, la aniversarea a 25 de ani de Consiliu 
Județean Maramureș, transmit cele mai 
calde urări tuturor foștilor colegi care au 
activat în această instituție județeană, le 
urez mult succes actualilor reprezentanți 
din forul executiv și legislativ al județului și 
le doresc să ia cele mai bune decizii pentru 
maramureșeni. 

La Mulți Ani Consiliului 
Județean Maramureș! 
Să ne revedem și peste 25 de ani, la fel de 
hotărâți să facem fapte bune și să adoptăm 
doar decizii înțelepte!

Gheorghe 
Şimon, 
Ministrul 
Economiei

Ca fiu al Maramureșului, îmi revine deosebita onoare de a 
transmite mesajul meu către Consiliul Județean Maramureș la 
cei 25 de ani de activitate. 25 de ani în care județul nostru a 
cunoscut schimbarea, însă a rămas aceeași oază de tradiție și 
de regăsire a neamului românesc, a satului românesc autentic.
Județul în care mam născut, am copilărit, mam dezvoltat 
profesional și mam împlinit sufletește este unul dintre cele mai 
frumoase și mai vizitate județe din România, pe bună dreptate.
Avem aici oameni harnici, oameni destoinici fără de care 
județul nostru nar fi avut aceeași forță.
De aceea am convingerea că următorii trei ani vor fi extrem de 
prolifici și vom avea o dezvoltare a județului fără precedent.
Așadar, la cei 25 de ani de activitate vă urez în continuare putere 
de muncă, proiecte de succes și păstrarea valorilor autentice în 
munca depusă.

Liviu Marian Pop, 
Ministrul Educației 
Naționale

Marius-Alexandru 
DUNCA,
Ministrul Tineretului  
și Sportului

Să vă mărturisesc un lucru, printre hobbyu
ri  le mele se numără ceasurile. Atunci când 
pri vesc un mecanism de acest fel invariabil 
mă gândesc la Mocira, satul copilăriei mele. 
Poate părea ciudat dar îmi vin în minte 
aceste împrejurimi ale Băii Mari pentru că 
aici miam forjat primele rotiţe şi cadrane ale 
caracterului. Nu cred că este greșit să spun că 
prin intermediul reamintirii am reușit cumva 
să schimb mentalităţi. Ale mele prin gândurile 
bune adânc înscrise în fiinţă, ale altora prin 
acţiuni corecte şi motivate de morală bunului 
simţ creştin învăţata la liturghiile din sat.

Şi mai mărturisesc ceva... Ori de câte ori 
am ocazia să pregătesc o călătorie, sunt 
mândru când găsesc în ofertele companiilor 
de turism pensiuni și obiective turistice din 
Maramureș. Iar la vederea imaginilor ten
taţia momentului este de a pleca din nou 
spre rădăcini.
Această bucată de lume este de neînlocuit 
și nespus de pitorească. Iar oamenii locului 
au o calitate uriaşă, aceea de ași manifesta 
patriotismul local. Fie că vorbim de turism, 
de producătorii de mobilă, de cei din con
fecții, de produsele agricole, „ai mei” au 
înțeles că nevoia de promovare a produselor 
locale este esențială pentru comunitatea lor.

Consider că noi, cei care îi reprezentăm în 
capitala sau oriunde aiurea prin lume, avem 
datoria de a le oferi condiții decente pentru 
ași desfășura afacerile și bineînțeles de a 
încuraja unitatea în diversitate.

Închei prin a spune „Mândri că suntem 
Maramureşeni..” şi nu în ultimul rând cuvin
tele din pictura lui Bilțiu Dăncuș, „Am fost 
şiom fi”.

La mulți ani cu fapte bune!

Mă bucur că pot fi alături de dvs. în aceste momente de 
sărbătoare când aniversați 25 de ani de existență. Este un 
moment când vă puteți opri pentru o clipă și să priviți 
retrospectiv. De unde ați plecat și unde sunteți acum. Sunt 
sigur că misiunea pe care vați asumato va continua, deși 
vor exista numeroase provocări. 

„Cea mai frumoasă zonă din ţară” sau „ţinutul uitat de 
timp”, așa cum e descries Maramureșul, care a fost inclus 
în topul 20 cele mai frumoase destinaţii de vizitat în 
2015, recomandate de National Geographic este un 
locbinecuvântat de Dumnezeu. Alături de darurile cu 
care Maramureșul a fost înzestrat locurile, obiceiurile, 
portul popular, meșteșugurile, un loc important, poate 
cel mai important, îl ocupă oamenii. Ei sunt cei pentru 
care în fiecare zi vă doriți și munciți să faceți mai mult, 
să dezvoltați întregul județ și să deveniți un exemplu 
pentru întreaga țară. Niciunefort din partea celor care 
au pus umărul și sau implicat în gestionarea sarcinilor 
Consiliului județean nu a fost sau este prea mare atunci 
când maramureșenilor lea fost și le este mai bine. Fie 
că vorbim de investiții, de servicii de educație, sănătate, 
cultură, tineret și sport ați dat dovadă de responsabilitate, 
determinare și perseverență. Sunteți un bun exemplu că 
atunci când există dorință, viziune, putere de muncă, 
ambiție și unitate nimeni și nimic nu pot sta în cale. 

Din colaborările pe care leam avut ați demonstrate că 
înțelegeți necesitatea sprijinirii tinerilor și îndrumării 
acestora, precum și că sportul ne confer sănătate, dar și 
glorie. Îmi doresc ca modul dumneavoastră de lucru să fie 
preluat și de alții, să împrumute din perseverența pe care o 
aveți, darmai ales din dragostea pentru comunitate.   

Ca mândru maramureșean, vă doresc un sincer „La mulți 
ani!”, multă putere de muncă și înțelepciune să creșteți 
notorietatea Maramureșului prin fapte demne de urmat!

Bogdan Pușcaș 
Președinte al Agenției Naționale pentru 
Achiziții Publice

de la înfiinţarea  
Consiliului Judeţean Maramureş

de ani
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Maramureșul are 
pe agendă o serie 
de proiecte de 
infrastructură extrem de 
importante și ambițioase

Experiența mea de consilier județean vine 
ca rezultat al solicitării de a răspunde 
nevoii de reformă rapidă, de împrospătare 
a rândurilor reprezentanților zonali cu 
oameni tineri și cu experiență în mediul 
privat, oameni care pot aduce un suflu nou 
și o altă viziune în administrația publică 
locală și regională și, nu în ultimul rând, 
o mare responsabilitate față de alegători. 

Azi, Maramureșul are pe agendă o serie 
de proiecte de infrastructură extrem de 
importante și ambițioase, proiecte care, cu 
siguranță, ajunse la final, vor fi generatoare 
de bunăstare pentru locui torii acestor 
meleaguri frumoase. Sunt abso lut convins 
că, prin coagularea tuturor forțelor poli
tice la nivel județean, prin faptul că toți 
cei ajunși la masa Consiliului Județean 
Maramureș sunt oameni responsabili și 
de înaltă calitate etică și morală, toate 
aceste proiecte se vor înfăptui. Consider că 
ambițiile și orgoliile politice sunt absolut 
nesemnificative în comparație cu impor
tanța și anvergura acestor proiecte. 

La mulți ani Consiliului Județean Mara
mureș la aniversarea celor 25 de ani de 
la înființare! Felicitări tuturor celor care 
au activat, în acest sfert de secol, în forul 
legislativ sau în forul executiv al județului!

„La mulţi ani,  
Consiliul Judeţean Maramureş!”

Scriu această urare cu o uşoară nostalgie şi, de ce să nu recunosc, 
cuprins de un sentiment de dor. Dor de Maramureş, în primul 
rând, dor de oamenii cu care am colaborat atâţia ani, de la care 
am învăţat administraţie, fie că vorbim de cea locală, judeţeană 
sau de administraţia naţională. Experienţa din administraţia 
judeţeană îmi este extrem de folositoare acum, în funcţia de 
secretar de stat. Oriunde maş afla şi orice funcţie aş ocupa 
pentru mine mereu Maramureş va însemna Acasă!
Vreau să îi asigur pe maramureşeni că îi voi reprezeta cu cinste şi 
demnitate în Guvernul României şi că oricând au nevoie se pot 
baza pe sprijinul meu! 

Cosmin BUTUZA,
Secretar de stat, Ministerul 
Tineretului şi Sportului

Bogdan Tomoiagă,
Secretar de stat în Ministerul 
Turismului

Maramureşul marchează un moment aniversar dedicat unei 
comunităţi puternice, o comunitate care, în 25 de ani, şia 
păstrat şi apărat „ţările” Maramureşului şi valorile locului, cu 
sprijinul celor care în acest sfert de secol, au contribuit prin 
eforturile şi preocupările lor la dezvoltarea acestui judeţ. 
Îmi exprim recunoştinţa faţă de toţi cei care au condus Consiliul 
Judeţean şi salut iniţiativa actualei conduceri executive de a 
marca acest moment important pentru administraţia judeţului. 

Rămân în continuare un partener al tuturor factorilor de 
decizie ai judeţului Maramureş, iar acum, la ceas aniversar, vă 
urez La mulţi ani! În slujba maramureşenilor şi a acestui loc ce 
a cucerit dintotdeauna.

Dragoş Titea,
Secretar de Stat în Ministerul 
Transporturilor

Mesaj aniversar al ministrului Afacerilor 
Externe, Teodor Meleșcanu,  
cu prilejul împlinirii a 25 de ani  
de activitatea a Consiliului Judeţean 
Maramureș

Transmit astăzi, Consiliului Județean Maramureș, 
la 25 de ani de existență și activitate susținută 
în administrație, sincere felicitări și inspirație în 
realizarea tuturor proiectelor!
Maramureșul este una dintre zonele din România 
în care tradiția și obiceiurile, păstrate cu sfințenie, se 
mențin vii, din generație în generație. Satele autentice, 
vestigii ale culturii străvechi europene, și oamenii 
primitori atrag numeroși turiști străini, curioși să 
cunoască o lume în care ritmul vieții se îmbină cu 
natura și își păstrează nealterat pitorescul. 

Maramureșul este un loc în plină dezvoltare, care 
îmbină tradiționalul cu modernul, întro armonie 
aparte, element de unicitate valorificat și promovat 
de administrația locală și județeană. Este de datoria 
liderilor regionali să se asigure că dezvoltarea 
economică și tehnologică a județului nu afectează 
sanctuarele de cultură și autenticitate din zona rurală. 
Modul în care gestionează resursele zonei este un 
exemplu demn de urmat.  
Doresc să felicit încă o dată Consiliul Județean 
Maramureș pentru modalitatea în care, în cei 25 de 
ani de existență, a gestionat și a promovat județul. 
Este important să înțelegem că pentru o dezvoltare 
sănătoasă a țării noastre este nevoie de o strânsă 
cooperare între administrația publică centrală și 
cea locală, acțiunile fiecăruia dintre noi conturând 
imaginea externă a României.

În acest sens, doresc să le urez colegilor de la Consiliul 
Județean Maramureș mult succes, putere de muncă şi 
energie în implementarea tuturor proiectelor menite 
să susțină renumele Maramureșului!

La mulți ani!

Teodor Meleșcanu,
Ministrul Afacerilor 
Externe

Am avut onoarea de a cunoaşte şi, mai ales de a simţi,   
sufletul şi vibraţia extraordinară a Maramureşul. De aceea 
ştiu că, dincolo de a fi unul dintre cele mai frumoase şi 
importante branduri culturale şi turistice ale României, 
Maramureşul este ţara oamenilor frumoşi la suflet, 
deschişi la minte, curajoşi şi fermi în fapte. Mă consider 
cu mândrie maramureşean prin adopţie, un promotor 
al acestui ţinut extraordinar şi mai ales un prieten al 
oamenilor loculului. Am avut întotdeauna o colaborare 
frumoasă şi o legătură de suflet cu toate instituţiile locale 
şi mai ales cu Consiliul Judeţean Maramureş. De aceea, 
acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate, le transmit 
tuturor funcţionarilor şi conducerii acestei instituţii cele 
mai sincere felicitări, alături de în demnul de a continua 
proiectele de dezvoltare ale judeţului şi de promovare a 
inestimabilului patri moniu moştenit din străbuni.  

La mulţi ani!

Dan Mihalache, 
Ambasador 
Extraordinar şi 
Plenipotenţiar în 
Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de 
Nord

Doresc, în primul rând, să adresez mulţumiri pen tru 
buna cooperare prilejuită de celebrarea Zilei Naţio
nale a României în 2016. Vechi leagăn de cultură 
şi civilizaţie românească, Maramureşul reprezintă 
pentru mine un loc special în care se con servă şi se 
promovează cu mândrie valorile proprii. Îmi exprim 
convingerea că originalitatea tradițiilor locale şi 
portul popular maramureșean vor continua să fie activ 
promovate astfel încât să fie cunoscute şi apreciate de 
cât mai multă lume pe întreg mapamondul.

Gabriela Dancău,  
Ambasadorul 
Extraordinar  
și Plenipotențiar al 
României  
în Regatul Spaniei
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Aniversarea a 25 de ani de la înființarea 
Consiliului Județean Maramureș, îmi oferă 
deosebitul prilej de a vă adresa, în numele în
tregului personal al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Gheorghe Pop de 
Băsești” al județului Maramureș, cele mai 
calde gânduri și urări de bine întregului 
colectiv al instituției dumneavoastră. 

Timp de 25 de ani, de când funcționați ca 
autoritate a administrației publice locale, fie că 
vorbim despre activități ce susțin dezvoltarea 
economicosocială sau de patrimoniul jude
țului, dumneavoastră zi de zi ați fost în slujba 
locuitorilor județului Maramureș.
Totodată, pe această cale subliniez încă o 
dată deosebita colaborare care există între 
instituțiile noastre. 

La ceas aniversar,  
vă rog să primiți 
tradiționala urare de  
La mulți ani!

Anul acesta are o semnificaţie aparte pentru Con siliul 
Judeţean Maramureş: de trecere în amintire a unui sfert 
de secol de la înfiinţare. Atent la valorile şi principiile
fundament dar şi la dorinţa maramureşenilor de a conjuga 
verbul „a fi” la viitorul propriei identităţi, Consiliul 
Judeţean Mara mureş şia construit imaginea pas cu pas, 
prin reprezentanţii săi, prin activităţile şi proiectele iniţiate, 
prin parteneriatele şi buna colaborare cu alte instituţii. 
 
Pentru cei 25 de ani în care am fost beneficiarii şi 
martorii onoarei, demnităţii şi profesionalismului pe 
care legislativul judeţean lea consacrat ca principii 
fundamentale, îmi exprim întreaga consideraţie pentru 
munca şi eforturile depuse de toţi cei care şiau adus 
contribuţia la ceea ce înseamnă pentru noi instituţia 
Consiliului Judeţean: respect pentru autonomia locală 
şi judeţeană, apropiere faţă de nevoile maramureşenilor, 
excelenţă în administraţie şi promovare a dezvoltării 
durabile a judeţului.  
 
Subscriind devizei Lex et Honor, vă asigur că Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Maramureş va veni în permanenţă în 
întâmpinarea intereselor legitime ale cetăţenilor pentru a 
anticipa, a preveni şi a combate producerea unor rezultate 
păgubitoare pentru aceştia.
 
Vă mulţumesc pentru onoarea de a vă fi parteneri în cei 
25 de ani de activitate şi cu aleasă consideraţie şi profund 
respect pentru locul de frunte pe care îl ocupaţi în peisajul 
instituţional din acest judeţ, atât în numele meu cât şi al 
poliţiştilor maramureşeni vă urez multă sănătate, putere 
de muncă şi succes în tot ceea ce veţi întreprinde, alături 
de tradiţionalul LA MULŢI ANI! 
 

Cu deosebită stimă şi aleasă preţuire, 
Şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Maramureş
Comisar de poliţie
TODORAN IONEL

MESAJUL ŞEFULUI INSPECTORATULUI 
DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
MARAMUREŞ

CONSILIULUI 
JUDEŢEAN 
MARAMUREŞ
Domnului preşedinte 
GABRIEL ZETEA

Consiliul Judeţean Maramureș  
– 25 de ani de activitate

Aniversarea a 25 de ani de activitate publică a Consi
liu lui Județean Maramureș ne oferă deose bitul prilej de 
ai saluta pe toți cei implicați în această instituție, care 
are menirea de a fi în slujba maramureșenilor.
Un sfert de veac de activitate, în conjunctura schim
bărilor aduse în țara noastră de Revoluția din 1989, 
corespunde cu parcursul sinuos al democrației și cu 
exercitarea în libertate a drepturilor și valorilor pe care 
cu toții le dorim.
Județul nostru are un bogat patrimoniu cultural și se 
bucură de o istorie care vorbește de oamenii acestor 
locuri zugrăvindule chipul cu demnitate, hărnicie 
și spiritul profund creștin de care sunt însuflețiți. 
Provocările timpului nostru impun o bună colaborare 
între instituțiile județene și Biserică pentru a proteja 
patrimoniul arhitectural și a promova valorile și 
tradițiile specifice județului nostru. Cade în sarcina 
tuturor de a susține și apăra valorile Evangheliei care 
formează o societate și o înalță la demnitatea de ,,popor 
al lui Dumnezeu”.
La ceas aniversar, dorim Instituției Consiliului Ju de țean, 
Președintelui și Consilierilor o bogată și îndelungată 
activitate în slujba maramureșenilor, nutrind totodată 
speranța unei bune și fructuoase colaborări.

Cuvânt la ceas aniversar

Consiliul Judeţean Maramureş împlineşte 25 de 
ani de la înfiinţare. Anii adunaţi pot fi mulţi, dar 
pot fi şi puţini. Înaintea oamenilor, cei pe care 
trebuie săi slujească reprezentanţii Consiliului 
Judeţean, sunt ani mulţi, în care sau derulat 
multe proiecte şi activităţi pe diferite domenii. 
Însă, înaintea lui Dumnezeu anii sunt aproape 
nesemnificativi din punct de vedere cronologic, dar 
pot fi foarte însemnaţi, dacă înţelegem că tot ceea 
ce suntem datori faţă de semeni trebuie să ducem 
la îndeplinire.
La acest moment aniversar, care poate fi şi un mo
ment de bilanţ, putem afirma că Episcopia Ortodoxă 
a Maramureşului şi Sătmarului a avut mereu în 
Consiliul Judeţean Maramureş un partener serios şi 
responsabil, în vederea îmbunătăţirii vieţii religios 
– morale a oamenilor rânduiţi de Dumnezeu să 
vieţuiască pe aceste meleaguri binecuvântate.
Pentru toate acestea nu putem decât să aducem 
cuvenitele mulţumiri şi săL rugăm pe Dumnezeu, 
Cel Unul în Treime, săi călăuzească pe aleşii noştri 
numai spre fapta bună şi de folos comunităţii în 
care trăim.

La mulţi  
şi binecuvântaţi ani!

† Vasile
Episcop greco-catolic 
de Maramureș

† PS Iustin, 
Episcopul ortodox 
al Maramureşului şi 
Sătmarului  

Vasile Moldovan, 
Prefectul judeţului 
Maramureş

Colonel 
CHICHIȘAN 
MIRON ADRIAN, 
Inspector Şef - 
Inspectoratul 
pentru Situaţii 
de Urgenţă 
„Gheorghe 
Pop de Băseşti” 
al judeţului 
Maramureş
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Mesajul domnului prefect Vasile Moldovan

La aniversarea a 25 de ani de la înfiin
țarea Consiliului Județean Mara mu reș 
transmit sincere felicitări pentru ac
ti vitatea depusă în slujba mara mu  re
șenilor, pentru contribuția în adminis
trația publică județeană, pen tru moda
litatea în care ați contribuit la dezvolta
rea economică și socială a jude țului.
Aniversarea are mai multe semnificații 
pentru că edificarea unei instituții 
publice ale administrației județene 
implică eforturi umane și intelectuale 

pentru realizarea obiectivelor propuse. 
Aduc respectul și prețuirea mea condu
cerii instituției, consilierilor județeni, 
funcționarilor publici și personalului 
contractual pentru buna colaborare și 
cooperare cu Instituția Prefectului  Ju
de țul Maramureș. De asemenea, sărbă
toarea constituie și un moment de bi lanț, 
de evocare a trecutului, prezen tu lui și 
viitorului instituției, o încadrare în timp 
și spațiu, în care administrația publică 
județeană a răspuns nevoilor societății 

și mara mureșenilor. Vorbim de performanță și 
excelență administrativă, de dezvoltare strategică 
care tre buie să țină pasul cu ritmul și nevoile 
lumii de azi.
Noi, cu toții, reverberăm astăzi și trăim sufletește 
emoțiile aferente împlinirii unui sfert de veac de 
la înființarea unei instituții emblematice și de 
referință la nivelul județului nostru.

LA MULȚI ANI, Consiliul 
Judeţean Maramureş!



Horia Scubli, 
Primarul municipiului 
Sighetu Marmaţiei 

Aniversarea a 25 de ani de la 
înfiinţarea Consiliului Judeţean 
Ma ramureş re pre zintă un moment 
istoric pentru administraţia, dez
voltarea şi identitatea judeţului 
nostru. În acest prim sfert de se
col de activitate, administraţia 
judeţeană a trecut testul maturităţii 
şi responsabilităţii, dovedind că este 
o instituţie dedicată Maramureşului, 
deschisă şi aplecată spre nevoile 
maramureşenilor, un bun promotor 
al identităţii, culturii şi tradiţiilor, 
un partener al administraţiilor 
locale şi, mai ales, un factor care 
generează dezvoltare şi prosperitate. 

Comunitatea locală din oraşul Seini 
a simţit sprijinul instituţional al 
Consiliului Judeţean Maramureş 
în toate proiectele importante. În 
tot acest timp, Primăria Seini şi 
Consiliul Judeţean Maramureş au 
construit un parteneriat solid, care 
are ca deziderat comun construirea 
unui viitor mai bun, creşterea ni
velului de trai şi a condiţiilor de 
viaţă. Noi, seinenii, ne mândrim 
că în fruntea Consiliului Judeţean 
Maramureş se află un fiu al oraşului 
nostru, domnul preşedinte Gabriel 
Zetea, care reprezintă, cu onoare 
şi responsabilitate, comunitatea în 
care a crescut şi sa format, la cel 
mai înalt nivel al administraţiei 
judeţene. 

La ceas aniversar, le doresc tuturor 
funcţionarilor şi consilierilor jude
ţeni multă sănătate, multă putere de 
muncă şi cât mai multe proiecte şi 
investiţii. 

Înfiinţarea, în urmă cu 25 de ani, a Consiliului Judeţean Maramureş a 
reprezentat un moment extrem de important pentru istoria şi dezvoltarea 
judeţului, un pas important pe traseul descentralizării şi modernizării 
administraţiei publice. În acest prim sfert de secol de activitate, Consiliul 
Judeţean Maramureş şia îndeplinit atribuţiile stabilite de lege şi, mai 
ales, a răspuns nevoilor, aşteptărilor şi încrederii cetăţenilor. Pentru 
administraţia locală din oraşul Şomcuta Mare, Consiliul Judeţean 
Maramureş a fost şi rămâne un partener serios, un sprijin constant în 
proiectele şi problemele edilitare. De aceea, acum, la ceas aniversar îi 
felicităm sincer pe toţi funcţionarii acestei instituţii, consilierii judeţeni 
şi întregul aparat de conducere pentru modul în care au muncit, zi de zi, 
cu profesionalism şi abnegaţie, în slujba maramureşenilor. 

La mulţi ani!

Buda Gheorghe, 
Primarul oraşului 
Şomcuta Mare 

Gabriela Tulbure, 
Primarul oraşului 
Seini

La aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea 
Consiliului Judeţean, îmi face o deosebită 
plăcere să vă adresez urările mele cele mai 
calde de sănătate, putere de muncă în 
continuarea și desăvârșirea proiectelor  
importante pe care leați inițiat în cursul 
acestor ani de activitate. 
Se împlinește un sfert de veac plin de pro  
vo cări pentru această instituție și comu
nitate în ansamblu, dar și de realizări 
pentru județul Maramureș. Este destul de 
dificil să aminteşti toate reușitele celor 6 
legislative mara mureşene care au succedat 
până acum, însă vreau să subliniez faptul 

că, prin reprezentanţii săi, Consiliul Judeţean 
Maramureş şia construit imaginea pas cu pas, 
prin proiectele iniţiate, prin parteneriatele şi 
buna colaborare cu celelalte instituţii.
Vreau să felicit preşedintele şi foştii pre
şedinţi ai Consiliului Judeţean, vice
preşedinţii, consilierii judeţeni, apa ra tul 
propriu al Consiliului Judeţean Maramureş 
pentru tot ceea ce au realizat în aceşti 25 de 
ani de activitate. 

Vă urez mulţi ani de acum înainte 
în slujba maramureşenilor!

„La mulţi ani, Consiliul Judeţean Maramureş!”

„La mulţi ani, Consiliul 
Judeţean Maramureş!”
Aniversarea unui sfert de veac de activitate 
reprezintă un moment de bilanț, în care 
împlinirile și neîmplinirile sunt puse 
în balanță. Cunoscânduvă activitatea, 
am convingerea fermă că vați împlinit 
cu temeinicie menirea. Mărturie stau 
realizările multiple, cum ar fi reușitele 
în dezvoltarea durabilă a județului, 
consolidarea brandului Maramureș, 
dezvoltarea turismului sau promovarea 
tradițiilor și obiceiurilor strămoșești. 
Prin activitățile și proiectele inițiate, prin 
parteneriatele și buna colaborare cu primăriile din județ, pas cu pas vați 
clădit imaginea unei instituții reper, care funcționează în beneficiul tuturor 
maramu reșenilor. Felicitări pentru tot ceea ce ați reprezentat, reprezentați 
și veți reprezenta în viața comunității maramureșene. Felicitări tuturor 
consilierilor județeni, vicepreședinților și președinților care, dea lun
gul celor 25 de ani,  indiferent de culoarea politică, șiau unit eforturile și 
priceperea în interesul cetățenilor. 
Și în viitor, de capacitatea de mobilizare și de viziunea administrativă a 
Consiliului Județean va depinde evoluția județului. Definirea prio  rităţilor 
în realizarea proiectelor de investiţii, construcţia infra struc turii sociale, 
culturale şi economice locale vor modela viitorul Mara mureșului. Așadar, vă 
doresc mult succes și în activitatea viitoare, fiind convins că nu veți precupeți 
nici un efort în misiunea nobilă pe care vați aleso. Maramureșenii șiau pus 
destinele în mâinile voastre. Fiți mândri de această dovadă de încredere și 
modelați viitorul lor așa cum ați modela propriul viitor!

Consiliul Județean Maramureș,  
la un sfert de secol de la înființare

Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al statului român 
unitar, a fost cel care a promulgat, în 2 aprilie 1864 Legea 
pen tru înființarea consiliilor județene, inspirată după mode
lul de organizare al administrației franceze. Din această 
perspectivă vedem că instituția, alături de cea a prefectului, 
are o vechime considerabilă în România.
Dea lungul istoriei instituția sa confruntat cu destule 
perioade potrivnice, generate în special de regimurile 
totalitare care au ajuns la putere, adepte ale suprimării 
democrației bazată pe votul cetățenilor. Din această cauză, 
în unele perioade, consiliile județene au dispărut de tot 
sau au fost înlocuite cu tot felul de surogate care mimau 
democrația și făceau jocul celor care conduceau țara 
dictatorial. În forma actuală, consiliile județene au reapărut 
în 1992, având ca atribuție principală coordonarea activității 
administrațiilor comunale și orășenești, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes județean. O instituție profund 
democratică, formată din consilieri aleși de cetățeni prin vot 
universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile 
stabilite de lege.
În cei 25 de ani de existență, Consiliul Județean Maramureș 
a fost vectorul principal care a generat dezvoltare în Mara
mureș, aplicând o strategie coerentă, chiar dacă structura 
politică rezultată în urma alegerilor a fost foarte diferită de 
la un mandat la altul. În fruntea instituției au fost președinți 
din rândurile socialdemocraților, liberalilor, democraților, 
conservatorilor. Au fost mandate în care președinții nu aveau 

majoritatea politică în CJ, dar, cu toate astea, mereu sau 
găsit soluții de compromis astfel încât proiectele importante 
pentru județ să fie promovate prin votul aleșilor județeni. 
Nu odată sa reușit spargerea unor bariere politice care păreau 
veșnice, Maramureșul demonstrând, în premieră, că două 
partide politice, adversare „de moarte”, pot lăsa deoparte 
orgoliile și meschinăriile de grup, atunci când e vorba de 
interesele județului. Așa au procedat în 2004 aleșii județeni 
ai PRM și UDMR, care au intrat în coaliția majoritară 
constituită în jurul PNL. La fel sau petrecut lucrurile și în 
ultima parte a mandatului lui Mircea Man, care a condus fără 
probleme, chiar dacă majoritatea era formată din consilierii 
județeni ai PSD și PNL, reuniți în USL. Sunt doar câteva 
exemple care demonstrează că în momentele grele, aleșii 
județeni au dovedit că sunt cu adevărat reprezentanții 
cetățenilor care iau votat, nu ai partidelor politice.
Consiliul Județean a demonstrat dea lungul anilor că este 
o instituție democratică importantă, fundamentală chiar, 
în administrația locală a Maramureșului, responsabilitatea 
și implicarea celor care au conduso, dar și al celor care au 
alcătuito, fiind de necontestat. Țara a trecut prin crize 
politice și economice care șiau pus amprenta negativă în 
toate domeniile de activitate. Județul nostru a avut și el de 
suferit dar, cu toate greutățile și necazurile întâmpinate, 
în cele mai multe cazuri sau găsit soluții pentru ca unele 
proiecte de investiții, vitale pentru dezvoltarea viitoare, să se 
finalizeze. Este meritul conducerii executive, a consilierilor, 
a tuturor serviciilor aflate în subordinea instituției. Bilanțul 
activității desfășurate în cei 25 de ani de existență este fără 
îndoială unul pozitiv, lucrurile bune realizate fiind resimțite 
în viața de zi cu zi a maramureșenilor.

Astăzi, conducerea Consiliului Județean Maramureș este 
una tânără, cu dorință de muncă. Președintele Gabriel Zetea 
a preluat proiectele predecesorilor săi sau pe cele începute 
de domnia sa în calitate de vicepreședinte și depune toate 
eforturile pentru a le finaliza. Dea lungul timpului am 
apreciat momentele în care a existat dorință de colaborare 
între Consiliul Județean Maramureș și Consiliul Municipal 
Baia Mare. Atunci, neam străduit fiecare să depășim barierele 
pe care alții leau ridicat între noi și am acționat în folosul 
județului și al cetățenilor. Am găsit împreună un drum pe 
care să mergem pentru binele Băii Mari și a Maramureșului.

Cătălin Cherecheș, 
Primarul 
municipiului  
Baia Mare
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Ion Sorin Timiș, 
Primarul Orașului Borșa



Administraţia publică înseamnă, dincolo de responsabi
lităţile stabilite prin lege, un parteneriat de suflet cu 
cetăţenii, reprezintă datoria de onoare a fiecărui funcţionar 
şi ales de aşi folosi întreaga putere de muncă, toată price
perea şi voinţa în slujba oamenilor. Consiliul Judeţean 
Maramureş, ca for reprezentativ al întregului judeţ, are 
enorma responsabilitate de a contribui la păstrarea iden
tităţii şi dezvoltarea acestui colţ de ţară unic, iar cei 25 de 
ani de activitate demonstrează că şia îndeplinit cu succes 
no bila şi importanta misiune. Acum, la ceas aniversar 
transmit cele mai calde şi sincere urări întregului aparat al 
Consiliului Judeţean Maramureş şi sper ca în viitor să avem 
o colaborare instituţională la fel de bună. 

Mitru Leşe, 
Primarul oraşului 
Târgu Lăpuş

La împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea Consiliului 
Judeţean Maramureş, un bilanţ al activităţii instituţiei ar 
fi, cu siguranţă, unul pozitiv. 
În acest sfert de secol, administraţia judeţeană a fost 
un factor care a generat dezvoltare în judeţul nostru şi 
pentru oraşul Tăuţii Măgherăuş şi celelalte comunităţi 
locale, a fost un partener constant şi serios. 
Doresc conducerii Consiliului Judeţean Maramureş şi 
tuturor funcţionarilor multă sănătate şi putere de muncă!

Anton Ardelean
Primarul oraşului 
Tăuţii Măgherăuş

Lucian Morar, 
Primarul oraşului 
Ulmeni

La aniversarea celor 25 de ani de administrație a Consiliului 
Județean Maramureș, Primăria și Consiliul Local Budești transmite 
felicitări echipei care a format și coordonat instituția pe parcursul 
acestor ani. Este un sfert de secol în care județul nostru sa dezvoltat 
iar fiecare dintre președinții, vicepreședinţii și consilierii județeni au 
avut o contribuție în acest sens.
În ceea ce privește actul administrativ, la nivelul instituțiilor 
noastre colaborarea a fost una foarte bună. Am fost parteneri în 
elaborarea și implementarea unor proiecte importante, de interes 
județean, exemplificând aici proiectul „Circuitul bisericilor de 
lemn din Transilvania de Nord” cât și drumul județean Baia Sprie 
–Bârsana, acestea finalizânduse cu succes. De asemenea, Consiliul 
Județean Maramureș a sprijinit comunitatea noastră în ceea ce 
privește proiectele de interes local privind infrastructura, cultura, 
promovarea valorilor locale și altele.
Dorim ca pe viitor Consiliul Județean Maramureș să rămână 
cel puțin la fel de implicat în ceea ce privește colaborarea între 
instituțiile noastre.

Liviu Tămaş, 
Primarul comunei 
Budeşti 

Vasile Boitor, 
Primarul comunei 
Asuaju de Sus

Consiliul Judeţean Maramureş este o instituţie etalon 
care, în cei 25 de ani de activitate a încercat să se ridice 
la măsura prestigiului pe care numele Maramureşului 
şi mai ales oamenii locului lau reprezentat în istorie. 
Maramureşul este ţara oamenilor nobili, demni, cre
din cioşi, urmaşi ai dacilor liberi şi ai voievozilor în
temeietori de ţară, care nu au uitat niciodată cine sunt 
şi care ştiu că niciun efort nu e prea mare pentru a lăsa 
moştenire generaţiilor ce vin un judeţ dezvoltat, modern 
care îşi păstrează totodată tradiţiile, valorile şi zestrea 
culturală. Consiliul Judeţean Maramureş şia asumat 
cu responsabilitate acest rol important. Dea lungul 
timpului, neam bucurat de o bună colaborare cu această 
instituţie, de sprijinul şi de deschiderea conducerii 
administraţiei judeţene, de aceea, acum, la ceas aniversar 
doresc săi mulţumesc domnului preşedinte Gabriel 
Zetea şi întregului aparat al instituţiei. Le doresc tuturor 
multă sănătate, putere de muncă şi mulţi ani plini de 
realizări în slujba maramureşenilor. 

Vasile Coman, 
Primarul oraşului 
Vişeu de Sus

Împlinirea a 25 de ani de la 
înfiinţarea Coni liului Judeţean 
Maramureş îmi oferă prilejul de 
a felicita conducerea şi întregul 
aparat al instituţiei şi de a le 
mulţumi pentru sprijinul constant 
şi deschiderea arătată problemelor 
comunităţii locale din Bârsana şi 
tuturor co mu nităţilor din judeţ. 
La mulţi ani cu sănătate şi cât 
mai multe proiecte în folosul 
maramureşenilor!

Teodor Ştefanca, 
primarul comunei 
Bârsana 

Fiind primarul comunei Asuaju 
de Sus de 25 de ani, am cunoscut 
îndeaproape întreaga activitate a 
Consiliului Judeţean Maramureş, de 
la înfiinţare până în prezent, fiind 
probabil cel mai longeviv colaborator 
direct al administraţiei judeţene. Un 
sfert de secol de activitate reprezintă 
un bun prilej de bilanţ, dar şi un 
moment în care să ne amintim cu 
drag şi nostalgie de începuturile 
şi evoluţia acestei instituţii vitale 
pentru dezvoltarea judeţului nostru. 
Desigur, cei 25 de ani de activitate 
a Consiliului Judeţean Maramureş 
au fost presăraţi cu multe schimbări, 
provocări şi probleme, dar, mai 
presus de toate, au însemnat multă 
muncă şi responsabilitate, izvorâte 
din dorinţa de a lăsa generaţiilor care 
vin proiecte utile şi benefice. Astăzi, 
rezultatele activităţii de un sfert de 

secol a Consiliului Judeţean Maramureş 
se văd în toate zonele judeţului, prin 
zeci de proiecte şi investiţii în toate 
do meniile de activitate. Ca primar, am 
simţit mereu sprijinul acestei instituţii şi 
mai ales a domnului preşedinte Gabriel 
Zetea, căruia doresc săi mulţumesc pe 
această cale. 
Acum, la ceas aniversar, le doresc tutu
ror funcţionarilor, consilierilor judeţeni 
şi aparatului de conducere a Consiliului 
Judeţean Maramureş, multă sănătate, 
multă putere de muncă şi la fel de 
multă deschidere înspre problemele 
comunităţilor maramureşene.

Experienţa pe care o am în administraţia 
publică locală ma învăţat că, numai 
împreună, administraţiile locale, jude
ţene şi centrale, prin solidaritate şi 
responsabilitate vom putea construi 
viitorul pe care nil dorim cu toţii. 

La mulţi ani şi la cât mai multe proiecte! 

Sunt onorat să exprim cu ocazia aniversării a 25 de ani 
de la constituirea primului Consiliu Judeţean după 
Revoluţia din 1989 în judeţul Maramureş, sincera mea 
preţuire şi profundă admiraţie pentru întreaga activitate 
a acestei instituţii. 
O fac cu o oarecare nostalgie, având în vedere faptul că este 
instituţia unde miam desfăşurat şi eu timp de 1 an de zile 
activitatea, în calitate de vicepre şe dinte. Aniversarea a 25 
de ani de la constituirea Consiliul Judeţean Maramureş 
reprezintă şi un moment de bilanţ. Consiliul Judeţean 
Maramureş a avut în acești ani o contribuţie de succes la 
dezvoltarea durabilă a judeţului prin valorificarea mai bună 
a resurselor umane și materiale şi programe de investiţii care 
susţin creșterea economică și îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale populaţiei. La aniversarea a 25 ani de existenţă a 
celei mai reprezentative instituţie a judeţului Maramureş, 
consider că acest eveni ment trebuie să constituie pentru 
noi toţi un mod de valorificare a lecţiilor trecutului 
pentru a proiecta repere pentru viitor. Evenimentul îmi 
oferă prilejul de a vă adresa cele mai sincere felicitări 
pentru activitatea depusă în slujba cetăţenilor și de a ura 
conducerii și angajaţilor prosperitate, împliniri personale 
şi profesionale, sănătate şi fericire.
La mulţi ani Consiliul Judeţean Maramureş!
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Este un moment important 
pentru județul Maramureș: 
25 de ani de la înființarea 
Consiliului Județean

Consider că rolul principal al Consiliului 
Județean Maramureș trebuie să fie acela de a 
realiza dezvoltarea economicosocială a județului. 
Desigur că aceasta se realizează în strânsă legătură 
și printro colaborare cu unitățile administrativ
teritoriale din județul respectiv, astfel încât 
dezvoltarea să nu conducă la pierderea identității și 
a moștenirii culturale. Maramureșul este un județ  
cu o istorie străveche, cu oameni credincioși, care 
mai păstrează tradițiile străbune, pe care suntem 
datori să le transmitem generațiilor viitoare, dar în 
același timp să evoluăm în plan economicosocial, 
pentru ca „acasă” să fie pentru tinerii noștri nu doar 
locul unde sau născut, au crescut și sau format 
profesional, ci și locul unde au devenit oameni de 
nădejde ai societății românești și au contribuit la 
dezvoltarea acesteia.

În ceea ce privește comuna Fărcașa, apreciez că am 
acționat întotdeauna în raporturile cu Consiliul 
Județean Maramureș, ca un partener corect, 
deschis dialogului și inițiativelor de dezvoltare. 
Și cred că cel mai elocvent exemplu în acest sens 
este localizarea pe teritoriul comunei Fărcașa a 
Centrului de management integrat al deșeurilor în 
cadrul proiectului „Sistem de management integrat 
al deșeurilor în județul Maramureș”, un proiect 
controversat, dar necesar, pentru finalizarea căruia 
se impun acțiuni comune, responsabile.

La ceas aniversar, doresc administrației județului 
Maramureș, multă putere de muncă în soluționarea 
problemelor județului nostru, succes în 
implementarea proiectelor de dezvoltare.

La mulți ani!

Ioan STEGERAN
Primarul comunei 
Fărcașa

Consiliul Judeţean Maramureş şia câştigat în 
cei 25 de ani de activitate statutul de instituţie 
democratică, vitală pentru dezvoltarea judeţul 
nostru şi, mai ales, dedicată nevoilor cetăţenilor, iar 
la acest lucru au contribuit toţi cei care, în 25 de 
ani şiau pus întreaga putere şi pricepere în slujba 
maramureşenilor. Acum, la ceas aniversar, doresc 
să îi felicit pe toţi angajaţii instituţiei, de ieri şi de 
azi, să le mulţumesc pentru întreaga colaborare şi 
întregul sprijin pe care lau arătat comunităţilor 
locale dea lungul celor 25 de ani. Urez Consiliului 
Judeţean Maramureş multe decenii de activitate 
rodnică şi tradiţionalul „La mulţi ani!”

Nicolaie Burzo, 
Primarul comunei 
Groşii Ţibleşului 

Odată cu aniversarea a 25 de ani de activitate a 
Consiliului Judeţean Maramureş, Primăria comu
nei Săpânţa, reprezentată prin primarul Gheorghe 
Stan, se alătură în acest moment important pentru 
administraţia din România, adresând felicitări 
domnului preşedinte Gabriel Valer Zetea şi întregii 
echipe din cabinetele şi compartimentele instituţiei. 
Vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră 
şi în implementarea tuturor proiectelor folositoare 
ce se doresc a fi realizate. 

Aniversarea a 25 de ani de la înfiinţarea Consiliului 
Judeţean Maramureş reprezintă un prilej bun pentru 
a evidenţia munca neobosită în folosul întregii 
comunităţi maramureşene, depusă de întregul aparat 
administrativ al instituţiei. Mulţumim pe această 
cale pentru sprijinul constant acordat, dea lungul 
anilor, comunităţii din Poienile de sub Munte şi 
sperăm întro colaborare la fel de bună în viitor. 

La mulţi ani!

Gheorghe Stan, 
Primarul comunei 
Săpânţa

Ştefan Oncea, 
Primarul comunei 
Poienile de sub 
Munte

Emilian Pop
Primarul comunei 
Săcălășeni

Se spune că în spatele fiecărui om de succes se ascund 
alți oameni, o conjunctură favorabilă sau destinul. 
Probabil că, în cazul nostru, toți cei trei factori 
au contribuit profund la dezvoltarea comunei 
Săcălășeni. Uitândune în urmă nu putem decât să ne 
aducem aminte cu o nostalgie uneori greu de înțeles 
ce era, văzând azi ce este. Aș dori în primul rând să 
mă refer la tipul de relație pe care lau avut liderii 
comunității noastre cu conducerea Consiliului 
Județean dea lungul celor 25 de ani. 
Orgolii mari din trecut acum fac obiectul unor 
sentimente greu de înțeles, standardele de odi nioa
ră astăzi ne smulg zâmbete, iar unele din disputele 
persistente dea lungul anilor acum sau transformat 
în prietenii. 
La fel ca și relația cu Consiliul Județean, unde pașii 
sau făcut încet, dar sigur, către ceea ce este, astăzi, 
Comuna Săcălășeni: o comună cu peste 75% din 
drumuri asfaltate, unde canalizarea și apa nu mai 
constituie o problemă, un loc unde administrația 

publică oferă mult mai multe servicii cetățenilor, 
iar oamenii din administrație au evoluat din punct 
de vedere profesional și de multe ori au reușit să 
anticipeze dorințele cetățenilor. Aici este deja marele 
nostru câștig! 

În orice joc, în orice competiție, există două 
părți. Sau cel puțin două. Și în fiecare competiție, 
zgomotul mai mare îl vor face evenimentele negative. 
La fel ca și în viață. Lucrurile pozitive trec, de multe 
ori, neobservate, le luăm ca atare și ne obișnuim 
cu ele. Și în orice competiție, întotdeauna vor fi 
și nemulțumiți. Este normal să fie așa. Important 
pentru noi, ca administrație, a fost în ultimii ani să 
anticipăm dorințele tot mai mari ale locuitorilor 
comunei noastre și să îi asigurăm că, chiar dacă 
pe moment ei au impresia că nu le sunt rezolvate 
problemele, noi avem toată deschiderea spre ei. Și 
că, cu pași mici, o să ajungem la momentul când 
toți se vor simți părtași la un standard de  viață mai 
bun, pe care nil dorim cu toții. La rândul nostru, 
administrația comunei Săcălășeni face tot ce îi stă 
în putință pentru a dezvolta și promova comuna: în 
relația cu alte comune, cu terții, cu  alte instituții sau 
cu Consiliul Județean.

Sunt bucuros și mă simt mândru că azi marcăm un 
moment de bucurie pentru un partener de nădejde, 
Consiliul Județean, fără de care nu am fi reușit să 
ajungem la performanțele existente pentru comuna 
noastră și locuitorii ei. 

La mulți ani!

Consiliul 
Judeţean  
- 25 de ani

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea 
Consiliului Judeţean Maramureş, perioadă în care 
administraţia judeţeană a fost alături de instituţiile 
şi cetăţenii judeţului, îi felicit pe toţi angajaţii 
şi conducerea Consiliului Judeţean, aşteptând 
totodată noi proiecte de dezvoltare pozitive ale 
judeţului.

Nicolae David, 
Primarul comunei 
Ieud
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25 de ani de activitate  
a Consiliului Judeţean Maramureș!  
La mulți ani!

Consiliul Județean Maramureș a fost,  în acest 
sfert de secol, forma de manifestare a democrației 
reprezentative și participative în județul nostru. 
Strategiile, analizele și, mai ales, hotărârile acestui 
for au influențat major viața maramureșenilor, în 
toate domeniile. 
Prin rolul de coordonator al activităţii consi liilor 
comunale, orăşeneşti şi municipale, în ve de rea 
realizării serviciilor publice de interes jude ţean, 
Consiliul Județean Maramureș are și res pon
sabilitatea armonizării politicilor locale cu politicile 
guvernamentale de dezvoltare. În același timp, 
atribuțiile și responsabilitatea Consiliului Județean 
se răsfrâng și asupra instituţiilor şi ser viciilor publice 
de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 
regiilor autonome de interes judeţean privind: 
educaţia, sănătatea, cultura, tineretul, sportul, ordi
nea publică. 
Chiar dacă este constituit politic, prin alegeri locale, 
în cea mai mare parte a activității în cei 25 de ani, 
Consiliul Județean sa manifestat ca un organism 
decizional democratic, în slujba cetățenilor și în 

Mesaj aniversar  
– Consiliul Judeţean Maramureș, 
25 de ani de activitate

Încărcat de istorie şi farmec, Maramureșul este unul 
dintre ambasadorii cei mai de seamă pe harta cultu
rală a țării, contribuind astfel la construirea unei 
identități puternice, o reală carte de vizită pentru 
România.  
Cu certitudine, zona Maramureșului este uni că prin 
natura sa diversă care adună, în aceleași frontiere, 
vestigii ale istoriei și un bogat patrimoniu cultural, 
atât material cât și imaterial. Un exemplu în acest 
sens este un frumos lăcaș de cult din comuna Desești, 
locul de naștere al tatălui meu. Biserica de lemn 
„Cuvioasa Paraschiva” datează din anul 1770 și a fost 
adăugată pe Lista Internațională a Moștenirilor a 
UNESCO, reprezentând unul dintre monumentele 
caracte ristice Maramureșului secolului al XVIIIlea.

serviciul maramureșenilor. A fost importantă și 
componența politică a acestuia, componența umană 
și expertiza profesională a consilierilor județeni, 
dar și personalitatea și prestanța președintelui 
și a vicepreședinților. Toți acești factori au făcut 
ca unele perioade să fie de real succes, altele mai 
modeste. Actuala conducere a Consiliului Județean 
Maramureș, alături de consilierii județeni, sprijină în 
mod constant toate inițiativele Inspectoratului Școlar 
Județean Maramureș legate de îmbunătățirea calității 
educației și sporirea accesului la educație pentru a 
oferi tuturor copiilor șanse egale la cunoaștere și 
instruire, toleranță, cooperare și comunicare. 
Am avut onoarea de a fi consilier județean în Con
siliul Județean Maramureș, ceea ce a reprezentat și o  
mare responsabilitate față de cei care miau acordat 
votul și încrederea. În această calitate, demersurile 
pe care leam inițiat au avut ca principal obiectiv 
susținerea constantă atât a proiectelor puse în slujba 
cetățeanului, cât și a celor care au vizat dezvoltarea 
județului nostru. Astfel, am pus în slujba activității 
din comisiile de cultură, învățământ, culte și în cea de 
protecție a copilului, toată expertiza mea, experiența 
și energia, pentru  bunul mers al domeniilor în care 
miam desfășurat activitatea. Doresc să le mulțumesc 
maramureșenilor pentru încrederea acordată și pentru 
că miau oferit șansa de a contribui la dezvoltarea 
județului Maramureș, în toate componentele acestui 
proces.

Consiliul Județean Maramureș scrie istoria județului 
în infrastructură, în funcționarea serviciilor din 
subordine, în concretizarea politicilor de dezvoltare 
locală în toate componentele, în domeniile ma jore 
de activitate și, mai ales, în calitatea vieții maramu
reșenilor.

Mult succes,  actualilor și 
viitorilor consilieri județeni!

Consiliul Județean Maramureş sa angajat, cu energie 
şi entuziasm, să atingă obiectivul de valorizare a aces
tui patrimoniu, atât prin conservare și protecție, cât 
și prin promovarea și integrarea acestuia în rândul 
valorilor culturale naționale și internaționale. 
Totalitatea creațiilor umane, fie că sunt de factură 
materială (monumente, opere de artă, arhitectură 
locală, obiecte din materialul muzeistic) sau spiri
tuală (legende locale, mituri, obiceiuri, cântece, dan
suri etc.) fac din Maramureș un loc unic în Europa. 
Bunicul mea ma învățat că noi, maramureșenii, 
suntem oameni mândri, drepți și generoși cu oaspeții. 
De curând, am avut ocazia să împărtășesc din ospita
litatea, frumusețea și unicitatea Maramureșului cu 
invitați de seamă, ambasadori şi reprezentanți ai 
corpului diplomatic acreditat la București, în cadrul 
unei vizite pe care Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Turismului o realizează periodic în zo
nele cu potențial turistic din România. Profund 
impresionați de resursele şi bogăția naturală, umană 
și culturală a regiunii, diplomații străini au promis 
că vor reveni în Maramureș, atât în scop turistic, 
cât și alături de investitori, pentru valorificarea 
potențialului acestei zone.

Pentru evidențierea tuturor acestor resurse, capabile să 
suscite întotdeauna curiozitatea, do rința de cunoaștere 
și admirația umană, le doresc membrilor Consiliului 
Județean energie și inspirație!

La mulți ani! 

Îmi revine deosebita onoare, ca în numele Agenției pentru Protecția Mediului 
Maramureș să felicit Consiliul Județean Maramureș, cu ocazia împlinirii a 25 
ani de rodnică activitate în județul nostru. 
Este un prilej de a vă felicita pentru ceea ce ați reprezentat, reprezentați și veți 
reprezenta  în viața  comunității  maramureșene, pentru modul în care județul 
nostru sa dezvoltat, fiecare dintre cei care au coordonat și coordonează această 
instituție punânduși amprenta , în sănătate, cultură, educație, asistență socială 
și, nu în ultimul rând, în infrastructură.
Considerăm că asemenea ocazie trebuie să constituie pentru noi toți un mod 
de valorificare a lecțiilor trecutului pentru a proiecta repere pentru viitor.

La mulți ani!

Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș urează 
Președintelui Gabriel Zetea și consilierilor județeni, cu ocazia acestei aniversări, 
putere de muncă, viziune socială și politică cu privire la direcțiile și măsurile 
de dezvoltare pe care le adoptă, un sprijin popular semnificativ și pace socială 
benefică vieții individului și familiei tradiționale!
Pentru un județ care se bucură de o identitate specifică în rândul regiunilor 
culturale ale României, sper ca instituția Consiliului Județean să mențină 
ordinea și prosperitatea în rândul unei comunități mândre de istoria, 
înaintașii și modelul vieții sale! Le doresc să îl aibă pe Dumnezeu și pe 
cetățenii Maramureșului permanent alături în orice demers pe care îl vor iniția. 
ITM Maramureș va colabora permanent cu „legislativul” județean pentru 
îndeplinirea unor obiective comune de bună guvernare locală, va fi partener de 
consultare și dialog și va oferi sprijin instituțional în domeniul de competență. 

La mulți ani!

Prof.  
Ana MOLDOVAN,
Inspector Școlar 
General

Dragoș Hotea, 
Director de Cabinet  
Ministerul Afacerilor 
Externe

Gabriel TĂMÂIAN, 
Director executiv Agenția 
pentru Protecția Mediului 
Maramureș

Dragoș Năcuță, 
Inspector Șef

Aniversarea a 25 de ani de Consiliu Judeţean Maramureș
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De foarte mulți ani,  regiunea Transcarpatia (Ucrai
na) și județul Maramureș sunt legate de relațiile bună 
vecinătate. În primul rând, cooperarea transfrontalieră  
în cadrul căreia se realizează în comun multe inițiative 
economice, se consolidează dezvoltarea durabilă a 
comunităților noastre, se întăresc relațiile de cola
borare între instituțiile de cultură și educație, dar 
mai ales se consolidează relațiile între cetățenii 
comunităților noastre. 
Suntem interesați să continuăm pe viitor aceste 
colaborări de succes la nivel transfrontalier, fiind 
întotdeauna deschiși pentru identificarea unor noi 
oportunități de cooperare. 
Comunitatea noastră poartă un mare respect județului 
Maramureș pentru eforturile sale de a sprijini mino
ritatea ucraineană de pe teritoriul județului, pentru că 
lea oferit acestora suport în menținerea și dezvoltarea 
culturii și identității naționale. Cel mai recent 
exemplu este dezvelirea bustului lui Taras Sevcenko în 
municipiul Sighetu Marmației. 
Prețuim astfel, sprijinul dvs. acordat comunității 
ucrainene în timpurile  acestea complicate. 
Pe această cale, vă transmitem cele mai călduroase 
gânduri, prosperitate și pace cu ocazia acestui 
eveniment aniversar . 

Hennadiy Moskal,
Guvernatorul Administrației Regionale  

de Stat Transcarpatia

Mesaj din partea districtului 
înfrăţit Panevezys (Lituania)

Încep prin a vă transmite cele mai calde urări 
de succes, prosperitate și fericire comunității 
județului înfrățit Maramureș, cu prilejul ani
ver sării celor 25 de ani de activitate. 

Sunt încântat să văd cum dialogul dintre 
județul Maramureș și districtul Panevezys sa 
consolidat dea lungul anilor, în urma stabilirii 
relației de înfrățire. Împărtășirea unor valori și 
interese comune pentru comunitățile noastre 
au avut o contribuție majoră în acest sens. 

Doresc să îmi exprim deschis speranța că 
această înfrățire ce a fost oficializată de ceva 
vreme, va continua să se dezvolte în viitorul 
apropiat. Îmi doresc ca la nivelul relațiilor 
bilaterale de înfrățire, dar și la nivel european, 
să oferim cetățenilor noștri noi oportunități 
de a cunoaște regiunile înfrățite, valorile și 
cultura, cu dorința clară de a consolida relația 
noastră de prietenie, susținând continuu 
dezvoltarea de proiecte comune în domeniul 
turismului, mediului antreprenorial, inovare, 
educație, ONGuri, cultură.

Mesaj  
din partea 
Regiunii 
Transcarpatia 
(Ucraina)

Povilas  
Zagunis, 
Primarul 
Districtului 
Panevezys

Sándor Kovács,
Președintele 
Adunării Generale  
a județului  
Jász-Nagykun-
Szolnok 

Prof. Univ. Dr. Marcel 
Ioan BOLOŞ

Parteneriatul nostru cu județul Maramureș este 
unul dintre cele mai vechi dintre toate relațiile 
noastre de înfrățire. Stabilinduse în anul 1993, 
această relație de prietenie sărbătorește deja 25 
de ani. Colaborarea noastră a fost intensă în 
mod special în ultimii 13 ani, după cum o arată 
proiectele comune implementate cu succes în 
domeniul turismului, culturii, protecției me
diului. 

Însă, indicatorul real al nivelului de colaborare 
între județele noastre, nu se contabilizează prin 
numărul și frecvența programelor și proiectelor 
dezvoltate în comun, ci prin faptul că putem să 
ne bizuim pe relația de prietenie dintre noi, iar 

interesele noastre în diferite domenii se dovedesc a fi 
comune. Un bun exemplu în acest sens este reprezentat 
de eforturile comune privind păstrarea și consolidarea 
identității culturale a fiecărui județ. Astfel, în fiecare 
an, suntem alături de județul înfrățit la celebrarea 
„Zilelor Maramureșului”. O altă legătură importantă 
ce susține colaborarea noastră este reprezentată de râul 
Tisa, o sursă de inițiative și proiecte comune, dat și 
de multe provocări. Sau stabilit de asemenea, multe 
relații de înfrățire între instituții similare din cele două 
județe, cât și la nivelul localităților, ce joacă și astăzi un 
rol important în vitalizarea relațiilor dintre județele 
noastre înfrățite. Suntem încrezători că acestea vor 
continua sub aceleași auspicii și în viitor. 
Credem că valorile comune europene sunt în mod 
continuu îmbunătățite prin diversitatea regiunilor 
europene membre, cât și prin relațiile de înfrățire 
stabilite între diferite regiuni și județe de pe teritoriul 
Uniunii Europene. Sperăm că parteneriatul nostru cu 
județul Maramureș va progresa în viitor și vom stabili 
noi proiecte de interes comun. 

Aș dori să vă transmit cele mai bune gânduri cu ocazia 
celor 25 de ani de activitate a Consiliului Județean 
Maramureș, precum și cele mai sincere urări de succes, 
rezultate pozitive și prosperitate pentru comunitatea 
ce o reprezentați. 

Stimate domnule preşedinte, stimaţi membri ai Consiliului Judeţean, Agenţia 
de Dezvoltare Regională NordVest se alătură celor care, la ceas aniversar, felicită 
insti tuţia pe care o conduceţi,  pentru 25 de ani de muncă dedicată dezvoltării 
durabile a comunităţii maramureşene. 
Consiliul Judeţean Maramureş a fost întotdeauna un partener de încredere în 
demersurile de dezvoltare a regiunii noastre, Transilvania de Nord, încă de la cons
tituirea Consiliului de Dezvoltare Regională, la semnarea actului prin care lua fiinţă, 
în 1998, ADR NordVest.
Atât în activitatea de planificare strategică, în grupurile de lucru pentru elaborarea 
planurilor de dezvoltare regională, cât şi în implementarea proiectelor de 
infrastructură mare prin Phare, a proiectelor finanţate prin POR 200720013 şi 
prin POR 20142020, ADR NordVest am avut un partener şi un beneficiar de 
încredere în Consiliul Judeţean Maramureş. 
Vă felicităm, încă o dată, pentru proiectele de succes dezvoltate şi vă asigurăm, încă 
o dată, de întregul nostru sprijin în elaborarea de noi iniţiative pentru dezvoltarea 
comunităţii judeţene şi regionale.  

Cu deosebită consideraţie,
Prof. Univ. Dr. Marcel Ioan BOLOŞ

Mesaj din partea judeţului înfrăţit Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria)

de la înfiinţarea  
Consiliului Judeţean Maramureş

de ani
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Dragi prieteni, 

Am fost în toate județele României. Accept cu plăcere 
invitația de a merge în țară pentru a discuta cu oamenii. 
Fiecare loc din România, fiecare sat, fiecare colț din 
această țară are mândria și frumusețea lui. Recunosc 
însă că, pentru mine, Maramureșul a ocupat și ocupă 
un loc special.
Anul acesta am primit titulatura de ambasador al 
turismului maramureșean, distincție care mă ono
rează. Nimic nu mi sa părut mai sugestiv decât că un 
teleormănean, un om de la capătul celălalt al țării a 
fost ales săi reprezinte pe maramureșeni. Aceasta e o 
dovadă de prietenie și de unitate între români. 
În Maramureș, oriunde te duci, vezi ceva frumos. 
Maramureșul este unic în lume pentru că sa 
încăpățânat săși păstreze tradițiile și să rămână un 
loc autentic românesc. Ce poate fi mai frumos decât 
că oamenii de pe Valea Izei merg în costume populare 
la biserică? Iar acum pot spune că drumul de pe Valea 
Izei va fi modernizat cât mai curând. Am promis că 
vom aloca noi fonduri pentru Maramureș și vrem să 
ne ținem de cuvânt. 
Am fost președinte al Consiliului Județean Teleorman 
și înțeleg emoția tuturor fruntașilor județului la 
împlinirea unui sfert de veac de administrație jude
țeană. Doresc să îi felicit pe toți cei care au condus, 
cu dăruire și responsabilitate față de oameni, Consiliul 
Județean Maramureș. Vă urez să fiți mândri de tot ce 
aveți și tot ce ați realizat. Dacă Maramureșul este atât 
de iubit de români (și nu numai de români), aceasta vi 
se datorează și domniilor voastre.  

La mulți ani maramureșenilor! 
La mulți ani Consiliului 
Județean Maramureș!

„Aniversarea celor 25 de ani de la înființarea 
Consiliului Județean Maramureș nu poate fi 
decât un moment de mândrie. Acest ținut, 
binecuvântat cu un potențial imens, bogat în 
tradiții istorice și culturale, atrage cu fiecare an 
ce trece mai mulți turiști. Meritul este deopotrivă 
al maramureșenilor, care știu săși promoveze 
tradițiile și obiceiurile, dar și al Consiliului 
Județean, care sa implicat activ în dezvoltarea 
zonei. „Drumului Nordului – Maramureș”, un 
proiect de 50 de milioane de euro, semnat în 
luna octombrie, este o dovadă a seriozității și 
a implicării Consiliului Județean. Din partea 
Guvernului României aveți tot sprijinul. 

La mulţi ani!”

Liviu Dragnea,
Președintele 
Camerei 
Deputaților 

Mihai Tudose, 
Prim-ministrul 
României 


