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Uneori, o linie trasată pe 
o hartă nu delimitează 
teritorii, ci vieţi, des
ti ne, evoluţii. Scrie is

torie. Dea lungul vremii, destinul 
maramureşenilor a fost de multe ori 
stabilit, printro „linie”. Aşa, Sighetul 
a pierdut statutul de capitală a 
judeţului, o rană care nu sa închis nici 
astăzi, Baia Mare a devenit, tot printro 
„linie”, capitală de judeţ şi, implicit, 
nucleul unei dezvoltări spectaculoase, 
atât din punct de vedere economic 
cât şi demografic (de la 14.000 de 
locuitori în anul 1930 la aproximativ 
140.000 astăzi), zeci de mii de 
oameni au devenit din „sălăjeni” sau 
„someşeni”, maramureşeni. Tot atunci 
a apărut celebra formulă „am primit 
ordin de sus, de la judeţ”, care descrie 
foarte bine modul în care se raportau 
românii la autorităţile judeţene. 
În perioada interbelică, Maramureşul 
număra 162.158 locuitori, avea un 
singur oraş, Sighet, care era şi capitală 
de judeţ, şi 58 de sate împărţite în 
patru plase: Plasa Iza  13 sate, Plasa 
Sighet  13 sate, Plasa Şugatag  20 
sate, Plasa Vişeu  12 sate. În perioada 
interbelică şi mai târziu, până în anii 
’50, Baia Mare, cu întreaga regiune 
din jur, făcea parte din județul Satu 

Mare. Reședința Maramureșului de 
astăzi era subordonată orașului Satu 
Mare, care era capitala județului. 
Această perioadă a fost marcată de o 
luptă continuă între Baia Mare şi Satu 
Mare. Intelectualii băimăreni cereau 
insistent mutarea capitalei la Baia 
Mare, expunând argumente de ordin 
etnic şi geografic: „Este un nonsens 
și o lipsă totală de precauțiune de 
a concentra toate instituțiile ce 
interesează apărarea națională într
un oraș situat la abia 6 kilometri de 
graniță, lipsit de orice apărare naturală 
și expus la cel mai mic atac de afară”, 
se precizează în scrisoarea adresată 
atunci ministrului Justiției. Această 
„luptă pentru supremaţie” avea să se 
rezolve definitiv abia în 1968. 

Organizarea administrativă a Ro
mâniei din anul 1950, după model 
sovietic, a impus regiunile în locul 
judeţelor, regiunea Baia Mare in
cluzând atât teritorii din actualul 
judeţ Maramureş, cât şi din judeţele 
Satu Mare şi Sălaj. În acel an, Sighetul 
a pierdut statutul de capitală a Mara
mureşului. Marea reorganizare ad
ministrativă a judeţului, care cu mici 
modificări a rămas în picioare până 
astăzi, a avut loc în 1968. Practic, 

„certificatul de naştere” al judeţului 
nostru, în forma administrativă ac
tuală, datează de acum 50 de ani. 
În data de 16 februarie 1968, Ma rea 
Adunare Naţională a adoptat Legea nr. 
2 privind organizarea administrativă 
a teritoriului Republicii Socialiste 
România, rămasă în vigoare, cu anu
mite modificări, până astăzi. Din 
punct de vedere juridic, acţiunea din 
1968 poate fi catalogată drept „reorga
nizare administrativ  teri to rială”, ceea 
ce presupune în esenţă „modificarea 
numărului, nivelurilor de organizare 
a unităţilor administrativteritoriale şi 
a raporturilor  juridice dintre aces tea, 
inclusiv cu statul”. 
Potrivit Institutului de Investigare a 
Crimelor Comunismului și Memo
ria Exilului Românesc: „Precedenta 
reorganizare data din 1950, cu 
modificări în 1956, având ca sursă de 
inspiraţie modelul sovietic, raţiunea 
acesteia fiind atât politicoideologică, 
în lo  cuirea vechii administraţii şi 
exer citarea unui control sporit, cât 

şi economică, împărţirea teritorială 
fiind necesară realizării colectivizării 
sau planificării. Modificarea din 
1950 a presupus introducerea pen
tru prima dată de structuri noi, 
diferite de caracteristicile teritoriale 
şi istorice tradiţionale ale statului, 
copie a uni tăţilor administrativ
teritoriale exis tente pe teritoriul 
U.R.S.S., res pectiv regiunile şi raio
anele. Astfel de reforme administra
tive au existat în (Polonia – 1946; 
Bulgaria – 1947; Ungaria, Cehoslo
vacia şi Albania – 1949; România şi 
Iugoslavia – 1950). Reorganizarea 
administrativteritorială din 1968 
se înscrie şi în logica distanţării de 
Uniunea Sovietică, servind totodată 
scopurilor naţionaliste ale regimului 
de la Bucureşti. Însă dincolo de aceste 
considerente, putem identifica un 
substrat politic, şi anume înlocuirea 
celor numiţi în funcţii în timpul 
perioadei dejiste, aspect definito
riu pentru primii ani ai regimului 
Ceauşescu”. 

O jumătate de secol  
de la desenarea actualei 
hărţi a României 
I La mijlocul lunii februarie a 
anului 1968, Marea Adunare 
Naţională adoptă „Legea 
nr. 2 privind organizarea 
administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste 
România”, rămasă în vigoare, 
chiar dacă modificată de 
amendamente, până astăzi. 
* Un moment-cheie care a 
influenţat întreaga dezvoltare 
a judeţului Maramureş I 
Practic, acum 50 de ani s-a 
emis „certificatul de naştere” 
administrativă a judeţului 
Maramureş, în forma 
actuală: prin includerea în 
perimetrul său a localităţilor 
din depresiunile Maramureş, 
Baia Mare, Lăpuş şi Chioar, 
precum şi a unora de pe 
văile Someşului şi Sălajului I 
Astfel, termenul „Maramureş” 
a început să definească o altă 
realitate administrativă decât 
până atunci. 

1945 1950 1961 1968

„În cei 50 de ani, județul Maramureș 
a devenit o unitate administrativ-
teritorială funcțională, unitară, cu o 
identitate bine conturată, asigurând 
dezvoltarea echilibrată a teritoriului 
său și a tuturor localităților. S-a 
realizat conectivitatea unităților 
administrativ-teritoriale cu reședința 
de județ și au fost dezvoltate și 
promovate programe și proiecte 
vizând abordarea județeană sau 
zonală a asigurării serviciilor 
publice pentru locuitorii județului, 
cu prioritate cele privind rețeaua 
de drumuri, serviciile alimentare 
cu apă și canalizare, gestionarea 
deșeurilor municipale, distribuția de 
energie electrică și gaze naturale. La 
jubileul înființării județului se poate 
spune că, aici mai mult decât în alte 
locuri, s-a conturat identitatea de 
maramureșean pentru toți locuitorii 
săi, fie ei din Țara Lăpușului, din 
Maramureșul Voievodal, din Țara 
Codrului sau a Chioarului, identitate 
pe care și-o afirmă cu mândrie și 
care este recunoscută atât în plan 
național, cât și internațional. Cred 
că și în perspectiva viitoarelor 
discuții legate de reorganizările 
administrativ-teritoriale, atunci când 
vorbim despre regionalizare, județul 
Maramureș își dorește, în continuare, 
să-și păstreze identitatea. Chiar dacă 
vom discuta despre un nou nivel 
al administrației publice locale la 
nivel de regiuni, județul Maramureș 
trebuie să rămână, în continuare, de 
sine stătător, iar eu, ca președinte, și 
cred că și celelalte grupuri politice, 
vom milita pentru acest lucru. Este 
important pentru noi să ne mândrim 
cu acest județ în continuare și să 
facem tot ce ne stă în puteri pentru a-l 
dezvolta”

Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș

Miting la 23 august 1965

2 3ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE



Cronologic, necesitatea unei rede
finiri teritoriale a României este 
discutată la Conferinţa Naţională a 
PCR (68 decembrie 1967), odată 
cu propunerile avansate de Comisia 
Centrală de partid şi de stat privind 
organizarea judeţelor şi municipiilor. 
Documentul care a stat la baza acţiunii 
din 1968, intitulat  Principiile de 
bază ale îmbunătăţirii organizării ad
ministrativ teritoriale a României şi 
sistematizării localităţilor rurale, a fost 
definitivat şi adoptat în cadrul Plenarei 
CC al PCR din data de 14 ianuarie 
1968. Principalele puncte de la care 
pornea preconizata reorganizare erau:
„a) apropierea conducerii centrale de 
unităţile administrativteritoriale de 
bază;
b) crearea de unităţi administrativ
teritoriale care să permită rezolvarea 
operativă şi competentă a problemelor, 
să contribuie la dezvoltarea ar mo
nioasă, din punct de vedere economic, 
social, cultural şi edilitargospodăresc, 
a localităţilor, să dispună de posibilităţi 
de comunicaţie cât mai eficace cu 

centrele administrative;
c) întărirea comunelor ca unităţi ad
ministrative puternice, capabile să 
valorifice mai bine posibilităţile 
locuitorilor din mediul rural pentru 
dezvoltarea diferitelor activităţi in
dus triale, agricole, comerciale, meş
te şugăreşti, socialculturale, să înles
nească ridicarea nivelului de civilizaţie 
şi apropierea condiţiilor de viaţă ale 
populaţiei de la sate cu cele de la oraşe;
d) eliminarea verigilor intermediare 
inutile, a paralelismelor în atribuţiile 
organelor locale, în scopul participării 
tot mai largi a maselor la activitatea de 
stat şi obştească”.

Odată cu apariţia Legii 2/1968 se 
revine la organizarea administrativ 
tradiţională, regiunile şi raioanele fiind 
înlocuite. Conform reglementărilor, 
România cuprindea 39 de judeţe, 
2706 comune, 47 (inclusiv Bucureşti 
şi Constanţa) de municipii şi 189 de 
oraşe.

Pe parcursul regimului Ceauşescu, 
cele mai stabile unităţi administrative 
rămân judeţele (există o singură reor
ganizare în 1981 când apar Judeţele 
Giurgiu, Ialomiţa şi Călăraşi prin reor
ganizarea judeţelor Ialomiţa şi Ilfov), 
cele mai fluctuante fiind comunele, 
afectate în mod direct de procesul de 
sistematizare.
Ulterior, România a rămas singura 
ţară din fostul bloc sovietic care, după 
prăbuşirea regimului comunist, nu 
a cunoscut o reformă administrativă 
menită să corecteze o serie de dis
funcţionalităţi apărute sau să actua
lizeze anumite realităţi. Până în 
prezent Legea nr. 2/1968 a cunoscut 
aproximativ 200 de modificări, 
aproape toate după 1989. 
Prin legea adoptată în urmă cu 50 de 
ani, judeţul Maramureş avea două 
municipii: Baia Mare şi Sighetu Mar
maţiei, 5 oraşe: Baia Sprie, Borşa, 
Cavnic, Târgu Lăpuş şi Vişeu de 
Sus şi 62 de comune, în mare parte 
aceleaşi de astăzi. Numai că, în 
urmă cu o jumătate de secol acest 
lucru a însemnat desfiinţarea multor 
unităţi administrativteritoriale, prin 
unificare. Dumitru Dumuţa, ad
mi nistratorul public al judeţului 
Maramureş, explică: „România a 
avut până în 1948 reorganizarea 
administrativă pe judeţe, apoi România 
a trecut la o organizare administrativ
teritorială similară cu cea din Uniunea 

Sovietică: regiuni, raioane. Şi dacă 
iniţial România a fost împărţită în 
16 regiuni, ulterior sa ajuns la 20. 
Iniţial, regiunea noastră se numea 
Baia Mare, apoi a devenit Maramureş, 
avea aceleaşi limite teritoriale, doar că 
era denumirea schimbată. Teritoriul 
era foarte extins, aproape de Valea 
lui Mihai, tot ce e judeţul Satu Mare 
de astăzi, o parte din actualul judeţ 
Sălaj, pentru că următoarea regiune cu 
care ne învecinam în partea aceea era 
Clujul, şi partea din nordul judeţului 
a fost aceeaşi, până la Tisa. Numărul 
de raioane sa schimbat dea lungul 
timpului, erau 8 sau 9 raioane: Sighet, 
Vişeu, Oaş, Carei, Satu Mare, Cehu 
Silvaniei, Tăşnad, Şomcuta Mare. 
Erau trei nivele administrative faţă 
de guvern: comună, raion, regiune. 
Astăzi sunt două, aceasta a fost 
structura administrativă şi în perioada 
interbelică, cu mici modificări în 

timpul dictaturii regale când au existat 
ţinuturi şi plase. Acea organizare 
administrativteritorială din 1968 a 
plecat de la Constituţia din 1966 şi 
punerea în practică a reorganizării 
administrativteritoriale a fost un 
proces de durată, în 1967 sau purtat 
foarte multe discuţii, au fost consultări 
cu fiecare comună, pentru că un număr 
mare de comune sau desfiinţat atunci, 
fiind comasate. Numai în zona Baia 
Mare, înainte de reorganizarea din 
1968, Recea era comună, Lăpuşel era 
comună şi nu ştiu dacă nu şi Săsarul 
era comună. După reorganizare, toate 
acestea au fost comasate întro singură 
comună. La noi, Băiţa de sub Codru 
trebuia desfiinţată şi împărţită între 
Băseşti şi Ariniş, dar cu toate eforturile 
de a lămuri populaţia nu sa reuşit şi în 
final a rămas comună. Dar comunele 
mai mici au fost desfiinţate prin alipirea 
la altele. Aşezarea zonală sa făcut în 
funcţie de căi de acces, iar la judeţe din 
70 şi ceva, sa ajuns la 42, dar iniţial 
erau 36. Cred că la baza reorganizării 
administrative au fost două direcţii: se 
încerca să renunţăm la ceea ce nu era 
românesc şi nea fost impus, pentru că 
reorganizarea administrativă din anii 
’50 fusese impusă de sovietici şi apoi 
sau luat în calcul criterii geografice, 
etnice etc. De exemplu: Oaşul era mai 
apropiat de noi decât de Satu Mare, dar 
criteriul populaţiei a făcut să rămână la 
Satu Mare, pentru că altfel era un judeţ 

prea mic. Această reorganizare a creat 
desigur şi frustrări, au fost şi judeţe 
care sau desfiinţat astfel că sa creat o 
Ligă a judeţelor abuziv desfiinţate, au 
continuat şi după ’89 cu solicitarea de a 
reînfiinţa acele judeţe. În 1967 şi 1968 
sau mai adăugat patru judeţe care 
iniţial nu erau pe listă, unul dintre ele 
a fost Sălajul şi de asemenea un număr 
de comune. Tradiţia românească a fost 
aceasta de organizare pe judeţe, astăzi 
tendinţa este de regiuni şi probabil se 
va realiza şi la noi. Judeţele au activat 
anumite judeţe, dacă Baia Mare era un 
oraş minier, devenise deja centru de 
regiune şi căpătase amploare, pentru 
că înainte de ’48, Baia Mare aparţinea 
de Satu Mare, nu de Maramureş. După 
ce a devenit centru de regiune, Baia 
Mare a crescut, Satu Mare a stat pe loc. 
Apoi sau echilibrat din nou. La noi, 
Sighetul a pierdut din importanţă. 
Toate capitalele de judeţ au devenit 
poli de creştere. Eu am prins şi 
reorganizarea din ’89, cea din ’68 a fost 
cu largă consultare publică şi cu luarea 
în considerare a acelor argumente care 
ţineau, şi sa modificat harta iniţială. 
Cea din ’89 sa făcut pe picior de forţă, 
nu sa ţinut cont de opinii, cu excepţia 
comunei Petrova care nu sa mai unit 
cu Leordina pentru că ia sechestrat 
pe cei care sau dus săi unească. Acea 
reorganizare din 1968 a fost un lucru 
bun pentru România şi a rezistat, iată, 
de 50 de ani”.

Înainte de a intra în ordinea de 
zi a ultimei ședințe ordinare 
a Consiliului Județean 
Maramureș, șeful administrației 
județene, Gabriel Zetea a dorit 
să sublinieze faptul că, în acest 
an aniversăm 50 de ani de la 
înființarea actualului județ 
Maramureș. „La data de 17 
februarie 1968 au fost publicate 
și au intrat in vigoare Legea 
2/1968 privind organizarea 
administrativ-teritorială și 
Legea nr. 3 privind asigurarea 
conducerii locale de stat 
în unitățile administrativ-
teritoriale până la alegerea 
consiliilor locale. Potrivit celui  
de-al doilea act normativ, la 
data intrării în vigoare a legii, 

activitatea sfaturilor populare 
regionale, precum și a comitetelor 
executive ale acestora a încetat, 
urmând ca deputații sfaturilor 
populare regionale și raionale să 
alcătuiască consiliile populare 
județene provizorii și să constituie 
comitetele executive provizorii 
până la noile alegeri. În acest 
cadru, la data de 19 februarie 
1968, deputații din fostul sfat 
popular regional Maramureș și 
cei din fostele sfaturi populare 
raionale s-au întrunit în prima 
sesiune a Consiliului popular 
județean provizoriu, convocată 
de drept în temeiul legii. Data 
de 19 februarie 1968 poate fi 
considerată data de naștere a 
județului Maramureș în actuala 
sa configurație, diferit substanțial 
ca teritoriu de județul cu aceeași 
denumire existent până la reforma 
administrativ-teritorială din 1950”, 

a arătat președintele Consiliului 
Județean. 

Județul Maramureș s-a constituit 
din fostele raioane Baia Mare, 
Sighet, Vișeu, Târgu Lăpuș 
și parțial fostul raion Cehu 
Silvaniei. Potrivit vechii organizări 
administrativ-teritoriale, la data 
înființării județul era constituit din 
patru orașe - Baia Mare, Sighet, 
Baia Sprie, Vișeu de Sus - și din 
83 de comune. Conform datelor 
de la ultimul recensământ al 
populației anterior reorganizării 
(1966), populația era de 427.645 
de locuitori. Autoritățile publice 
ale fostelor regiuni și raioane 
și-au încetat activitatea și, 
odată cu aceasta, respectivele 
unități administrativ-teritoriale 
s-au desființat la data intrării în 
vigoare a Legii 3/1968, iar orașele 
și comunele existente la acea 

dată și-au continuat activitatea 
până la publicarea și intrarea 
în vigoare a anexelor Legii nr. 
2/1968 privind organizarea 
administrativ-teritorială a R.S.R. 
Deși Legea 2/1968 a fost publicată 
și a intrat în vigoare la 17 februarie 
1968, delimitarea unităților 
administrative și publicarea 
anexelor corespunzătoare 
fiecărui județ s-a realizat abia 
la 20 decembrie 1968. În baza 
noii organizări administrativ-
teritoriale, județul Maramureș 
era format din 69 de unități 
administrativ-teritoriale care 
cuprindea două municipii (Baia 
Mare și Sighetu Marmației), cinci 
orașe (Baia Sprie, Borșa, Cavnic, 
Târgu Lăpuș și Vișeu de Sus) și 62 
de comune. 

În decursul celor 50 de ani de 
la reorganizarea administrativ-

teritorială, atât numărul cât și 
nivelul de organizare a unităților 
administrativ-teritoriale s-a 
modificat prin mai multe legi. 
Un număr de șase comune au 
trecut în categoria orașelor 
(Dragomirești, Săliștea de Sus, 
Seini, Șomcuta Mare, Tăuții 
Măgherăuș și Ulmeni), au fost 
înființate un număr de șapte 
comune noi (Coaș, Coltău, 
Gârdani, Groșii Țibleșului, Oncești, 
Poienile Izei, Șieu) și un sat, Sâlța. 
În prezent, județul Maramureș are 
în componența sa un număr de 76 
de unități administrativ-teritoriale, 
respectiv două municipii - Baia 
Mare și Sighetu Marmaţiei -, 11 
orașe - Baia Sprie, Borșa, Cavnic, 
Dragomirești, Săliștea de Sus, 
Seini, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, 
Tăuții Măgherăuș, Ulmeni, Vișeu 
de Sus - și 63 de comune. 

Bd. Unirii, 1970
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În cadrul ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Mara
mureș, desfășurată la finalul 
lunii februarie, aleșii județeni 

au aprobat bugetul județului pentru 
anul 2018. Datele au fost prezentate 
de șeful administrației județene, 
Gabriel Zetea, care a menționat 
faptul că, bugetul propriu pe anul 
2018 al județului Maramureș a fost 
atent analizat și stabilit de către 
aparatul propriu al instituției.

„Le mulțumesc directorilor din 
cadrul Consiliului Județean pentru 
modul profesionist în care au 
participat cu propuneri și proiecte, 
am avut numeroase discuții cu 
instituțiile din subordinea instituției, 
au fost săptămâni grele de muncă, 
săptămâni în care am încercat ca 
această sumă pe care o avem la 
dispoziție pentru anul în curs să 
putem să o așezăm și pe partea de 
cheltuieli de funcționare, și pe partea 
de cheltuieli de dezvoltare, pentru 
ca prioritățile județului Maramureș 
să poată fi satisfăcute. Bugetul 
Maramureșului sa stabilit la suma 
de 362.000,50 mii lei la capitolul 
venituri și la suma de 387.643,4 
mii lei la cheltuieli, cu un deficit de 
25.642,90 mii lei care va fi acoperit 
din excedentul anilor anteriori”, a 
precizat Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș. 

În data de 3 ianuarie 2018, prin 
Legea nr. 2 sa aprobat bugetul de 
stat pe anul 2018, iar Legea a fost 
publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 4 din 3 ianuarie 
2018. Proiectul bugetului propriu 
al județului sa publicat pe siteul 
Consiliului Județean Maramureș și 
în presa locală în 2 februarie 2018, 
iar în termenul stabilit de lege, de 15 
zile, nu sau înregistrat contestații. 
Pentru întocmirea bugetului au 

fost consultați ordonatorii de cre
dite ai bugetului, direcțiile, com
par timentele și birourile din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului 
județean. 

La secțiunea de funcționare, bugetul 
cuprinde la venituri cât și la cheltuieli 
suma de 276.268,00 mii lei, iar la 
secțiunea de dezvoltare cuprinde la 
venituri suma de 85.732,50 mii lei 
și la cheltuieli suma de 111.375,40 
mii lei, cu un deficit de 25.642,90 
mii lei care se acoperă din excedentul 
anilor anteriori. Veniturile în sumă 
de 362.000,50 mii lei sau constituit 
din mai multe surse. 
Astfel, 2.788,00 mii lei reprezintă 
venituri pro prii formate din im
pozite, taxe, con tribuții, vărsă minte 
și alte venituri, 34.130,00 mii lei 
sunt cote defalcate din impozitul pe 
venit, 14.130,00 sunt sume alocate 
de Agenția Ju deț eană a Finanțelor 
Publice din cotele defalcate din 
impozitul pe venit (17,25% pentru 
echilibrarea bugetului propriu) și 
57.368,00 mii lei sunt sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor des
centralizate la nivelul județului. 
88.104,00 mii lei reprezintă sume 
defalcate din taxa pe valoarea adău
gată pentru echilibrarea buge tu lui 
propriu, din care suma de 15.000,00 
mii lei este alocată pentru con
tinuarea lucrărilor la Aeroportul 
Internațional Mara mu reș. 9.108,00 
mii lei sunt sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile județene, iar 106.335,92 
mii lei sunt subvenții de la bugetul 
de stat. 
Din cei 106.335,92 mii lei, suma de 
85.740,00 mii lei se acordă pentru 
finanțarea drepturilor acordate 
persoa nelor cu handicap, suma de 
16.984,17 mii lei merge pentru sus
ținerea derulării proiectelor finan

țate din FEN și 3.611,75 mii lei 
pentru finanțarea PNDL. Totodată, 
50.036,58 mii lei sunt sume primite 
de la Uniunea Europeană în contul 
plăților efectuate. 
Cheltuielile bugetului propriu al 
județului, în sumă de 387.643,40 mii 
lei au fost repartizate pe ordonatori 
de credite, acțiuni și activități având 
în vedere asigurarea cheltuielilor de 
strictă funcționare, a cheltuielilor 
privind întreținerea și deszăpezirea 
drumurilor județene, a cheltuielilor 
privind sprijinirea sportului mara
mu reșean precum și finanțarea unor 
proiecte din domeniul culturii, 
recreerii și religiei. 

S-au aplicat prevederile 
legale în privind măsuri 
de reducere a cheltuielilor 
bugetare în anul 2018

Sau avut în vedere toate prevederile 
legale în vigoare referitoare la unele 
măsuri de reducere a unor cheltuieli 
bugetare în anul 2018 cum ar fi: 
munca suplimentară efectuată peste 
durata normală de lucru în zilele 
de repaus săptămânal sau sărbători 
legale se recompensează numai 
cu timp liber corespunzător; nu 
se prevăd sume pentru acordarea 
de tichete cadou, premii și nici in
demnizația de hrană; se acordă o 
singură indemnizație de vacanță 
/ primă de vacanță sub formă de 
vouchere în cuantum de 1.450 de lei 
pentru un salariat, în limita sumelor 
prevăzute în buget alocate cu această 
destinație.

Pentru derularea în continuare 
a unor proiecte la care Consiliul 
Județean este partener și beneficiar 
sau asigurat sume pentru cofi nan
țarea acestora și asigurarea chel
tuielilor neeligibile ce decurg din 

aceste proiecte. La fundamentarea 
bugetului pentru anul 2018 sa 
avut în vedere constituirea unui 
fond de rezervă bugetară pentru 
finanțarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute ce vor apărea în 
cursul exercițiului bugetar. 

Proiectul de hotărâre privind apro
barea bugetului propriu al județului 
Maramureș a cuprins și articole 
referitoare la aprobarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale instituțiilor 
publice și a activităților finanțate 
din venituri proprii și subvenții din 
bugetul local sau finanțate integral 
din venituri proprii, bugetul de 
venituri și cheltuieli al fondurilor 
externe nerambursabile, Lista 
obiectivelor de investiții și Lista pri
vind „Alte cheltuieli de investiții”, 
numărul maxim de posturi finanțat 
în anul 2018 din bugetul propriu al 
județului pentru cultele religioase 
din județul Maramureș, numărul 
de posturi aprobate pentru aparatul 
propriu și pentru instituțiile din 
subordinea Consiliului Județean. 

Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea a pre ci
zat faptul că sa reușit, pe partea de 
funcționare, să fie asigurate chel
tuielile de funcționare, chel tuielile 
cu bunuri, servicii și toate celelalte 
necesități pentru toate instituțiile în 
subordinea ad mi nistrației județene, 
dar și pentru aparatul propriu, la fel 
ca în fiecare an. 
„Anul trecut, deși am mai vorbit 
despre acest lucru în plenul Con
siliului Județean, am văzut știri care 

spuneau că nu am avut resursele 
financiare pentru a acoperi creșterile 
salariale la nivelul Consiliului 
Județean și că am fi cerut ajutorul 
Guvernului în această privință. 
Repet, încă o dată faptul că acestea 
sunt știri false, neadevăruri spuse 
în spațiul public de către anumite 
siteuri de știri, preluate apoi de 
către parlamentari maramureșeni 

care, din păcate, care nu au înțeles 
că ar putea să vină să discutăm 
înainte, pentru a lămuri toate aceste 
aspecte”, a subliniat președintele CJ 
Maramureș, care a menționat că, 
pentru anul 2018, este asigurat tot 
necesarul de funcționare și chiar mai 
mult decât se așteptau unele dintre 
instituțiile aflate în subordinea Con
siliului Județean. 

Bugetul propriu al judeţului 
Maramureș a fost aprobat 
de consilierii judeţeni

Sumele acordate pe ghidurile 
pentru cultură, culte, tineret  
și sport au fost aprobate  
de consilierii judeţeni

Vineri, 2 martie 2018, cu 
începere de la ora 11.00, 
consilierii județeni au fost 
convocați de președintele 
Consiliului Județean Maramureș, 
Gabriel Zetea, în ședință 
extraordinară pentru a vota 
cele nouă proiecte aflate pe 
ordinea de zi, patru dintre 
ele fiind aprobate prin vot 
secret. Astfel, aleșii județului 
au aprobat repartizarea pe 
destinații a sumei aprobate din 
bugetul propriu al județului 
Maramureș pe anul 2018, pentru 
finanțarea nerambursabilă a 
activităților non-profit de interes 
general în domeniul sportului, 
stabilindu-se suma de 1500 
mii lei pentru promovarea 
sportului de performanță. 
Sumele destinate acestui 
program vor fi repartizate 
cluburilor / asociațiilor sportive 
de prim eșalon, în funcție de 
contribuția acestora la sporirea 
prestigiului în țară a Județului 
Maramureș și a României pe 
plan internațional. Suma de 
400.000 de lei va fi acordată 

pentru finanțarea programelor 
structurilor sportive pe baza 
selecției publice de proiecte, iar 
100.000 de lei se vor acorda în 
baza programului „întreținerea, 
funcționarea și dezvoltarea 
bazei materiale sportive”. Al 
doilea proiect supus votului 
consilierilor județeni a privit 
stabilirea structurilor sportive de 
performanță de prim eșalon, aici 
fiind incluse C.S. Știința Explorări 
Baia Mare – echipa de volei 
masculin; C.S.M. Știința Baia Mare 
– echipa de rugby; C.S.S. nr.2 
C.N.E. Baia Mare – echipa de volei 
masculin; C.S. Minaur Baia Mare 
– echipa de handbal masculin 
și Clubul de Șah al municipiului 
Baia Mare. 
Pe Ghidul pentru cultură, aleșii 
județeni au aprobat suma ca 
suma de 530.000 de lei să fie 
acordată pentru finanțarea 
nerambursabilă a programelor, 
proiectelor și acțiunilor culturale 
selectate în baza Ghidului 
solicitantului, 400.000 de lei 
să se acorde pentru finanțarea 
proiectelor depuse pe axa 
„Centenarul României”, iar 
400.000 de lei pentru acțiunile 
culturale prioritare ale Consiliului 
Județean. Suma de 70.000 de lei 
se va constitui ca un fond pentru 
finanțarea nevoilor culturale 
de urgență. În ceea ce privește 
ghidul pentru cultură, suma de 
250.000 de lei va fi direcționată 
către mănăstirile aflate în 
patrimoniul UNESCO, iar 750.000 
de lei vor fi acordați cultelor 
religioase, în urma proiectelor 
care urmează să fie depuse.
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De la coloratul port po
pu lar, mu zica și dan su 
rile maramu re șene, până 
la meșteșu gu rile stră 

moșești și bucatele alese, toate deta
liile au făcut ca, și de această dată, 
standul județului să se claseze printre 
cele mai vizitate locații. 
Pe la standul Maramureșului sau 
perindat, pe parcursul celor patru 
zile de târg, personalități, oameni de 
cultură, oameni politici, secretari de 
stat, miniștri, maramureșeni stabiliți 
în capitală dar al căror suflet a rămas 
acasă, în Maramureș, și mulți alți 
promotori îndrăgostiți de județul 
nostru. Aceștia au fost întâmpinați cu 
multă ospitalitate de vicepreședintele 
Consiliului Județean Maramureș, 
George Moldovan, care lea vorbit 
despre frumusețea meleagurilor ma
ra mu reșene și proiectele pe care 
Con siliul Județean le implementează 
pentru dezvoltarea acestuia.  Printre 
oaspeții care au ajuns și au apreciat 
frumsețea standului județului sau 
numărat și ministrul Sănătății, Sorina 
Pintea, ministrul Turismului, Bogdan 
Gheorghe Trif, dar și secretarul de stat 
în Ministerul Turismului, Gheorghe 
Bogdan Tomoiagă. 

Orchestra și corpul de balet al An
samblului Folcloric Național Tran
silvania au întreținut atmosfera întrun 
mod absolut senzațional. Vizitatorii 
cuceriți de frumusețea cântecului 
și dansului popular maramureșean 
au fost atrași în horă și au dansat pe 
acordurile cântecelor tinerei soliste 
Silvia Timiș, acompaniată de celebrul 
taragotist Dumitru Dobrican. Cum 
în Maramureș nu există distracție 

fără bucate alese, Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Maramureșene 
a sprijinit acest demers de promovare 
a județului și sa asigurat că, de la 
standul nostru nu vor lipsi slăninuța, 
cârnatul, brânzeturile, cozonacii și 
plăcintele.
Pentru cei interesați de meșteșugurile 
și arta populară strămoșească, olarul 
Daniel Leș și Maria Zapca, meșter 
popular, au oferit demonstrații de 
olărit, tors, țesut la război și împletit. 
Așadar, tuturor vizitatorilor atrași de 
îndeletnicirile meșterilor populari, 
preparatele din gastronomia mara
mu reșeană sau talentul artiștilor An
samblului Folcloric Național Tran
silvania, reprezentanții Serviciului de 
Promovare și ai Biroului de Turism 
și Salvamont din cadrul Consiliului 
Județean Maramureș, alături de cei 
ai Centrelor de Informare Turistică 
Borșa, Seini și Ocna Șugatag, leau 
prezentat ofertele turistice atât pentru 
perioada sărbătorilor Pascale, cât și 
cele pentru vara acestui an.

În perioada 19 - 28 ianuarie 
2018, la Berlin (R. F. Germania) 
s-a organizat Târgul 
Internațional „Săptămâna 
Verde”. Târgul Agriculturii, 
Horticulturii și Industriei 
Alimentare este evenimentul 
care deschide anul agricol în 
Europa și care se bucură de 
o participare la nivel înalt: 
președinți de stat, prim-
miniștri, miniștri ai agriculturii 
și alți demnitari. 

Evenimentul este organizat 
de Messe Berlin, aso cia țiile 
agricultorilor și re pre zentanții 
industriei ali men tare din R. 

F. Germania și Mi nis terul Federal al 
Alimentației și Agriculturii. Numărul 
de vizitatori estimat de organizator 
se ridică la aproximativ 90.000. Anul 
acesta, țara parteneră la a 83a ediție 
a Târgului Internațional „Săptămâna 
Verde” este Bulgaria. Ministerul Federal 
al Agriculturii și Alimentației din 
R.F. Germania organizează la Berlin, 
în aceeași perioadă, Forumul pentru 
Alimentație și Agricultură, având ca 
temă „Modelarea viitorului producției 
animale - durabil, responsabil, eficient”.

La ediția din acest an, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR) participă cu un stand la 
care au fost prezenți experți din cadrul 
direcțiilor tehnice iar din partea 
conducerii instituției a participat 
secretarul general, Constantin Ilie 
Aprodu, beneficiind de sprijinul 
Ambasadei României la Berlin.

În cadrul pavilionului MADR din 
incinta expoziției, vizitatorii au putut 
degusta produse românești înregistrate 
cu Indicație Geografică Protejată. La 
„Săptămâna Verde” au fost expuse și 
produse a căror documentație se află în 
diverse stadii de verificare la direcțiile 
de specialitate ale Comisiei Europene.
Delegația Consiliului Județean Ma
ra mureș la Târgul agriculturii, horti
culturii și industriei alimentare 
„Săptămâna Verde” 2018 a fost 
alcătuită din domnul Anton Rohian – 
consilier județean, Gheorghe Marian 
– consilier județean, Cornel Varga – 
consilier județean, Claudiu Dobrican 
– consilier asistent la Serviciul Relații 
Publice și Promovarea Județului.

Datorită faptului că la standul Con
siliului Județean Maramureș șiau 
anunțat implicarea și patru pro
ducători tradiționali, aici au putut 
fi degustate atât produse din carne 
(cârnați de porc mangalița, slănină 
afumată, costiță afumată, mușchi 
afumat, cârnați picanți, cârnați de casă, 
păstrăv afumat, clisă afumată, costița 
afumată, jumări de porc, pastramă de 
oaie, produse din carne de vânat etc.) 
cât și produse de panificație și patiserie 
(plăcintă, cozonac, pâine cu cartofi, 
pâine împletită la tava), brânză și caș de 
oaie, fructe, miere și produse apicole, 
precum și binecunoscuta horincă de 
Maramureș. 
Membrii asociațiilor din județ care fac 
parte din filialele locale ale Federației 
Naționale a Producătorilor de Produse 
Tradiționale au oferit vizitatorilor și 
o impresionantă expoziție de țesă turi, 
cusături și ceramică specifice Maramu
reșului. Motivele tradiționale din iile 
româ nești, cu elemente de etnografie 
și folclor din Maramureș, Oltenia 
și Crișana, sau regăsit în decorul 
stan dului Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și iau introdus pe 
vizitatori întro atmosferă care inspiră 
tradiție tipic românească. Reamintim 
că ia românească face parte din 
patrimoniul cultural al UNESCO, 
din anul 2017.

Standul Consiliului Județean Mara
mureș a atras mii de vizitatori. Printre 
personalitățile care au vizitat acest 
stand sa aflat și Emil Hurezeanu, 
ambasadorul României în Republica 
Federală Germania. Produsele pro
mo  ționale tipărite care au ajutat la 
promovarea Maramureșului ca desti
nație turistică au fost: „12 motive 
pentru a vizita Maramureșul” (în limba 
engleză), „Maramureș – Circuitul bi se
ricilor UNESCO” (în limba engleză), 
„Maramureș – Ghid turistic” (bilingv 
română/engleză), hărți, cărți poștale 
și calendare. Vizitatorii au fost atrași și 
cu ajutorul materialelor video de pre
zentare ale județului Maramureș. 

Impactul participării Consiliului 
Județean Maramureș la cea de a 
83a ediție a Târgului Agriculturii, 
Horticulturii și Industriei Alimentare 
sa tradus prin nenumărate articole 
în presa scrisă și în online, reportaje 
radio și TV, apariții care, dacă ar fi fost 
plătite, ar fi reprezentat echivalentul 
unei investiții de câteva zeci de mii 
de euro. Prezența Maramureșului la 
„Săptămâna Verde” 2018 a însemnat, 
în fapt, o promovare extinsă și de 
impact a Maramureșului ca destinației 
turistică, fără costuri suplimentare 
din partea Consiliului Județean Ma
ramureș.

Senzaţii maramureșene pe plaiuri 
bucureștene la TTR, 
ediţia de primăvară 2018

Ediția de primăvară a Târgului 
de Turism al României 2018 
s-a încheiat duminică, 25 
februarie și, ca de fiecare 
dată, prezența Maramureșului 
la această manifestare de 
promovare turistică a fost 
una spectaculoasă. Și la 
această ediție, reprezentanții 
Maramureșului au prezentat 
în mod cât mai atractiv și 
interactiv frumusețile județului.
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În colaborare cu Ministerul 
Turismului, reprezentat de 
doamna secretar de stat Cris
tina Ionela Tărteață, precum 

și cu colegi din alte regiuni ale 
României, în incinta pavilionului 
românesc sau organizat degustări de 
produse gastronomice tradiționale și 
degustări de vinuri și horincă.
Consiliul Județean Maramureș a 
fost prezent la IMTM pentru a doua 
oară având o șansă deosebită de 
promovare a destinațiilor turistice 
din regiune, a datinilor și tradițiilor, 
precum și a circuitelor culturale.
Reprezentantul oficial al Consiliului 
Județean Maramureș la IMTM a fost 
domnul Dan Carpov – șeful Biroului 
de Informare Turistică și Salvamont. 
Acestuia i sa alăturat renumitul 
meș terul popular maramureșean 
Daniel Leș, care a organizat sesiuni 
de demonstrații de olărit accesibile 
tuturor celor prezenți. Una din 
lucrările sale, reprezentând un vas 
de lut, a fost atracția principală a 
standului, datorită faptului că purta 
semnăturile tuturor reprezentanților 
României, în cinstea Centenarului 
Marii Uniri pe care îl sărbătorim 
anul acesta. 

Conform datelor prezentate de 
Institutul Național de Statistică, 
Israel se află pe locul doi în topul 
țărilor care generează turiști pentru 
România. Așadar, scopul participării 
Maramureșului la acest târg a fost 
cel de a prezenta potențialul turistic 
al regiunii, în vederea creșterii 
numărului cetățenilor israelieni 
care aleg județul nostru ca destinație 
pentru petrecerea vacanțelor sau pe 
segmente de nișă, de tipul turismului 
medical, balnear, de afaceri etc.

Standul Consiliului Județean Mara
mureș a atras mii de vizitatori. Printre 
personalitățile care au vizitat acest 
stand sau numărat reprezentanți 
ai ambasadei României în Israel și 
ai Institutului Cultural Român din 
Israel. 
Produsele promoționale tipărite 
care au ajutat la promovarea Mara
mu reșului ca destinație turistică 
au fost: „12 motive pentru a vizita 
Maramureșul” (în limba engleză), 
„Maramureș – Circuitul bisericilor 
UNESCO” (în limba engleză), 
„Maramureș – Ghid turistic” (bi
lingv română/engleză), hărți, cărți 
poștale și calendare. De asemenea, 

vizitatorii au fost atrași și cu ajutorul 
materialelor video de prezentare 
ale județului Maramureș rulate pe 
ecranele din incinta Târgului  de 
Turism „International Mediterranean 
Tourism Market” 2018. 

Impactul participării Consiliului Ju 
dețean Maramureș la cea de a 24a 
ediție a Târgului  de Turism „In
ternational Mediterranean Tou rism 
Market” sa tradus prin nenumărate 
articole în presa scrisă și în online, 
reportaje radio și TV, apariții care, 
dacă ar fi fost plătite, ar fi reprezentat 
echivalentul unei investiții de mii 
de euro. Prezența Maramureșului 
la IMTM 2018 a însemnat, în fapt, 
o promovare extinsă și de impact a 
Maramureșului ca destinației turistică, 
fără costuri suplimentare din partea 
Consiliului Județean Maramureș.

La acest târg, Ministerul 
Turismului a promovat 
destinațiile turistice atrac
tive ale României în 

cadrul unui stand amenajat, cu o 
suprafață totală de 130 de metri 
pătrați, care  a avut ca element 
fundamental o replică a porții de 
intrare în cetatea Alba Carolina, 
marcând în acest fel importanța 
istorică a Anului Centenarului. 
Cei care au trecut pragul standului 
României au avut ocazia de a face 
o incursiune în timp, asistând la 
prezentări, atât pe suport infor
mațional, cât și pe suport video, 
a celor mai importante momente 
istorice relevante pentru împlinirea 
celor 100 de ani de la Marea Unire. 
Sigla Centenarului sa  regăsit pe 
toate suporturile de comunicare ale 
României de la Târgul Internațional 
de Turism FESPO 2018.
Con  siliul Județean Maramureș a 
fost invitatul special al Ministerului 
Turismului la Târgul Internațional 
„FESPO”. Programul în cadrul 
standului nostru a cuprins acțiuni de 
promovare a județului Maramureș 
ca destinație turistică, precum eve
nimente de tip business to busi ness, 
degustări de produse tradiționale, seri 
tradiționale maramureșene. 
Momentele artistice de dans și 
muzică populară oferite de membrii 

Ansamblului Folcloric Național 
„Transilvania” au reprezentat punc
tul forte de atracție al stan dului 
nostru. Artiștii au adus în sufletele 
celor prezenți la târg bucurie prin 
muzică și dans, culoare și lumină, 
vers și costume.
Delegația Consiliului Județean 
Maramureș a fost coordonată de 
domnul vicepreședinte Doru Ioan 
Dăncuș și alcătuită din domnul Sorin 
Șunea – consilier județean, Ioan 
Buda – consilier județean,  domnul 
Dan Carpov – Șef Birou Informare 
Turistică și Salvamont. Aceștia au 
prezentat vizitatorilor standului o 
gamă variată de atracții turistice care 
îi pot convinge pe călători să aleagă 
Maramureșul pentru ași petrece 
vacanțele în funcție de preferințe: 
pachetele de tip citybreak, turismul 
activ și de aventură, circuite culturale, 
ecoturism, turismul balnear și 
wellness.
Standul Consiliului Județean Ma
ra mureș a atras peste 10.000 de 
vizitatori, iar produsele pro mo
ționale tipărite care au ajutat la 
pro movarea Maramureșului ca des
tinație turistică au fost: „12 motive 
pentru a vizita Maramureșul” (în 
limba engleză), „Maramureș – Cir
cuitul bisericilor UNESCO” (în 
limba engleză), „Maramureș – Ghid 
turistic” (bilingv română/engleză), 

hărți, cărți poștale și calendare. De 
asemenea, vizitatorii au fost atrași 
și cu ajutorul materialelor video de 
pre zentare ale județului Maramureș 
rulate pe ecranele din incinta Târ
gului Internațional de Turism 
„FESPO” 2018.

Participarea la această manifestare a 
oferit Maramureșului șansa de a se 
bucura de o vizibilitate crescută pe 
piața elvețiană. Membrii delegației 
Consiliului Județean Maramureș au 
întrevederi oficiale cu reprezentanți 
din domeniul turismului, atât din 
sistemul public, cât și din cel privat. 
Impactul participării Consiliului 
Județean Maramureș la Târgul 
Internațional de Turism „FESPO” 
2018 sa tradus prin nenumărate 
articole în presa scrisă și în online, 
reportaje radio și TV, apariții care, 
dacă ar fi fost plătite, ar fi reprezentat 
echivalentul unei investiții de 
câteva zeci de mii de euro. Prezența 
Maramureșului la „FESPO” 2018 
a însemnat, în fapt, o promovare 
extinsă și de impact a Maramureșului 
ca destinației turistică, fără costuri 
suplimentare din partea Consiliului 
Județean Maramureș.

Târgul Internaţional de Turism 
„FESPO” 2018

În perioada 6 – 7 februarie 2018 
a avut loc Târgul Internațional de 
Turism pentru Piața Mediteraneană 
(IMTM) la Tel Aviv, Israel. Și în acest 
an, România a fost invitată să 
participe la IMTM, iar Consiliul Ju-
dețean Maramureș a avut un stand 
în cadrul pavilionului românesc. 
Târgul de Turism „International 
Mediterranean Tourism Market” este 
singurul târg de anvergură de pe 
piața din Israel, Orientul Apropiat 
și Mijlociu. Târgul este destinat atât 
specialiștilor din domeniu cât și 
publicului larg, participând circa 
1450 de expozanți din 40 de țări și 
cu un număr 20.000 de vizitatori.

România a deținut pentru 
prima dată calitatea de țară 
parteneră și de invitat de 
onoare la Târgul Internațional 
de Turism FESPO Zurich, cea 
mai mare manifestare pentru 
public din Elveția, cu un număr 
de 60.000 de vizitatori și 600 de 
expozanți, ce s-a desfășurat în 
perioada 25 - 28 ianuarie 2018.

Zurich - Elveţia
Târgul Internaţional 
„IMTM” 2018

Tel Aviv - Israel
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Sănătatea reprezintă un do
meniu extrem de impor tant 
pentru executivul Consiliului 
Județean Maramureș fapt 

pentru care, în ședința în care sa 
votat bugetul propriu pentru anul 
2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost 
atribuită celor două spitale aflate 
în subordinea instituției județene. 
Astfel, Spitalul Județean de Urgență 
„Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 
beneficiază de suma de 4.000 mii 
lei iar Spitalul de Boli Infecțioase și 
Psihiatrie Baia Mare de 1.000 mii 
lei, care se acordă prin transferuri 
din bugetul propriu al județului, în 
timp ce 681,00 mii lei reprezintă 
rambursări de credit.
Președintele Consiliul Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea a de
clarat că instituția județeană a făcut 
eforturi, dea lungul timpului, 
de a finanța cele două spitale din 
subordine și a le aduce la un nivel 
mai mult decât acceptabil în ceea 
ce privește oferirea de servicii la un 
nivel calitativ înalt pentru pacienții 
care le trec pragul. 

În bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
s-au prevăzut 5 milioane de lei pentru 
investiţii la Spitalul Judeţean  
și Spitalul de Boli Infecţioase

25 de milioane de lei  
din bugetul Consiliului Judeţean 
alocaţi pentru întreţinerea 
drumurilor judeţene
Bugetul propriu pe anul 2018 al 
județului Maramureș a prevăzut, pen
tru întreținerea drumurilor județene, 
suma de 25.000 mii lei, bani care vor 
asigura o bună întreținere a arterelor 
de circulație. Suma de 29,75 mii lei 
sa acordat pentru bunuri și servicii, 
7.768,41 mii lei sau stabilit pentru 
cheltuieli de capital, 1.069,00 mii 
lei vor reprezenta rambursări credit, 
iar suma de 21.403,41 mii lei este 
prevăzută pentru Drumul Nordului. 
Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea, care a și 
prezentat o parte dintre capitolele 
prevăzute în bugetul județului pentru 
anul 2018 a arătat că, în ceea ce 
privește drumurile județene, sa alocat 
de o sumă de 25 de milioane de lei care 
este atribuită delegatului pentru acest 
domeniu, respectiv S.C. Drumuri și 
Poduri S.A. 
„Suma acordată este echivalentă cu cea 
de anul trecut, care va asigura o bună 
întreținere a drumurilor județene, 
însă nu la nivelul pe care nil dorim. 
În 2014 am avut la dispoziție 40 de 
milioane de lei la acest capitol, bani 
care neau permis să intervenim și să 
reabilităm cu adevărat aproape 40 de 
kilometri de drum județean. În 2018 
nu vom putea, din suma alocată, să 
vorbim despre astfel de cifre, fapt 
pentru care anul 2014 rămâne, până 
în prezent, cel mai bun an din punctul 
de vedere al finanțărilor pentru 

Societatea de Drumuri și Poduri. 
Dacă vom reuși, însă, să obținem 
resurse financiare suplimentare de 
la bugetul central, buna parte dintre 
acestea vor fi dirijate către întreținerea 
drumurilor județene”, a precizat șeful 
administrației județene. 

CJ Maramureș gestionează 
patru mari proiecte de dez-
voltare a infrastructurii judeţene 
cu finanţare europeană sau 
guvernamentală

Președintele CJ Maramureș a 
prezentat și alte proiecte pentru 
drumurile județene, care nu includ 
aceste sume de întreținere, fiind vorba 
despre proiectele mari de dezvoltare 
a infrastructurii rutiere județene. „În 
primul rând voi face referire la Drumul 
Nordului, care se află în acest moment 
pe SEAP, pentru licitație, iar în 26 
martie este programată deschiderea 
ofertelor. Dacă vom avea, în 2018, 
deschiderea, evaluarea ofertelor, 
desemnarea unui câștigător, semnarea 
contractului și a ordinului de începere 
al lucrărilor, în acest an vom finaliza 
documentația și proiectul tehnic, 
iar din 2019 vom începe, la propriu, 
lucrările. Este un proiect de aproape 50 
de milioane de euro, pentru o distanță 
de aproximativ 80 de kilometri de 
drum județean. Termenele de execuție 
au fost scurtate, în urma discuțiilor 

avute cu echipa de proiect, respectiv 
am prevăzut șase luni pentru proiectare 
și 24 de luni pentru execuție. Până în 
prezent, în 25 de ani, dintro rețea de 
850 de kilometri de drum județean 
sa reușit reabilitarea a doar 80 de 
kilometri. Acum putem vorbi atât de 
proiectul Drumul Nordului, unde 
avem o finanțare europeană de 50 de 
milioane de euro, dar și despre alte 
finanțări pe Programul Național de 
Dezvoltare Locală, etapele 1 și 2”, a 
conchis șeful administrației județene, 
Gabriel Zetea. 
Drumul din Țara Lăpușului, legătura 
între Rogoz – Dămăcușeni – Târgu 
Lăpuș – Vălenii Lăpușului înspre Baba 
va fi scos la licitație în luna martie 
2018, alături de tronsonul cuprins 
între Șomcuta Mare – Mireșu Mare 
– Remeți pe Someș, până aproape de 
podul de la Ulmeni. 

„Acestea sunt finanțări de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice prin PNDL1, 
iar pe PNDL2 așteptăm, în cel 
mai scurt timp, vizita ministrului 
Dezvoltării, Paul Stănescu, în 
județul Maramureș, alături de 
care sper să fim la Bârsana, pentru 
a semna un contract extrem de 
important pentru noi, respectiv 
reabilitarea drumului județean pe 
Valea Izei și reabilitarea drumului 
județean pe Valea Ruscovei. Și aici 
vorbim despre sume impresionante 
de bani la dispoziția județului 
Maramureș. Dorim ca, până în luna 
martie să avem scoase la licitație, 
pe SEAP, proiectele pe PNDL1, și 
până în luna aprilie proiectele 
depuse pe PNDL2. Intenția noastră 
este ca, în acest an să reușim să 
semnăm contractele, până în iarna 
anului 2018 să finalizăm efectiv 
proiectarea, iar din anul 2019 să 
înceapă execuția, cu termen de 
finalizare 24 de luni. În ceea ce 
privește partea de dezvoltare, avem 
proiectele depuse prin programele 
transfrontaliere, respectiv șase 
proiecte aprobate deja de plenul 
Consiliului Județean, iar alte 
șase proiecte sunt în pregătire. 
Toate acestea vor aduce plus 
valoarea Consiliului Județean, prin 
finanțările europene care vor veni 
în județul Maramureș și de care 
avem nevoie”.

Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș
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„În ceea ce privește Spitalul Județean 
de Urgență «Dr. Constantin Opriș» 
Baia Mare, avem un buget alocat 
pentru anul 2018 mult mai mare 
decât anul trecut, respectiv 4 
milioane de lei față de 2,5 milioane 
de lei bugetul inițial. Dacă vom avea 
la dispoziție, pe parcursul anului, 
sume suplimentare, vom acorda noi 
finanțări, deoarece sănătatea este 
unul dintre lucrurile importante. Cu 
acești bani, Spitalul Județean de 
Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia 
Mare va putea să își acopere parte din 
cheltuieli, iar din fondurile proprii să 
facă investițiile extrem de importante 
pentru finalizarea buncărelor care vor 
adăposti aparatele de radioterapie. 
Acest contract pe care l-am semnat 
anul trecut, cu Banca Mondială, la 

sediul Guvernului, reprezintă una 
dintre marile realizări ale județului 
Maramureș în 2017. Aceste aparate, 
întâi cel pe care îl vom primi din 
partea Băncii Mondiale, iar apoi 
cel pe care sper să îl instalăm din 
fondurile proprii ale Consiliului 
Județean Maramureș și ale Spitalului 
Județean din Baia Mare, vor genera 
la nivelul județului un turism sanitar. 
Foarte mulți oameni vor veni din 
județele învecinate pentru a beneficia 
de serviciile pe care le va oferi spitalul 
nostru, respectiv servicii care vor duce 
la prelungirea vieții bolnavilor. În ceea 

ce privește Spitalul de Boli Infecțioase 
și Psihiatrie Baia Mare, acesta are un 
buget pe partea de dezvoltare, pentru 
investiții la reabilitarea șarpantei, 
de 1 milion de lei propus pentru 
acest an, sume care am înțeles, în 
urma discuțiilor avute cu managerul 
Sorina Bîrle, că sunt suficiente. În 
funcție de evoluția lucrărilor, care în 
total vor depăși 2 milioane de lei, am 
convingerea că vom putea să oferim 
finanțări suplimentare”,

Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean Maramureș



Din bugetul propriu al județului 
Maramureș, pentru anul 2018, 
6.000 mii lei au fost alocați 
pentru transferuri curente, 
în timp ce 22.000 mii de lei 
reprezintă transferuri de capital. 
Președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea a 
precizat faptul că, pentru anul 
2018, instituția județeană 
asigură o creștere semnificativă 
a resurselor financiare puse la 
dispoziția Aeroportului Inter na-
țional Maramureș.

„Dacă vorbim despre cheltuielile 
cu bunurile și ser viciile, vorbim 
despre o creștere de un milion de 
lei. În 2017 am avut un buget de 5 
milioane de lei, iar pentru 2018 am 
propus un buget de 6 milioane de lei 
doar pentru asigurarea funcționării 
Ae ro portului Internațional Mara
mureș. 
Vorbim, apoi, despre 15 milioane 
de lei pe care, conform Legii Buge
tului de Stat, iam primit pentru 
plata în continuare a lu cră rilor 
efectuate pentru mo dernizarea și 
prelungirea pistei aeroportului, 
iar în plus, o sumă de 7 milioane 
de lei a fost acordată din bugetul 
propriu al Consiliului Județean 
Maramureș pentru a achiziționa 
parte din uti la jele și echipamentele 

necesare pentru operaționalizarea 
zborurilor pe Ae roportul Inter
na țional”, a precizat șeful admi
nistrației județene, Ga briel Zetea.
Președintele Consiliului Județean 
a subliniat, în cadrul ședinței 
plenului, că a discutat, în această 
perioadă, atât cu directorul Aero
portului In ter național Maramureș, 
Dorin Buda, cu colegii din ex
ecutivul CJ, cu reprezentanții 
Direcției de Dezvoltare și Im
plementare Proiecte, dar și cu 
foar te multe instituții centrale, 
res pectiv Ministerul Transpor
turilor, ROMATSA, Autoritatea 
Aeronautică despre un calendar pe 
care să îl aibă în vedere Aeroportul 
Internațional Maramureș pentru 
operaționalizarea zborurilor. 
„Execuțiile au ajuns pe ultima 
sută de metri în ceea ce privește 
reglajul fin a aparatelor necesare 
și procedurile de zbor pentru 
diferitele aparate așteptate să 
opereze pe Aeroport sunt aproape 
finalizate. În buget vor exista sumele 
necesare pentru a interveni, atât 
cât este nevoie, la terminal, pentru 
asigurarea fluxurilor de pasageri, 
mai trebuie doar programat acel 
zbor de recunoaștere și verificare, 
fără de care nu putem primi 
certificatul de operare”, a subliniat 
șeful administrației jude țene, Ga
briel Zetea.

6 milioane de lei au fost alocaţi din bugetul 
judeţului pentru transferuri curente 
la Aeroport, iar 22 de milioane de lei 
reprezintă transferuri de capital 

Din bugetul judeţului  
pentru 2018, suma de  
13.453,96 mii lei s-a alocat la  
înVăţăMânT
Din totalul propriu al județului pe 
anul 2018, în sumă de 362.000,50 
mii lei la venituri și 387.643,40 mii 
lei la cheltuieli, consilierii județeni 
au aprobat, prin vot, alocarea pentru 
secțiunea Învățământ a sumei de 
13.453,96 mii lei. Astfel, Școala 
Gimnazială Baia Mare va beneficia 
de 1.730,27 mii lei, Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Baia Mare 
de 966,35 mii lei, Școala Gimnazială 
Specială Sighetu Marmației de 
892,28 mii lei, Școala Gimnazială 
Specială Vișeu de Sus de 1026,06 mii 
lei, Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Târgu Lăpuș de suma de 

754,90 mii lei, iar Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională 
Baia Mare de 871,10 mii lei. 

În proiectul de hotărâre propus spre 
aprobarea plenului de președintele 
Consiliului Județean Maramureș, 
Gabriel Zetea, sa stabilit nivelul 
cheltuielilor privind drepturile co
piilor cu cerințe educaționale spe
ciale care frecventează învăță mântul 
special în anul 2018.
Sa aprobat, astfel, suma de 855,41 
mii lei pentru Școala Gimnazială 
Specială Baia Mare, 457,35 mii 
lei pentru Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă Baia Mare, 
372,28 mii lei pentru Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Sighetu 
Marmației, 382,06 mii lei pentru 
Centrul Școlar pentru Educație 
Incluzivă Vișeu de Sus și 320,90 mii 
lei pentru Centrul Școlar pentru 
Educație Incluzivă Târgu Lăpuș. 

„În ceea ce privește 
învățământul, respectiv cele 
șase instituții pe care Consiliul 
Județean le are în subordine, 
finanțarea se face în acest an 
diferit, deoarece conform Legii 
Bugetului de Stat, finanțarea 
pentru cheltuielile de personal 
este preluată în totalitate la 
Ministerul Educației. Din acest 
motiv, în prezent există o sumă 
de bani mai mare la dis poziția 
CJ Maramureș pentru a finanța 
aceste școli. Este vorba despre 
școlile speciale și Centrul 
Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Baia Mare, trei 
fiind în Baia Mare, iar celelalte 
trei se regăsesc în Sighetu 
Marmației, Vișeu de Sus și Târgu 
Lăpuș. Am preluat la cheltuielile 
de personal la nivel maxim 
solicitările în ceea ce privește 
plata navetei pentru fiecare 
profesor, iar la secțiunea de 
bunuri și servicii există creșteri 
semnificative, de cel puțin 20%, 
pentru toate cele șase instituții 
școlare aflate în subordinea 
Consiliului Județean”.

Gabriel Zetea, președintele 
Consiliului Județean 

Maramureș
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Bugetul județului Maramureș pen
tru anul 2018, votat de consilierii 
județeni în cadrul ședinței din luna 
februarie a fost prezentat în detaliu, 
pe capitole, de către președintele 
Consiliului Județean Maramureș, 
Gabriel Zetea. Acesta a arătat că 
fondul de rezervă bugetară, care 
până în anul 2016 era un buget la 

dispoziția președintelui, din anul 
2017 este un buget la dispoziția 
plenului Consiliului Județean și 
fiecare alocare de fonduri se va face 
prin votul întregului plen. 
„Fondul de rezervă bugetară al 
Consiliului Județean Maramureș a 
fost stabilit la 1.200.000 de lei, sumă 
care este în totalitate la dispoziția 

plenului CJ. Am propus această 
modalitate extrem de transparentă 
de a acorda finanțări pentru diferite 
urgențe care există la nivelul jude
țului, încă din anul 2017. Dacă în 
trecut existau sume de bani care 
rămâneau la dispoziția președintelui 
Consiliului Județean, care putea 
să aloce din pix anumite sume 

către instituții sau persoane fizice, 
începând de anul trecut această 
posibilitate nu mai există. Toată 
această sumă de bani o vom discuta 
împreună, transparent și va fi alocată 
către necesități în funcție de votul 
consilierilor județeni, vot acordat 
transparent, în plen”, a declarat 
președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Gabriel Zetea, în plenul 
CJ Maramureș, în momentul în care 
a prezentat bugetul județului pentru 
anul 2018. 

Fondul de rezervă bugetară de 1.200.000 lei  
este la dispoziţia plenului Consiliului Judeţean



Proiectul Sistemului de 
Management Integrat al 
Deșeurilor (SMID) a intrat 
în linie dreaptă, urmând să 

fie finalizat în cursul anului 2018, 
după ce Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru gestionarea 
integrată a deșeurilor menajere în 
județul Maramureș (ADIGIDM),  
din care fac parte toate administrațiile 
locale din județ, alături de Consiliul 
Județean Maramureş , a finalizat 
procedura de licitație publică pentru 
selectarea operatorilor economici de 
salubrizare (colectare și transport) 
pentru cele două loturi din nordul 
județului, respectiv pentru zona 
SighetuMarmației și pentru zona 
Vișeu – Moisei  Borșa. Raportul 
procedurii de achiziție publică a fost 
semnat joi, 15 februarie, de către 
președintele ADIGIDM, Gabriel 
Zetea, președinte al Consiliului 
Județean Maramureș. 

Pentru partea de colectare a de
șeurilor, județul Maramureș este 
împărțit în patru zone de colectare, 
iar ca proceduri de atribuire a con
tractelor de operare a serviciului 
au fost lansate două proceduri: o 
procedură pentru zona de Sud a 
județului, cu două loturi, Sârbi și 
Târgu Lăpuș și o procedură pentru 
zona de Nord cu alte două loturi, 
Sighetu Marmației și Moisei – Borșa. 
Procedura pentru zona de Nord sa 
finalizat prin semnarea raportului 
final al procedurii și desemnarea 
operatorilor. Pentru zona de Sud, 
procedura este în desfășurare, iar 
Consiliul Național de Soluționare 
a Contestațiilor (CNSC) a respins 
o contestație depusă de un posibil 
ofertant. În acest caz, procedura 
urmează a fi reluată în vederea 
depunerii ofertelor. O dată finalizată 
procedura și semnate contractele, 
operatorii au la dispoziție 180 de 

zile, perioadă de mobilizare, pen
tru a îndeplini toate condițiile 
prevăzute în contract (licențieri, au
torizări, asigurarea mijloacelor de 
colectare și transport), în vederea 
operaționalizării. Până la acel 
moment, activitatea de colectare 
a deșeurilor va fi realizată, în con
tinuare, de actualii operatori. 
Procedura pentru atribuirea con
tractului de delegare a serviciului 
de salubrizare pentru Centrul de 
Management Integrat al Deșeurilor 
(CMID) Sârbi, Fărcașa, se află, de 
asemenea, în derulare. În cadrul 
procedurii de evaluare a fost finalizat 
ultimul raport intermediar, iar 
în 19 februarie expiră termenul 
până la care acest raport poate fi 
contestat. În funcție de depunerea 
sau nedepunerea unei contestații, 
raportul final va fi elaborat și 
procedura încheiată întrun interval 
relativ scurt de timp. 

Proiectul SMID 
va fi finalizat în cursul anului 2018


