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Reporter: Cum ați descrie în 
câteva cuvinte primele luni 
din acest mandat de primar al 
orașului Cavnic?

Vladimir Petruț: Am fost ales ca 
primar al orașului Cavnic cu un 
procent foarte mare, iar acest lucru 
mi-a dat de gândit și am înțeles că 
oamenii și-au pus toată încrederea 
în mine și în echipa pe care am 
girat-o. Așa că am înțeles că trebuie 
să reanalizez situația existentă și să 
luăm măsuri urgente pentru mai 
buna func ționare a orașului, astfel 
încât cetățenii să trăiască mai bine 
și să simtă că există o schimbare și 
în orașul nostru, lucru de care s-au 
plâns în ultimii ani. 
Primele luni de mandat nu sunt 
niciodată ușoare, cu toate că am 
venit de pe funcția de primar 
interimar și mare parte dintre lu-
cruri le cunoșteam. Am fost primar 
interimar un an și două luni, iar 
viceprimar doi ani și zece luni.
Practic, pentru mine, aceste luni de 
mandat au fost o continuitate, iar 

acest lucru m-a ajutat, cu toate că 
în atri buțiile de primar interimar 
nu am avut dreptul moral să iau 
anumite decizii pentru oraș, în 
ceea ce-i privește viitorul. Așa că 
am așteptat ziua de 5 iunie să văd și 
poziția cetățenilor cu privire la ceea 
ce eu voiam să fac. 
După ce am fost votat ca și primar, 
am început să-mi pun în aplicare 
viziunea și pro iec tele menționate 
în campania electorală, și consider 
că deja s-au făcut niște pași destul 
de importanți în demararea unor 
proiecte vitale pentru viitor.

Reporter: Într-o postare 
recentă pe Facebook ați anunțat 
presiuni și blocaje în exer citarea 
mandatului. Despre ce este vorba 
și dacă s-au liniștit lucrurile?

Vladimir Petruț: Încă dinainte 
să fiu ales ca primar, un grup de 
6 – 7 persoane din oraș au în ceput  
să-mi facă plângeri către insti tuțiile 
statului. Până la urmă este un drept 
al fiecărui cetățean, însă în timp 
toate acestea s-au dovedit a fi șicane.
Mai mult, în timp am observat că 
unele instituții nu s-au comportat, 
în cazul nostru, cum s-au comportat 
cu alții în cazul reclamațiilor, iar 
acest lucru ne-a dat de gândit și 
ne-a lăsat să credem că ar fi și alte 
persoane în spate care încearcă să ne 
blocheze, să nu ne putem pune în 
aplicare proiectele. Acest lucru s-a 
și demonstrat, pentru că încet-încet 
se află, vin rezultatele anchetelor, 
și observ și am observat că au fost 
oameni care au vrut să ne blocheze. 
Pentru fiecare acțiune, fiecare lucrare 
din aceste șase luni de mandat, s-a 

Vladimir Petruţ, primarul orașului Cavnic 

„Pentru fiecare acțiune, 
fiecare lucrare din aceste 
șase luni de mandat, s-a 

făcut câte o sesizare, cred 
că m-am prezentat de 

vreo 20 de ori la poliție 
sau au venit organele de 
cercetare la primărie în 

control, lucru care a făcut 
ca angajații primăriei să 

fie puşi în situații  
neplă cute. 

Până acum, toate 
sesizările făcute au fost 

infirmate, s-a demonstrat 
că ne-am făcut treaba și 
că am respectat legea”. 

Vladimir Petruţ

„Acolo unde există 
nemulțumiri, încer căm să 
aducem îmbunătățiri, acolo 
unde văd reacții pozitive, 
consider că am făcut un 
lucru bun și acest lucru mă 
bucură”.

Vladimir Petruţ, 
primarul orașului Cavnic 

Vladimir Petruț,   primarul orașului Cavnic

făcut câte o sesizare, cred că m-am 
prezentat de vreo 20 de ori la poliție 
sau au venit organele de cercetare 
la primărie în control, lucru care 
a făcut ca angajații primăriei să fie 
puşi în situații neplă cute. 
Când vezi că organele statului vin 
atât de des la primărie te gândești 
că fie cei cu care lucrezi comit 
ilegalități, fie există o foarte mare 
tensiune și ură pentru administrația 
locală în care tu lucrezi. Până 
acum, toate sesizările făcute au fost 
infirmate, s-a demonstrat că ne-am 
făcut treaba și că am respectat legea. 

Reporter: Cea mai mare 
dezamăgire și cea mai mare 
satisfacție din postura de primar?

Vladimir Petruț: Cea mai mare 
sa tisfacție personală este faptul că 
mă bucur când merg în mijlocul 
oamenilor, că oamenii îmi zâmbesc, 
nu se uită urât la mine. Sunt foarte 
activ și pe site-ul de socializare și 
prin acele postări văd dacă cetățenii 
sunt mulțumiți sau ne mul țumiți 
vizavi de acțiunile noastre. Acolo 

unde există nemulțumiri, încer căm 
să aducem îmbunătățiri, acolo unde 
văd reacții pozitive, consider că am 
făcut un lucru bun și acest lucru mă 
bucură. Cea mai mare realizare cred 
că este înființarea stației SMURD.
Bineînțeles că în acest an infra-
structura, sănătatea, învăță mântul și 
cultura vor fi prioritare pentru mine 
și am făcut pași importanți în fiecare 
dintre aceste do menii. 
Cultura din Cavnic a început să 
fie promovată, am început să pro-
mo văm și să cunoaștem mai bine 
tradițiile și obiceiurile moştenite 
din străbuni. 
În domeniul educației am reabilitat 
clădirile și am încercat să dotăm 
școlile, desigur că fondurile noastre 
sunt limitate dar din ceea ce avem 
alo căm  fonduri importante în acest 
domeniu. 
În sănătate, pe lân gă stația SMURD, 
avem un spital de psihiatrie cu 
trei secții și dorim pe viitor să îl 
extindem și să îl mo dernizăm și mai 
mult, pentru că spitalul este și cel 
mai mare angajator din oraș. 

De asemenea, cultele au fost sus-
ținute și anul trecut și vor fi susți-
nute și în acest an, pentru că eu 
cred că este foarte important ca 
oamenii să fie credincioși, să știe ce 
înseamnă binele și răul, și cred că, 
dacă cu toții am fi credincioși și am 
aparține unui cult, am fi mai buni, 
pentru că un om credincios nu face 
rău aproapelui său. 
O altă mare realizare este faptul că 
în șase luni cred că vom fi declarați 
stațiune de interes național, am 
semnat deja documen tațiile în acest 
sens. 
Nu pot să spun că am o dezamăgire 
mare, am unele mai mici, lucruri 
care nu au ieşit aşa cum ne-am dorit, 
dar mergem înainte: nu am reușit 
să finalizăm proiectul de reabilitare 
a blocurilor, noi am finalizat do-
cumen tațiile, dar asociațiile de 
locatari nu, ceea ce duce, în mare 
parte, la pierderea proiectului. Sunt 
însă optimist şi cred că, cu sprijinul 
cetăţenilor, a consiliului local şi 
angajaţilor primăriei, vom reuşi să 
facem tot ceea ce ne-am propus.

„Acest mandat 
înseamnă 
continuitate”
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Primarul oraşului Cavnic, Vla-
dimir Petruţ, a atras aten ţia 
că, dacă nu vor fi rectificări 
pozitive în acest an, bugetul 

oraşului pe care îl conduce nu ajunge 
nici pentru plata cheltuielilor de 
funcţionare, da ră mite de dezvoltare: 
„Bugetul pe 2017 va fi la limita 
subzistenţei, dar sperăm că pe parcursul 
anului să fie rectificări pozitive. În 
2015 am avut un buget de 12 milioane, 
din care 6 au mers pe dezvoltare şi 6 
pe funcţionare; în 2016 am avut un 
buget de 8,2 milioane, din care 5,9 
milioane au mers pe funcţionare şi 
2,3 pe dezvoltare, şi în acest an avem 
un buget de 5,2 milioane, din care 7 
milioane ar însemna doar cheltuielile 
de funcţionare. 
Practic, bugetul pe acest an nu poate 
asigura nici funcţionarea. Acest lucru 
s-a întâmplat din mai multe motive. 
În primul rând s-a schimbat formula 
de repartizare a TVA şi a cotelor 
defalcate din impozit şi a doua cauză 
a fost creşterea salariilor cu 20%. În 
Cavnic a fost IGO, şi toţi angajaţii au 
fost angajaţi în organigrama primăriei, 

sunt 30 de angajaţi necalificaţi, care 
înseamnă, alături de toate celelalte, o 
cheltuială importantă”. 

Primarul oraşului Cavnic a încercat 
să atragă atenţia factorilor de decizie 
de la nivel judeţean şi naţional că, în 
repartizarea sumelor pentru bugetele 
locale, ar trebui să se ţină seama 
de serviciile şi instituţiile publice 
existente într-o localitate. Oraşul 
Cavnic reprezintă un centru care 
polarizează întreaga zonă, şi, deşi 

are aceeaşi populaţie ca şi comuna 
învecinată Şişeşti, de exemplu, 
şi a primit aceeaşi sumă de bani, 
cheltuielile sunt mult mai mari decât 
pentru o comună. 
Mai mult, de serviciile publice 
furnizate de oraşul Cavnic bene-
ficiază întreaga zonă: „Noi am primit 
bani cât o comună, dar foarte multă 
lume nu înţelege că oraşul Cavnic 
are un spital, are un liceu, are 2 şcoli 
generale, 3 grădiniţe, aparatul propriu 
al primăriei care e foarte vast, noi avem 

servicii de care beneficiază întreaga 
zonă”, a spus primarul Vladimir 
Petruţ, care speră că, prin rectificările 
bugetare din acest an, problema  cu 
care se confruntă Cavnicul să fie 
rezolvată.

Oricum, administraţia locală în-
cearcă să asigure în continuare dez-
voltarea oraşului din fonduri naţio-
nale şi europene, aşa că, în ciuda 
lipsei de fonduri, lista de priorităţi 
pentru acest an este extrem de 
lungă: „Prioritățile ar fi destul de 
multe. Sunt mulți ani în care nu 
s-au implementat proiecte majore 
în oraș, așa că necesitățile sunt mari. 
Am făcut un set de măsuri și proiecte 
urgente: în primul rând am dorit să 
reorganizăm aparatul de specialitate 
a primarului, apoi măsuri care țin de 
serviciile oferite cetățenilor, mă refer 
la salubrizare, deszăpezire, am curățat 
cursul superior al râului Cavnic, am 
făcut o campanie de conștientizare 
a populației în pri vința importanței 

plății taxelor și impozitelor locale 
la timp, și am organizat chiar și o 
tombolă prin care să-i stimulăm. 
De asemenea, am început să dema-
răm o campanie de promovare a 
ora șu lui pentru a putea atrage ul te-
rior investitori. Am luat și măsuri de 
reziliere a tuturor contractelor care au 
fost deficitare și care aduceau deza-
vantaje orașului și am demarat acțiuni 
care puteau fi făcute pe termen scurt. 
Aș mai aminti curățarea tuturor 
cimitirelor din oraș, am verificat câte 
familii cu situație precară sunt în 
oraș, care nu pot să-și asigure traiul, 
şi am încercat să-i ajutăm, am luat 
măsuri urgente de asigurare gratuită 
a transportului pentru elevii din oraș, 
pentru ca să nu absenteze din cauză că 
nu aveau bani de transport. 
Într-un cuvânt, am încercat să 
asigurăm, în primul rând, niște lucruri 
mărunte, dar foarte impor tante. Apoi, 
am pregătit un plan de acțiune, în care 
am cuprins câteva proiecte prioritare: 
am dori să construim un depozit de 

material lemnos care să asigure lemnul 
pentru localitate, pentru cetățenii din 
oraș; am dori să cons truim un parc 
industrial și să creăm în acest fel 500 
de locuri de muncă, în parteneriat 
cu UAT-urile din zonă, suntem în 
discuții și ne dorim încheierea unor 
parteneriate în acest sens. 
Apoi, orașul este străbătut de râul 
Cav nic și ne-am dori să facem un 
proiect prin care să îndiguim râul, nu 
s-au mai făcut lucrări hidrotehnice 
de 50 de ani și sunt puse în pericol 
gospodăriile cetățenilor. 

Am dori să construim un parc foto-
voltaic care să producă energia ne-
cesară iluminatului public și să asi-
gure consumul de energie elec trică la 
instituțiile publice, pentru că în acest 
fel am face o economie importantă la 
bugetul de stat. 

Ne dorim, de asemenea, refacerea în-
tregii infrastructuri, am și în ceput 
un proiect care este în de rulare, este 
vorba de Reabilitarea centrului civic al 
ora șu lui Cavnic, un proiect mare, un 
proiect măreț care deja în proporție 
de 35-40% este realizat. Acest proiect 
se va întinde pe o perioadă de 24 de 
luni, dar suntem cu lucrările în avans 
în proporție de 10%. 
De asemenea, am pornit și a patra stație 
de epurare din zona Roata, care este 
funcțională, așa că în orașul Cavnic 
nu mai există nicio problemă cu apa. 
În acest an ne dorim să finalizăm, 
în par teneriat cu Vital, lucrările de 
reabilitare a infrastructurii de apă-
canal din oraș, și avem promisiuni că 
până în luna oc tombrie aceste lucrări 
vor fi finali zate”.  

Anul trecut, Cavnicul şi-a 
schimbat faţa şi a devenit un 
oraş modern şi european, prin 
trei investiţii majore. Cel mai 
important proiect demarat în 
2016 a fost reabilitarea centrului 
civic al oraşului. De asemenea, 
anul trecut s-a reuşit finalizarea 
unui alt proiect important 
pentru comunitate: reabilitarea 
liceului din Cavnic, care este 
parte integrantă din colegiul 
economic „Pintea Viteazul”. 

O altă reuşită importantă a 
anului 2016 a fost finalizarea 
proiectului din zona Casei de 
Cultură a oraşului, care cuprinde 
spaţiile verzi, parcări. „Deci 
acestea sunt trei investiţii mari şi 
importante pentru oraş, pe care 
noi ni le-am dorit să le facem şi 
uite că am reuşit! Nu în ultimul 
rând, am terminat şi investiţia 
privind iluminatul public, dar 
am început şi alte proiecte noi 
care urmează a fi implementate.

Ca şi o concluzie este faptul că mai bine de 80% din ce ne-am 
propus pentru anul 2016 am realizat”, a declarat Vladimir Petruţ, 
primarul oraşului Cavnic.

Buget de subzistenţă, 
priorităţi numeroase 
Din cauza modificării formulei de calcul şi a creşterilor salariale, bugetul oraşului Cavnic a atins în acest 
an un minim istoric care nu ajunge nici măcar pentru asigurarea cheltuielilor de funcţionare. Primarul 
Vladimir Petruţ nu renunţă însă la planurile de dezvoltare şi va continua să se lupte pentru proiectele 
oraşului pe care îl conduce. 

2016, un an bun pentru CavniC 
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Recent, primăria Cavnic a 
depus spre finanţare, la 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, 
două proiecte importante. 
Primarul Vladimir Petruţ spune că: 
„unul vizează «Modernizare străzi 
în oraşul Cavnic», un proiect de 
13 milioane plus TVA, şi al doilea 
proiect vizează modernizarea Cen-

trului civic, un proiect deja început, 
în valoare de 2,7 milioane de lei. La 
Centrul civic e vorba de circa 600 de 
metri şi la cel de asfaltare, de 11 km 
de străzi”.
Proiectul de modernizare a Cen-
trului civic al oraşului Cavnic a 
fost început anul trecut şi deja 
lucrările sunt avansate. Procedura 
de atragere a fondurilor europene 
s-a împotmolit din cauză că centrul 

nu era intabulat pe Primărie. Acum, 
centrul Cavnicului este unul dintre 
puţinele din ţară care au devenit 
proprietate tabulară a Statului, prin 
primăria Cavnic, astfel că această 
problemă a fost rezolvată. După 
finalizarea celor două proiecte, 
oraşul Cavnic îşi va schimba radical 
„faţa”. 
Zona centrală va deveni una mo-
dernă cu trotuare, locuri de parcare, 
o zonă semi-pietonală. Iar proiectul 
de modernizare a străzilor din oraş 
va rezolva aproape total problemele 
de infrastructură ale oraşului. 
Primarul Vladimir Petruţ spune că: 
„Noi am preferat să depunem două 
proiecte mari, foarte importante 
pentru noi. Pentru Centrul civic, 
termenul de execuţie este de 24 de 
luni, expiră în iunie 2018. Proiectul 
e început pe buget local, avem voie 
să cerem finanţare pentru el, aşa că 
l-am şi depus. L-am depus şi în 2016, 
dar atunci ni l-au respins pentru că 
nu era intabulat centrul, o problemă 
generală. Acum am rezolvat-o şi 
sperăm să fie totul bine”.  

Toate cele 31 de blocuri 
din Cavnic sunt eligibile 
să fie reabilitate termic 
din fonduri europene. 

Toate demersurile care ţin de 
primărie au fost făcute încă de 
anul trecut, numai că, proiectul 
nu a putut fi depus spre finanţare 
din cauza faptului că nu au fost 
constituite asociaţii de locatari, aşa 
cum cere programul. 
Deja, două sesiuni ale programului 
au trecut, iar următoarea va avea 
loc în luna august. Aşa că, primarul 
Vladimir Petruţ a încercat, în cadrul 
unor întâlniri publice, să-i convingă 
pe cetăţeni că acest proiect este în 
beneficiul lor. Mai mult, a găsit o 
variantă în care cetăţenii nu trebuie 
să scoată niciun leu din buzunar: 
„Am început proiectul din 2015, 
partea noastră e finalizată, problema 
e constituirea asociaţiilor de locatari. 
Acest proiect se poate pierde dacă 
oamenii nu-şi fac asociaţii, dar 
până acum, din 31, numai 4 sunt 
constituite. Am pierdut două ape-
luri de proiecte pentru că nu am 
avut cum să depunem proiectul 
din cauza asociaţiilor. Primul apel 
a avut termen până în noiembrie, 

am fost eligibili şi s-au aprobat toate 
proiectele depuse, şi după aceea, din 
suma rămasă, se tot deschid apeluri. 
Nu mai sunt mulţi bani. Locatarii se 
tem să-şi facă asociaţii. 
La partea de cofinanţare e o discuţie 
la care am încercat să găsesc o 
rezolvare. Programul spune aşa: 
50% fonduri europene, 30% buget 
local, 20% proprietarii. Acum este o 
altă lege care arată că, dacă intri în 
reabilitare termică cu locuinţa, poţi 
beneficia de reducere la impozit 
până la 50%, rămâne la latitudinea 
Consiliului Local. După ce se 
reabilitează blocul, fiecare cetăţean 
primeşte un certificat energetic care 
arată că îi e reabilitată locuinţa, care 
acum e obligatoriu şi la înstrăinarea 
locuinţei. Când primeşte certificatul 
poate depune cerere de reducere de 
impozit pe motiv de reabilitare a 
locuinţei. De exemplu, eu plătesc 
100 de lei impozit, dacă cer redu-
cere, plătesc 50 de lei impozit şi 
restul îl transformăm în rată pentru 
reabilitare pe 15-20 de ani. Şi atunci 
cetăţeanul plăteşte aceeaşi sumă 
la impozit, dar acoperă şi rata de 
reabilitare. Atunci omul nu pune 
nimic. 

Am vorbit cu oamenii şi sunt de 
acord. Proiectul e pentru 31 de 
blocuri. Este o altă ordonanţă de 
urgenţă, din 2016, care arată că dacă 
nu poţi face dovada că în ultimii 5 
ani ţi-ai reabilitat locuinţa, Consiliul 
Local îţi poate mări impozitul până 
la 500%. La finalizarea programului, 
cine are reabilitat blocul primeşte 
50% reducere, cine nu, 500% 
majorare. 
În luna august mai este un apel de 
proiecte şi s-ar putea face toată 
partea birocratică până atunci. După 
ce am avut discuţia cu oamenii, au 
început să înţeleagă şi sper că vom 
reuşi”.  Mai mult, cei care vor intra 
în program vor avea facturi mai mici 
la gaze şi, astfel, vor face economie şi 
din plata utilităţilor.  

Reabilitarea termică 
a celor 31 de blocuri 
din oraşul Cavnic a 
devenit o prioritate 
pentru primarul 
Vladimir Petruţ încă 
din anii trecuţi, când 
au fost investite 
sume importante 
în documentaţii. 
Primăria poate accesa 
fonduri europene 
pentru reabilitarea 
blocurilor şi, mai mult, 
a găsit o variantă 
în care cetăţenii nu 
plătesc nimic pentru 
acest lucru. Singura 
cerinţă a programului 
european este 
înfiinţarea asociaţiilor 
de proprietari. 

Reabilitarea termică  
a blocurilor

„Am început proiectul 
din 2015, partea noastră 
e finalizată, problema e 
constituirea asociaţiilor de 
locatari. Acest proiect se 
poate pierde dacă oamenii 
nu-şi fac asociaţii, dar până 
acum, din 31, numai 4 sunt 
constituite. Am pierdut 
două ape luri de proiecte 
pentru că nu am avut cum 
să depunem proiectul din 
cauza asociaţiilor”.

Vladimir Petruţ, 
primarul orașului Cavnic 

Două proiecte, în valoare de 15,7 milioane  
de lei, depuse la Ministerul  
Dezvoltării  
Regionale 
Primăria oraşului Cavnic a depus 
recent, la Ministerul Dezvoltării, 
două proiecte vitale pentru 
comunitatea locală, care se cifrează 
la peste 15 milioane de lei.  

Zona centrală va deveni una 
mo dernă cu trotuare, locuri de 
parcare, o zonă semi-pietonală. 
Iar proiectul de modernizare 
a străzilor din oraş va rezolva 
aproape total problemele de 
infrastructură ale oraşului. 
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După închiderea mine-
ritului, Cavnicul trebuia 
să devină din oraş 
minier, pol al turismului. 

În 2010, oraşul a fost inclus în 
programul guvernamental Schi în 
România, iar investiţiile care urmau 
să le aducă localnicilor bunăstare, 
au demarat în forţă. Proiectul se 
cifra atunci la 10 milioane de Euro şi 
prevedea realizarea a patru pârtii de 
schi. Din cei 1,5 milioane de Euro 
alocaţi, s-au defrişat zeci de hectare 
de pădure, s-au profilat cele patru 
pârtii care astăzi sunt „la cheie”. 
Dar, lipseşte esenţialul: instalaţia de 
urcare. 
Din 2013, Guvernul nu a mai alocat 
niciun leu pentru acest proiect, iar 
mega-scandalul legat de modul în 
care s-au cheltuit banii se pare că a 
blocat definitiv investiţia. Primarul 
oraşului Cavnic a tot trimis adrese şi 
cereri, dar degeaba. Acum proiectul 
tehnic a expirat, la fel şi oferta 
constructorului care a câştigat lici-
taţia. Iar în loc de schiori, pârtiile 
sunt pline de vegetaţie. Primarul 
Vladimir Petruţ spune că, dacă nu se 
primesc fonduri urgent, investiţia va 
fi pierdută definitiv, iar banii aruncaţi 
practic în vânt. 

La recenta întâlnire a viceprim-mi-
nistrului Sevil Shhaideh, primarul 
din Cavnic a ridicat din nou pro-
blema investiţiei: „În anul 2010, 

în programul Ski în România, a 
fost inclus şi oraşul Cavnic. A fost 
finanţată o investiţie în domeniul 
schiabil, adică să se profileze trei 
pârtii de ski care, ulterior, să aducă 
bunăstare şi dezvoltare economică. 
Din 2010 până în 2013 s-a investit 
1,5  milioane de euro plus TVA, 
s-au profilat peste 10 km de pârtie, 
astăzi pârtiile sunt la cheie, sunt 
funcţionale dar, din păcate, investiţia 
s-a oprit în 2013, nu am mai primit 
nicio finanţare iar astăzi avem peste 
70 de cm de zăpadă pe acele pârtii, 
s-ar putea schia şi acum dar nu am 
mai primit niciun răspuns, proiectul 
tehnic deja a expirat, licitaţia a 
expirat, nu am mai primit niciun 
ban, vrem să ştim ce se întâmplă cu 
acel domeniu schiabil. 
Am fost la Ministerul Turismului 
şi am aflat că există 25 de milioane 
la Ministerul Turismului şi ar pu tea 
fi alocată şi la Cavnic o sumă. Ve-
getaţia a început să crească şi dacă 
în doi-trei ani nu se face nimic, se 
pierde tot”. Viceprim-ministrul i-a 
cerut primarului din Cavnic să de-
pună încă o dată documentaţia la 
Minister, dându-i asigurări că, de 
această dată, va primi bani. „Există 
la nivelul actualului Minister al 
Turismului o linie de finanţare de-
dicată programului Ski în Carpaţi, 
pentru că acesta nu a mai aparţinut 
Ministerului Dezvoltării din mo-
mentul în care s-a înfiinţat Autoritatea 

Naţională pentru Turism. Există bu-
get pentru finanţarea acestor obiec-
tive începute. Rugămintea mea 
către primarul de la Cavnic a fost 
să transmită documentaţia către 
Ministerul Turismului, astfel încât 
şi dânşii să beneficieze de finanţarea 
respectivă. Luna – Şes Borşa, spre 
deosebire de pârtia de la Cavnic, 
n-a avut niciodată vreo finanţare 
prin Ministerul Dezvoltării. Dar 
cele care au fost finanţate în 2010 – 
2011, în programul Ski în Carpaţi, 
se află astăzi, cu toate investiţiile, în 
gestiunea Ministerului Turismului”, 
a explicat vicepremierul Sevil Shhai-
deh, la vizita sa în Maramureş. 
Prima rul din Cavnic spune că a 
pri mit promisiuni şi din partea 
Ministrului Turismului. 

De asemenea, preşedintele CJ, Ga-
briel Zetea, a arătat că îşi pune mari 
speranţe în sprijinul noului secretar 
de stat de la Ministerul Turismului, 
Bogdan Tomoiagă, pentru includerea 
celor două investiţii, Cavnic şi Borşa, 
în master-planul pe turism.  

Zilele trecute, 
la București, a 
avut loc o nouă 
reuniune de lucru a 
Asociației Orașelor 
din România. La 
eveniment au fost prezenți 
mai mulți miniștri ai 
Cabinetului condus de 
Sorin Grindeanu, împreună 
cu Primul Ministru.

Cu acest prilej, în prezența 
re prezentanților Guvernu-
lui României și a Primului 
Ministru Sorin Grindeanu, 

au fost analizate problemele majore cu 
care se confruntă orașele din România, 
fiind identificate, din fericire, și unele 
soluții care vor fi analizate în vederea 
îmbunătățirii activității UAT-urilor din 
România.
Un alt moment important al acestei 
reu niuni a Asociației Orașelor din 
România a fost marcat de festivitatea 
premierii unor primari care s-au re-
mar cat prin activitatea lor din anul 
precedent. Astfel, mai mulți primari din 

România au fost premiați 
de Asociația Orașelor din 

România. Printre aceștia se numără și 
primarul orașului Cavnic, Vladimir 
Petruţ, care a primit premiul pentru 
„Cel mai activ primar al unui oraș din 
România”. 
„Acest premiu mă onorează şi mă 
obligă să lupt în continuare pentru 
problemele comunităţii care m-a ales 
şi care îmi acordă încredere. Mă bucur 
că efortul meu este apreciat şi vizibil, 
inclusiv la nivel central, şi vreau să 
mulţumesc pe această cale echipei de 
la nivelul administraţiei publice locale 
a oraşului Cavnic, precum şi tuturor 
căvnicarilor care au înţeles că, numai 
uniţi, putem realiza proiecte frumoase 
pentru viitorul oraşului nostru. Îi asigur 
totodată pe căvnicari că voi rămâne 
acelaşi primar implicat şi voi încerca 

să fac tot ceea ce-mi stă în putinţă 
pentru Cavnic şi căvnicari”. 

Speranţe pentru continuarea  
investiţiilor în turism  

Asociaţia Oraşelor din România confirmă: 
Vladimir Petruţ,  
cel mai activ primar
În perioada 2-4 aprilie 2017 a avut loc, la Bucureşti, 
cea de-a XXV-a ediţie a Adunării Generale a Asociaţiei 
Oraşelor din România, ocazie cu care au fost discutate 
problemele cu care 
se confruntă oraşele 
din ţară şi au fost 
premiaţi aleşii care 
s-au remarcat în 
actul administrativ. 
Astfel, Vladimir 
Petruţ, primarul 
oraşului Cavnic, 
a primit premiul 
pentru „Cel mai activ 
primar al unui oraș 
din România”.
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40 de hectare de pădure 
defrişate şi o investiţie 
de 1,5 milioane de Euro, 
care ar putea face din 
Cavnic o mică Austrie, 
zac în uitare. Investiţia 
în domeniul schiabil 
din Cavnic este blocată 
de patru ani. Proiectul 
tehnic şi atribuirea 
licitaţiei de execuţie au 
expirat. Iar pârtia de 10 
km a fost invadată de 
vegetaţie.  Acum, primarul 
Vladimir Petruţ se luptă 
să deblocheze proiectul 
şi are speranţe pentru 
continuarea finanţării. 



Prin serviciile oferite în 
toa te domeniile, fie că 
vor bim de educaţie, sănă-
tate etc, oraşul Cavnic a 

devenit un pol important al în tre-
gii zone. Primarul Vladimir Pe-
truţ a mărturisit, în numeroase 
rânduri, că, poate cel mai important 
proiect implementat în oraşul pe 
care îl conduce este centrul local 
SMURD, un proiect care salvează 
vieţi. Această staţie şi-a arătat deja 
utilitatea şi eficienţa. Preia deja 
cazuri din zona Budeşti, Călineşti, 
Dăneşti, Şişeşti etc, iar timpul de 
reacţie este foarte scurt. 

Primarul mai are, totuşi, o doleanţă 
legată de această staţie, sau mai bine 
zis de personalul acesteia: 
„Staţia SMURD are dotări, dar 
problema este lipsa personalului, 
mai mult de 30% sunt voluntari, 
ceea ce în viitor ne va crea o 
problemă pentru că voluntarii vin 
şi pleacă. Dar aceasta a fost singura 
modalitate prin care am putut porni 
Centrul SMURD. 

Avem 15 voluntari, unul a plecat 
în Franţa la lucru şi trebuie mereu 
să găsim soluţii. Noi nu putem 
să-i plătim, iar zona SMURD e 
militarizată, astfel că personalul 
poate intra ca voluntar, ori angajaţi 
MAI. Numai că organigrama lor 
nu permite noi angajări. Cu toate 
acestea, funcţionăm eficient şi asi-
gurăm operaţionalizarea pe 11 
comune. 

Toate cheltuielile cu utilităţile le 
asigurăm singuri, nimeni nu con-
tribuie cu nimic”. 

La fel, şi Spitalul Cavnic deserveşte 
practic întreaga zonă. Fiind şi 
cel mai mare angajator din oraş, 
primarul Vladimir Petruţ i-a acordat 
în permanenţă o atenţie deosebită: 
„Spitalul din Cavnic este eligibil 
pentru un proiect de 6 milioane de 
Euro prin Compania Naţională de 
Investiţii pentru dotare, extindere 
pe verticală şi orizontală şi montare 
ascensor. Sunt eligibili pentru că 
am trecut acreditarea. Am depus 
cererea de intrare în program, am 
fost admişi şi ni s-au aprobat 6 
milioane de Euro, suma maximă, şi 
acum suntem la stadiul întocmirii 
Studiului de Fezabilitate. Scopul 
e obţinerea a încă 50 de paturi pe 

zona de paliative şi am putea angaja 
30-35 de persoane. Ne interesează 
dotarea, extinderea şi angajarea de 
personal. Pe exterior, spitalul a fost 
modernizat şi e în condiţii bune, dar 
mai este de lucru pe interior, zona 
de bucătărie, urgenţa. Important 
este că am fost prinşi în plan. Avem 
30 de zile să depunem Studiul de 
Fezabilitate, şi după aceea se face 
analiza dosarelor şi îţi dă finanţare 
pentru proiect, pentru tot”. 

Mai mult, primarul doreşte preluarea 
unor imobile din jurul instituţiei 
medicale, unde să construiască 
un sanatoriu pentru persoanele 
vârstnice:  „Un alt lucru important 
este şi acela că noi ne-am dori să 
mai preluăm şi nişte clădiri care 
sunt în jurul spitalului şi care au altă 
categorie juridică acum, în sensul că 

nu sunt ale noastre, ci ale Remin-
ului. Imobilul din faţa spitalului, 
spre exemplu, este fosta cantină a 
companiei. Suntem în tratative ca 
să le preluăm. Intenţionăm să facem 
un sanatoriu pentru vârstnici şi apoi 
să îl legăm de spital, pentru că aşa 
ar fi costurile cu funcţionarea lui 
mult mai mici. Gândiţi-vă la spital 
care are cantină proprie, spălătorie, 
medici, asistente, infirmiere, tot, 
numai să-l legi în funcţionare cu un 
sanatoriu de vârstnici care are nevoie 
de acelaşi tip de personal şi servicii 
comune, care sunt acolo deja, ar fi 
mult mai uşor de asigurat totul. Ele, 
bineînţeles că nu ar putea funcţiona 
chiar împreună, dar căminul pentru 
vârstnici ar putea face contracte 
cu spitalul pentru furnizarea de 
hrană, servicii medicale etc. Aşa ai 
ajuta şi spitalul, şi-ar face venituri, 
şi în acelaşi timp ar fi câştigat şi 
sanatoriul. Noi am calculat că în acea 
clădire, dacă am reuşi transformarea 
ei într-un sanatoriu de vârstnici, am 
putea caza 200 de oameni, realizând 
peste 50 de noi locuri de muncă. Din 
câte am văzut eu în ţară, şi am făcut 
nişte studii şi calcule cu specialiştii, 
sanatoriile acestea merg în profit. 
Dacă ar fi aşa, atunci noi ar trebui 
să investim doar la început pentru 
pornire şi apoi sanatoriul s-ar putea 
autofinanţa. Cam asta e gândirea 
noastră”, a conchis primarul.
Mai mult, în fostul sediu al 
Finanţelor Publice, primarul şi-ar 
dori deschiderea unui centru de 
asistenţă socială: „Ne dorim un 
centru de asistență socială anul 
viitor, cu cantină, cu personal 
specializat care s-ar deplasa inclusiv 
la domiciliul bătrânilor. Aș vrea să 
intrăm într-un program european, 
să reabilităm clădirea, plus că 5 
ani am putea obţine, prin acelaşi 
proiect, fonduri pentru funcţionare 
şi plata personalului.  Am vorbit şi 
cu preotul şi ne-am dori ca, prin 
personalul acestui centru, şi prin 
biserică, să putem oferi o masă caldă 
celor necăjiţi. De asemenea, acolo 
ne dorim să amenajăm nişte spaţii 
de cazare unde să poată fi primiţi 
căvnicarii, în situaţii de urgenţă, pe 
termen limitat: dacă arde, Doamne 
fereşte!, o casă etc. Tot acolo ne-am 
dori un centru de meditaţii şi un loc 
în care să primească sprijin copiii 
din familiile sărace”. 
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6 milioane de Euro pentru modernizarea 
Spitalului din Cavnic
Sănătatea, siguranţa şi respectul 
pentru cetăţeni s-au numărat 
printre priorităţile primarului 
Vladimir Petruţ, încă de la 
preluarea mandatului. Pe lângă 
centrul local SMURD, care şi-a 
dovedit din plin utilitatea, 
administraţia locală din 
Cavnic vizează un proiect de 
modernizare a spitalului, cifrat 
la 6 milioane de Euro, precum şi 
un centru de asistenţă socială.  



Şcolile din Cavnic 
au autorizaţii 
sanitare  
şi avize ISU 
Mii de instituţii de învăţământ din ţară 
funcţionează fără autorizaţii sanitare şi 
avize de la Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă. Conform inspectorului 
şcolar general din cadrul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Maramureş, Ana 
Moldovan, printre cauzele care duc la 
neautorizarea sanitară a clădirilor unde 
funcţionează unităţi şcolare se numără: 
„lipsa grupurilor sanitare interioare, 
lucrări fără documentaţie tehnică avizate 
sanitar, lipsa grupurilor sanitare la etaj 
sau pentru persoane cu deficienţe, lipsa 
apei potabile, degradarea clădirilor, 
nerespectarea circuitelor la bucătărie în 
cazul grădiniţelor, lipsă împrejmuire la 
şcoli, funcţionarea de spaţii închiriate 
în clădiri monument istoric, în bloc de 
locuinţe, mobilier neadecvat vârstei, grad 
insuficient de iluminare”. Potrivit legii, 
şcolile trebuie să rezolve aceste probleme 
şi să obţină avizele până în 2018. Oraşul 
Cavnic e una dintre puţinele localităţi 
care au aceste autorizaţii pentru toate 
şcolile şi grădiniţele, inclusiv pentru  Casa 
de Cultură şi Spital. Primarul Vladimir 
Petruţ a spus că: „Avem autorizaţii 
sanitare şi avize ISU pentru instituţiile 
de învăţământ şi case de cultură. Nu 
ştiu câte primării din judeţ au obţinut 
aceste avize, dar nouă ni s-a părut foarte 
important. Am investit inclusiv în două 
toalete pentru persoane cu handicap, aşa 
cereau normele, şi acum toate sunt în 
regulă”. 

Curăţenia de primăvară 
Ca în fiecare an, Primăria Cavnic a mobilizat beneficiarii 
de ajutor social şi angajaţii primăriei pentru curăţenia 
de primăvară. În total, circa 50 de persoane au toaletat 
copacii, au reparat gardurile, au curăţat şoselele şi 
trotuarele. Primarul Vladimir Petruţ spune că: „În fiecare 
an, pe o perioadă de 30 de zile, Cavnicul intră în curăţenie 
generală. Echipele noastre fac curăţenie pe 11 km, cât 
măsoară Cavnicul de la un capăt la altul, 41 de km de 
străzi şi în 11 cimitire. Noi ne-am asumat şi întreţinerea 
lor, aşa că, de trei ori pe an, facem curat în cimitire, cosim 
iarba, reparăm gardurile”. De asemenea, a fost curăţată şi 
albia râului Cavnic de gunoaiele aduse de viituri.

Căvnicarii îşi plătesc 
taxele şi impozitele 
Până la finele lunii martie, cetăţenii care îşi plătesc taxele 
şi impozitele locale beneficiază de o bonificaţie de 10%. 
Peste 1000 de căvnicari şi-au achitat dările către stat, iar 
administraţia locală îi răsplăteşte şi motivează pe cei cu 
spirit civic printr-o tombolă cu premii în bani. Primarul 
Vladimir Petruţ spune că: „Ţinem să reamintim tuturor 
contribuabililor că plata la timp a taxelor și impozitelor 
locale poate contribui foarte mult la ceea ce înseamnă 
implementarea proiectelor şi programelor pentru orașul 
nostru, în perioada următoare”.

Flori şi respect pentru 
doamne şi domnişoare 
Ca în fiecare an, primarul oraşului Cavnic a 
ţinut să le ofere doamnelor şi domnişoarelor 
din oraşul pe care îl conduce un mărţişor 
de 1 Martie, flori şi urări pentru o primăvară 
frumoasă de 8 Martie, de ziua femeii.

Serbările Lenkerului la Cavnic
Sâmbăta, 11.02.2017, a avut loc cea de-a XIII-a ediție a 
Serbărilor Lenkerului la Cavnic. A fost o zi deosebită, cu 
vreme foarte frumoasă, concursul lenkerelor s-a desfăşurat 
în bune condiții, participanții au fost premiaţi pe măsura 
rezultatelor obținute, iar spre final cu toții am servit din 
gulaşul special pregătit pentru toți cei prezenți.

Brondoşii din Cavnic, una 
dintre cele mai iubite tradiţii 
de iarnă, au împlinit, în luna 
februarie a acestui an, 300 de 
ani. Există mai multe teorii 
privind semnificaţia acestui 
obicei. Toate amintesc că 
„brondoşii alungă spiritele 
rele”. Există superstiţia conform 
căreia cei strânşi în braţe de 
brondoşi vor avea noroc tot 

anul ce vine şi vor fi feriţi 
de rele. Cea mai plauzibilă 
variantă privind rădăcina 
obiceiului este că, mai demult, 
brondoşii erau un fel de 
„gărzi de corp” a cetelor de 
colindători, care purtau haine 
scumpe în timp ce mergeau 
din casă-n casă cu „Irodul” şi 
„Constantinii”. O teorie mai 
puţin vehiculată, dar care 
totuşi există, este că brondoşii 

au apărut după invazia 
tătarilor care, fiind în piei de 
animale, răspândeau groază 
în jur. Se spune că modelul a 
fost preluat de căvnicari care, 
după ce şi-au făcut măşti din 
piele de oaie şi şi-au pus pe 
ei clopote, ar fi ieşit „să sperie 
spiritele rele şi ghinionul”. 
Primarul şi-ar fi dorit să se facă 
un film despre această tradiţie, 
dar timpul nu e încă pierdut.

Brondoşii au împlinit 300 de ani 
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CAleNdArul
de evenimente 
culturale  
al Casei Orășenești  
de Cultură Cavnic
pentru anul 2017

14 15

Ziua lui Mihai Eminescu - „Reverberaţii 
eminesciene”, ediţia a IV-a, 2017

15 
IanuarIe

Spectacol aniversar al Ansamblului Folcloric 
,,Flori de Mină” Cavnic

7 
maI

Expoziţie de pictură

14 - 15 
august

Serbările Orașului

18 - 19 
august

Parada brondoșilor

15
decembrIe

Festivalul de Crăciun ,,Sub ramură de brad”, 
ediţia a IV-a, 2017.

17
decembrIe

„În Câșlegi”

15
octombrIe

Spectacol de ,,Lăsatul secului”,  
ediţia a II-a 2017; Balul Bobocilor

12
noIembrIe

Ziua Naţională a României la Casa de Cultură

1
decembrIe

Teatru de păpuși 

12 
maI

Spectacol de Ziua Copilului, 
Expoziţie de pictură

1 
IunIe

Serbările Lenkerului

11 
februarIe

Spectacol aniversar de Ziua Mamei

8 
martIe

Expoziţie de pictură

10 - 11-12 
aprIlIe

Campionatul  
Orășenesc de Fotbal  

pe Cartiere  
- ,,Cupa de fotbal Ioan Medrea”

15 - 16 
IulIe

18 - 19 
august



Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să vă umple 
sufletul de lumină, casele de bucurie, pace şi belşug,  
iar viaţa de speranţă şi fericire. 

Vladimir Petruţ,  
primarul orașului Cavnic


