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Crin Antonescu, preşe
din tele Sena tului şi 
preşedintele PNL Ro
mânia a deschis, în 28 

septembrie, cea dea doua zi a Şcolii 
Politice Gheorghe I. Bră tianu. 

La Sighetu Marmației au fost 
pre zenți și Daniel Chițoiu, vice
primministru, Mihai Voicu, mi
nistru delegat pentru relația cu 
Parlamentul, Cristian David, mi
nistru delegat pentru românii de 

pretutindeni și Eduard Hellvig, 
secretar general PNL. 

În programul Şcolii Politice au fost 
incluse două momente emoționante, 
vizitarea “Memorialului Victimelor 
Comu nis mului și al Rezistenței” 
și depunerea de coroane la Troița 
martirilor din cadrul Cimitirului 
Săracilor. 
Vizita înalților demnitari  sa în
cheiat la Casa Memorială „Elie 
Wiesel” din municipiu.

Preşedintele Senatului,  
Crin Antonescu  

la Sighetu Marmației

Lansare  
de Lampioane 

în memoria 
Lui GheorGhe i. 

Brătianu
60 de lampioane au fost lansate 

sâmbătă seara, 28 septembrie, 
de pe strada Corneliu Coposu din 

municipiu. Evenimentul a fost 
organizat de către tinerii liberali 

prezenți la Școala Politică de la 
Sighetu Marmației, pentru a marca 

60 de ani de la moartea marelui 
om politic și istoric Gheorghe I. 
Brătianu. Momentul a fost unul 

extrem de emoționant, atât pentru 
membrii Partidului Național 

Liberal, cât și pentru sighetenii 
care au venit în număr mare la 

eveniment.

Întâlnire 
emoționantă 

cu domnuL  
ioan iLban

Ultima zi a Şcolii Politice 
Gheorghe I. Brătianu a fost 

deschisă de profesorul 
Marius Voinaghi, care a 

prezentat în faţa tinerilor 
liberali studiul de caz 

„Din istoria represiunii 
comuniste în România.”
S-a vorbit despre viaţa 

lui Gheorghe I Brătianu și 
despre cum a fost tratat 

el ca istoric de regimul de 
la acea vreme. O întâlnire 

de suflet a fost aceea cu 
domnul Ioan Ilban, fost 

deținut a închisorii de la 
Sighetu Marmației, care 

le-a vorbit tinerilor despre 
experiența trăită după 

gratii alături de alți colegi 
de liceu.

Crin Antonescu, preşedintele Senatului şi preşedintele PNL 
România a deschis în 28 septembrie, cea de-a doua zi a 
Şcolii Politice Gheorghe I. Brătianu. La Sighetu Marmației 
au fost prezenţi și Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, Mihai 
Voicu, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, 
Cristian David, ministru delegat pentru românii de 
pretutindeni și Eduard Hellvig, secretar general PNL.
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Centrul de Recuperare 
pen tru Copii cu Nevoi 
Spe ciale Sighetu Mar
ma ţiei reprezintă un ser

viciu din sistemul de protecţie a co
pilului, care asigură, pe timpul zilei, 
activităţi de abilitare şi reabilitare 
terapeutică, educaţie specia lizată şi 
socializare, precum şi activităţi de 
sprijin şi consiliere pentru părinţii, 
reprezentanţii legali şi pentru per
soane care au în îngrijire copii cu 
dizabilităţi. 

În conformitate cu prevederile 
Ordinului 25/9 martie 2004 şi a 
Ordonanţei de Guvern nr. 86/2004, 
centrul oferă ser vicii de kinetoterapie, 
logopedie, hi dro terapie, asistenţă 
socială, terapie educa ţională, asistenţă 
medicală şi consiliere psihologică 
pentru copii şi pentru părinţii 
acestora.

Valoarea inVeStiţiei

1.187.341 lei – studii, proiecte 
şi documentaţii tehnice, lucrări 
exterioare, branşamentele la reţelele 
de utilităţi
156.233,78 lei – dotarea cu 
mobilier, dotarea cabinetului de 
hidromasaj cu căzi, a cabinetelor 
de kinetoterapie, dotarea cu 
electrocasnice, perdele verticale.

În judeţul Maramureş există un număr de 
1825 copii încadraţi în grad de handicap, 
934 dintre ei fiind încadraţi în tipul de 
handicap psihic. 

În Maramureş nu au existat servicii 
suficiente în sistemul public sau privat, 
care să răspundă nevoilor de recuperare 
constantă şi permanentă a acestor copii. 
Realizarea Centrului de Recuperare 
pentru Copii cu Nevoi Speciale din 
Sighetu Marmaţiei vine să acopere o 
parte din această necesitate. 

Fundaţia SERA România este o orga
nizaţie nonguvernamentală, înfiin ţa
tă în 1996, cu o bogată experienţă în 
domeniul protecţiei copilului şi al pro
movării drepturilor copilului.
Colaborarea cu SERA România a început 
în 2005. De atunci, fundaţia a susţinut o 
serie de proiecte sociale în Maramureş. 

„Am construit acest centru în 
partea de nord a judeţului şi 
suntem dispuşi să construim 
unul şi în partea de sud a 
Maramureşului.” 

Dr. Bogdan Simion 

Directorul DGASPC Maramureş, 
Nicolae Boitor, a trecut în revistă 
etapele colaborării dintre instituţia 
pe care o conduce şi SERA România, 
colaborare concretizată în proiecte 
precum: 

20102012 – dotarea direcţiei cu un 
autoturism Dacia Logan şi cu tehnică 

de calcul şi derularea unui proiect de 
sprijinire a prevenirii sarcinii nedorite

20102012 – dezvoltarea serviciilor de 
prevenire a abandonului copiilor din 
secţiile de spital din judeţ, precum şi 
susţinerea cheltuielilor angajării unui 
număr de asistenţi maternali – valoarea 
totală fiind de 502 mii lei. În derularea 
acestui proiect au fost susţinute 
cheltuielile salariale pentru un număr 
de 15 asistenţi maternali, pe perioada 
menţionată.

2010 – sau dotat două locaţii din 
Sighetu Marmaţiei cu centrale termice 
noi (casa Bradului şi casa Ştefan cel 
Mara) în valoare de 23 mii lei, respectiv 
24 mii lei.

S-a deschis noul Centru  
de Recuperare  
pentru Copii cu Nevoi Speciale

În 13 septembrie, în 
prezenţa preşedintelui 

Consiliului Judeţean 
Maramureş, Zamfir Ciceu, a 

prefectului judeţului, Anton 
Rohian şi a preşedintelui 

SERA România, dr. Bogdan 
Simion, noul Centru de 

Recuperare pentru Copii 
cu Nevoi Speciale Sighetu 

Marmaţiei şi-a deschis 
porţile. La deschiderea 
festivă au fost prezenţi, 
de asemenea, primarul 

municipiului Sighetu 
Marmaţiei, Ovidiu Nemeş 

şi angajaţii Direcţiei 
Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 
Maramureş. 

„Contribuţia 
Consiliului Judeţean 
Maramureş la acest 
proiect constă în 
punerea la dispoziţie, 
prin HCJ nr. 84 din 
28 iunie 2011, a unei 
suprafeţe de 1962 mp 
de teren, pe strada 
Dragoş Vodă nr. 35, 
unde apoi, printr-un 
fericit parteneriat între 
Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 
Maramureş şi Fundaţia 
SERA România s-a 
realizat acest proiect. 
Întreaga cheltuială cu 
construcţia şi dotarea 
modernă a centrului a 
fost suportată de SERA 
România, motiv pentru 
care le mulţumim.” 

Zamfir Ciceu
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Ziua Internațională a Per
soanelor Vârstnice este 
sărbătorită în fiecare an, 
în data de 1 octombrie. 

Cu această ocazie, Thoraya Ahmed 
Obaid, Directorul Executiv al Fon
dului ONU pentru Populație ne 
reamintește cât de valoroși sunt 
oamenii, indiferent de vârsta lor, 
iar noi, românii ne putem aminti 
de cunoscutul proverb “Cine nare 
bătrâni săși cumpere”.

“Societățile trebuie să asigure creș te
rea calității vieţii pentru per soanele 
în vârstă și respectarea drep turilor 
lor, pentru a putea trăi în demnitate. 
Acest lucru este cu atât mai important 
în timpul crizei financiare. Sunt 
necesare sisteme de securitate socială 
puternice care să furnizeze servicii, să 
asigure un standard adecvat de viață și 
care să promoveze solidaritatea între 
ge nerații”, subliniază reprezentanta 
ONU. 

Respect şi recunoştinţă
pentru seniorii 
sigheteni
Peste o sută de pensionari din municipiul Sighetu 
Marmației au avut parte şi anul acesta de o surpriză 
plăcută din partea 
municipalităţii, o 
petrecere oferită cu 
ocazia sărbătoririi 
Zilei Internaţionale 
a Vârstnicilor.

Peste o sută de pensionari din municipiul Sighetu Marmației 
au avut parte şi anul acesta de o surpriză plăcută din partea 
municipalităţii, o petrecere oferită cu ocazia sărbătoririi Zilei 

Internaţionale a Vârstnicilor.
Prezent la eveniment pentru a-i felicita de ziua lor,  

primarul Ovidiu Nemeș a oferit doamnelor câte o floare și a 
mulțumit tuturor 

pentru implicarea 
în viața societăţii 

sighetene. Le-a 
urat apoi acestora 

petrecere frumoasă, 
invitându-i să uite 
pentru câteva ore 

de problemele 
cotidiene.

În Sighetu Marmaţiei,  
seniorii se bucură de respect 

şi recunoştinţă. 
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Prima zi a festivalului a debutat 
cu Deschiderea Târgului 
tradiţional al Mierii de Albine, 
Târgul Meşterilor Meşteşugari 
pe platoul Cinematografului 
Mara. A urmat sesiunea de 
comunicări ştiinţifice Transilvania 
la cumpăna secolelor XVII – XVIII, 
iar la ora 15, Deschiderea oficială 
a Festivalului Antic şi Medieval 
„Aeternus Maramorosiensis”, 
Ediţia a III-a Pintea Viteazul- 
haiducul Maramureşului (Sala 
Transist a Primăriei), urmată de 
parada trupelor de reenactori, 
invitate la festival, deschisă de 
către Cimpoierii din Transilvania. 
Până seara, scena a fost „asediată” 
de reprezentaţii ale trupelor 
de reconstituire istorică: Virtus 
Antiqua (Cluj-Napoca), Ţinutele 
Istoriei (Alba Iulia), Lupii din Pustă 
(Oradea), Ordinul Dragonului 
(Cluj-Napoca),  Ezűstsólyóm/ Silfr 
Haukr (Oradea), Ordinul Cavalerilor 
Cetăţilor Bârsei (Braşov). Apoi au 
început concertele: Let´s dance 
- dansuri de epocă (Sighetu 
Marmaţiei), Ansamblul Wekant 
(Banatsko Novo Selo, Serbia), 

Huniadi Cantores (Hunedoara), 
Basement (Sighetu Marmaţiei), 

“Aeternus Maramorosiensis”, Festi
valul Medieval devenit deja o tra
diţie pentru municipiul Sighetu 
Marmaţiei, a fost deschis oficial 
în dupăamiaza zilei de vineri, 13 
septembrie. Virtus Antiqua de la 
ClujNapoca, Ţinutele Istoriei 
din Alba Iulia, Lupii din Pustă de 
la Oradea, Ordinul Dragonilor, 
Ezűstsólyóm şi Ordinul Cava
lerilor Cetăţilor Bârsei sunt 
trupele de reconstituire istorică 
care au urcat pe scena festivalului 
în prima zi a evenimentului. Seara 
a fost încheiată cu un spectacol 
pirotehnic oferit de Hypnosis
Industrial Opera.

Şi cea dea doua zi a Festivalului 
“Eternul Maramureş” a fost pe 

placul sighetenilor. Dovadă stă 
faptul că atât concertul de muzică 
clasică, susţinut la Sala George 
Enescu, cât şi cel al trupei Bere 
Gratis, sa bucurat de un public 
numeros. Evident şi cea dea treia 
zi a festivalului a fost una deosebită. 
Aeternus Maramorosiensis a avut 
parte de un final spectaculos. 

Primarul Ovidiu Nemeş a declarat: 
„Mulţumesc tuturor celor care sau 
implicat în organizarea şi reuşita 
acestui Festival, dar mai ales vă 
mulţumesc vouă, sighetenilor mei, 
care aţi participat în cele trei zile 
la toate evenimentele organizate 
în centrul oraşului nostru. Au fost 
trei zile pline, de spectacol, muzică 
bună şi ţinute medievale”.

UN EVENIMENT DEVENIT TRADIŢIE

Eternul 
Maramures

În perioada 13 - 15 
septembrie Primăria şi 
Consiliul Local Sighetu 
Marmaţiei a organizat 

în centrul vechi al 
municipiului a treia 

ediţie a Festivalului Antic 
şi Medieval „Aeternus 

Maramorosiensis”. 
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Sighetul, în mentalul colectiv al locuitorilor Ţării 
Maramureşului, reprezintă eminamente „Oraşul”; din 

păcate, pentru turiştii români sau străini el nu este altceva 
decât o staţie, un punct de tranzit între Oaş şi Bucovina 

(trecând prin Săpânţa şi Bârsana) oferit în principal de 
Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei.

Geografii Marin şi Gabriela Ilieş, într-un studiu publicat 
în Acta Musei Maramorosiensis în anul 2001, reliefau 

însemnătatea turismului în dezvoltarea regională şi 
durabilă a Ţării Maramureşului comparativ cu industria 

lemnului şi a confecţiilor. Din acest considerent, profesorii 
de istorie consideră că Centrul Vechi al Sighetului – un 

exemplu de arhitectură de sfârşit de secol XIX şi început de 
secol XX – poate găzdui un festival de reconstituire istorică. 

Şi iată că acest festival a ajuns la cea de-a treia ediţie.

Jokers (Braşov), Ad-Hoc (Oradea) - 
Dezmăţ, licori şi muzici medievale 
şi seara s-a încheiat cu un 
Spectacol pirotehnic oferit de 
Hypnosis - Industrial Opera. Cea 
de-a doua zi a debutat cu vernisajul 
expoziţiei: Arme albe şi de foc 
din timpul lui Pintea Viteazul în 
colecţiile Muzeului Maramureşului 
- Muzeul Maramureşului Secţia 
de Istorie şi Arheologie. Au urmat 
apoi reprezentaţii ale trupelor de 
reconstituire istorică:  
Virtus Antiqua (Cluj-Napoca), 
Ţinutele Istoriei (Alba Iulia) 
Lupii din Pustă (Oradea), Ordinul 

Dragonului (Cluj-Napoca) 
Ezűstsólyóm/ Silfr Haukr (Oradea) 
Au urmat Ordinul Cavalerilor 
Cetăţilor Bârsei (Braşov), apoi un 
concert de muzică clasică: prof. 
Szekely Ioan (clarinet) şi Boţac 
Cadmiel (pian). Seara a continuat 
cu mai multe concerte, printre care 
şi trupa Bere Gratis. Cea de-a treia 
zi a festivalului a adus din nou la 
scenă reprezentaţii ale trupelor 
de reconstituire istorică, apoi a 
fost reconstituit interogatoriul lui 
Pintea Viteazul. Seara au urmat 
concertele, încheiate cu recitalul 
Direcţiei 5 şi cu un foc de artificii.

8 9
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Sighetul  
lui elie WieSel 
Întrun top al celor mai importante oraşe 
din Europa de sudest pentru istoria 
evreilor, cu siguranţă, Sighetu Marmaţiei 
ar ocupa locul 1. Un laureat al premiului 
Nobel pentru pace, scriitori, rabini, ar
tişti, oameni de afaceri. Numărul per
sonalităţilor de origine evreiască din Si
ghet este impresionant. 

Conform tradiţiei, evreii trăiau în Si
ghet deja din anul 1640. Legăturile 
comerciale dintre evreii din Sighet şi 
evreii din Polonia şi Galiţia erau foarte 
strânse. De exemplu, întrun document 
din 1705 este menţionat un evreu din 
Polonia „evreul Grafului Potoţki” care 
intenţionează să se ocupe de apro
vizionarea industriei de armament a 
armatei ungare cu oţelul necesar fabri
cării de arme, din momentul în care i 
se va elibera un permis corespunzător. 
Un alt document, din anul 1708, descrie 
cum autorităţile locale din Sighet trimit 
un evreu din Sighet în Polonia pentru 
a achiziţiona 300 de perechi de cizme 

deosebite, pe care cizmarii locali nu ştiau 
să le fabrice. În anul 1762, croitorul Yoel 
a fost trimis de către guvernatorul local 
întro misiune de securitate naţională: el 
trebuia să urmărească mişcările de trupe 
de pe graniţa naţională şi să consem ne
ze ceea ce vede. Observaţiile lui au fost 
scrise în „limba evreilor” şi au fost tra
duse în maghiară. Acest fapt şi altele 
arată că în ciuda îngrădirilor pe plan 
economic, evreilor din Si ghet li sau re
cunoscut talentele şi li sa acordat şi 
încredere pentru exercitarea unor funcţii 
speciale.

Evreii din Sighet au fost printre primii 
care au aderat la ideile kabalistice ale lui 
Sa batai Tvi câţiva dintre ei alătu rân duse 
mai apoi sectei Yaakov Frank. 
Prima sinagogă a fost ridicată în anul 
1770. Sinagoga cea mare, care a existat 
până la Holocaust, a fost ridicată în anul 
1836. De asemenea, în Sighet au fost 
înfiinţate instituţii specific evreieşti: 
Talmud Tora, SAS, şcolile evreieşti, care 

funcţionau în fiecare sinagogă şi casa de 
rugăciuni. Pe lângă aceste instituţii sau 
creat câteva societăţi şi organizaţii cu 
scopuri sociale şi de ajutor reciproc. 

Cel mai de seamă reprezentant al co
mu nităţii de evrei din Sighet este Elie 
Wiesel. Născut la Sighet, în 30 sep
tembrie 1928, este al treilea copil din 
cei patru ai lui Slomo şi Sara Wiesel. 
Acesta urmează şcoala religioasă din 
localitate (unde studiază Tora în idis şi 
ebraică), iar studiile gimnaziale le începe 
la Debrecen şi apoi le continuă la Oradea, 
unde datorită politicilor antisemite din 
Ungaria hortystă  care se aplicau şi asupra 
învăţământului public,  Eliezer(Elie) a 
fost exmatriculat.
Din 15 mai 1944 Elie Wiesel (care avea 15 
ani), împreună cu familia sa sunt deportaţi 
la Auschwitz. Acolo, mama şi sora sa cea 
mai mică au fost exterminate, iar pe acesta 
şi pe tatăl său iau trimis la muncă silnică.
Începând din decembrie 1944, o dată 
cu apropierea Armatei Roşii de lagă rele 
naziste, sa început mutarea supravie
ţuitorilor în lagărele din interiorul 
Germaniei – Marşul Morţii. Astfel, Elie, 
împreună cu tatăl său, vor fi obligaţi  să 
mărşăluiască până la lagărul de concen
trare Buchenwald. Pe drum, Slomo Wiesel 
are să moară de extenuare, inaniţie şi 
dizenterie. La 11 aprilie 1945, Corpul III 
al Armatei Americane eliberează lagărul 
în care se află tânărul Wiesel, acum în 
vârstă de 16 ani. Ulterior, acesta reuşeşte 
să îşi regăsească (întrun orfelinat din 
Franţa) cele două surori mai mari, despre 
care credea că au pierit şi ele în lagărele 
naziste.

Reuşind să supravieţuiască Holocaustu
lui, acesta sa îndreptat spre Paris, unde a 
început să studieze la Sorbona literatura, 
filozofia şi psihologia. Acesta începe să 
publice articole la ziarele evreieşti franceze, 
ulterior devenind reporter la cel mai 
important ziar israelian Yediot Ahronot 
(Ultimele Ştiri). Debutul său ca scriitor sa 
realizat la îndemnul lui Francois Mauriac, 
cu cartea de memorii scrisă în idiş, având 
titlul „Şi lumea a tăcut”. În 1958, acesta 
publică în limba franceză cartea La Nuit 
(Noaptea), o nuvelă autobiografică prefa
ţată chiar de însuşi Mauriac (o rescriere a 
primei sale cărţi). 
După un debut modest de vân zări, aceasta 
devine „bestsellerul nr.1 al literaturii non
fiction” Prima sa călătorie în America, 
la New York, se transformă întro lungă 
convalescenţă, datorată unui accident 
rutier, perioada care în 1963 se transformă 
în primirea cetăţeniei americane.

După colaborări la câteva ziare şi pu
blicarea unor cărţi cu tiraj redus, acesta 
se mută în anul 1955 la New York City, 
unde va cunoaşte succesul şi recunoaşterea 
binemeritată. Datorită scrierilor sale, al 
luptei împotriva violenţei, represiunii şi 
a rasismului Elie Wiesel a fost intitulat 
Doctor Honoris Causa de către 55 de 
universităţi din întreaga lume, a fost 
premiat cu Premiul Nobel pentru Pace în 
1986, cu Premiul Medicis în 1968, pentru 
lucrarea “Cerşetorul din Ierusalim”, cu 
Premiul Internaţional al Păcii în 1983, 
pentru “Testamentul unui poet evreu 
asasinat” şi “Cuvintele unui străin” şi 
medaliat cu Medalia Con gresului Ame
rican.

elie 
WieSel 

la 85 de ani 

Cea mai grea perioadă pentru evreii 
din Sighet (înainte de deportările din 
1944) a fost vara anului 1941. În iulie 
1941 au fost izgonite mii de familii 
din întregul teritoriu al Ungariei, dacă 
nu aveau cetăţenie maghiară din 
1919. Teritoriul cel mai greu afectat 
a fost Maramureşul, Bereg şi Ung. 
Între 1943 şi 1944 au fost mulţi evrei 
care, reuşind să fugă din lagărele de 
concentrare şi exterminare din Polonia, 
au trecut prin Sighet în drumul spre 
Budapesta unde organizaţiile evreieşti 
de acolo îi ascundeau printre populaţia 
neevreiască. Apoi, situaţia evreilor s-a 
înrăutăţit tot mai mult, culminând cu 
deportările. 

Personalitatea 
sigheteanului Elie 
Wiesel, mare scriitor şi 
filozof, distins în 1986 cu 
premiul Nobel pentru 
pace, a fost evocată la 
Casa Memorială din 
Sighetu Marmației, la 
împlinirea a 85 de ani.
La întâlnire au participat 
oameni de cultură, 
consilieri locali, 
muzeografi și simpli 
cetățeni. Prezent la 
eveniment, primarul 
Ovidiu Nemeş şi-a 
exprimat regretul că nu 
l-a cunoscut personal 
pe Elie Wiesel, deși 
spera ca acest lucru să 
se întâmple în cadrul 
Congresului Limud ce 
trebuia să aibă loc în 
municipiul nostru. 
La Mulţi Ani şi multă 
sănătate celui care este, 
pentru noi, sighetenii, 
motiv de mândrie și 
model în viață!
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de Sighetu marmaţiei

Consiliul local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29 august 2013, convocată din 
iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea motivată a 
Primarului municipiului Sighetul Marma
ţiei nr. 11850 /2013 prin care se susţine 
proiectul de rectificare a bugetului local 
pe anul 2013 pentru municipiul Sighetu 
Marmaţiei
În baza referatul nr. 11964/2013 a Di
recţiei Economice, prin care se propune 
aprobarea rectificării bugetului local pe 
anul 2013 cu suma totală de 690   mii lei, 
precum şi a avizului Comisiei de studii, 
prog noze economicosociale, buget, fi nan
ţe şi administrarea domeniului pu blic şi 
privat; 
În baza Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat 
pe anul 2013 şi a Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2 lit. b, coroborat 
cu al. 4 lit. a şi art. 115 al. 1 lit. b din Legea 
nr. 215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului 
local al municipiului Sighetu Marmaţiei  pe 
anul 2013, în sensul majorării veniturilor 
acestuia cu suma de 690 mii lei după cum 
urmează: la cap. 36.02.50 “alte venituri” cu 

suma de 34 mii lei, la cap. 37.02.01 cu suma 
de 65 mii lei, la cap. 39.02.03 “venituri din 
vânzări de locuințe” cu suma 57 mii lei, la 
cap. 39.02.07 “venituri din vânzări de spații” 
cu suma de 270 mii lei şi la cap. 42.02.10 
“subvenții primite pentru construcții 
locuințe” cu suma de 264 mii lei.
Art. 2. În vederea echilibrării buge tu lui 
local, se vor majora cheltuielile acestuia pe 
anul 2013 cu suma de 690 mii lei după cum 
urmează: la cap. 51.02.20 “ Bunuri şi servicii 
autorități locale” cu suma de 65 mii lei, la 
cap. 70.02.71 “Dezvoltare și construcții 
locuințe” cu suma de 321 mii lei, la cap. 
84.02.20 “Bunuri şi servicii reparații străzi” 
cu suma de 304 mii lei.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a 
pre vederilor din prezenta hotărâre şi 
repartizarea pe trimestre a sumelor se 
încredinţează Primarul municipiului Si
ghe  tu Marmaţiei, Direcţia Economică 
şi ordonatorii terţiari de credite din 
subordinea ordonatorului principal.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

I Instituţia Prefectului Judeţul 
Maramureş;
I Consiliul Judeţean Maramureş;
I Primarul municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
I Administrația județeana a finanțelor 
publice Maramureş;
I Serviciul fiscal municipal Sighetul 
Marmaţiei;
I Direcţia Economică;
I Serviciile publice subordonate;
I Dosar hotărâri.

românia
Judeţul maramureŞ

consiLiuL LocaL  
aL municipiuLui 

Sighetu marmaţiei

HOTĂRÂREA
NR.44/2013

privind aprobarea 
rectificării 

bugetului local al 
municipiului  

Sighetul marmaţiei 
pe anul 2013

Sighetu Marmaţiei 
29.08.2013

Preşedinte de şedinţă,  
Sas Ioan,

Contrasemnează: secretar, 
Sorin Rednic

Consiliul local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29 august 2013, convocată 
din iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.11923/2013 precum 
şi referatul nr. 11965/2013 a Direcției 
economice, prin care în vederea 
eficientizării activității desfășurate de 
către Centrul cultural Sighetu Marmaţiei, 
ca urmare a necesității de relocare a 
unor secții ale acestuia din clădirea Pa
latului Episcopal, în alte imobile pro
prietate publică a municipiului Sighetu 
Marmaţiei, precum și necesitatea mută
rii activităților desfășurate de Școala 
cu clasele IVIII Ion Buteanu din ac
tuala locație în cadrul Școlii nr. 10 cu 
clasele IVIII din municipiul Sighetu 
Marmaţiei.
Având în vedere avizele favorabile al 
Comisiei de studii, prognoze economico
sociale, buget, finanţe şi administrarea 
domeniului public, a Comisiei pentru 
activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, 

sănătate, protecţie socială, sportivă, de 
agrement, tineret şi femei precum și al 
Comisiei pentru administraţie publică 
locală, juridică, apărarea ordinei publice, 
respectarea drepturilor cetăţenilor şi 
libertăţilor religioase şi de cult, relaţii 
externe, probleme ale minorităţilor, 
relaţii cu cetăţenii şi mass – media. 

Ţinând seama de prevederile cuprinse în 
art.112 alin.6, respectiv art. 19 alin. 4 din 
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 3 alin. 4 
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, precum și de cele 
cuprinse în art. 867870 din Legea nr. 
287/2009 republicată, Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat 
cu alin. 5 lit. a precum și acelor cuprinse 
în art. 36 alin 2 lit. d coroborate cu art. 
36 alin. 6 lit. a pct. 1,4,5 şi art. 115 al. 1 
lit. b din Legea nr.215/2001 republicată 
a administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă schimbarea de destinație 
a imobilului situat în municipiul Sighetu 
Marmaţiei str. Bogdan Vodă nr. 118, 
din imobil cu destinația de școală în 
imobil la destinația Consiliului local al 
municipiului Sighetu Marmaţiei.
Art. 2. Începând cu anul școlar 2013
2014, se aprobă mutarea activităților 
des fășurate de Școala cu clasele IVIII 
Ion Buteanu din actuala locație situată în 
municipiul Sighetu Marmaţiei str. Bog
dan Vodă nr. 118 în cadrul Școlii nr. 10 
cu clasele IVIII situată în din mu nicipiul 
Sighetu Marmaţiei str. Unirii nr. 27.
Art. 3. Se aprobă predarea în ad mi
nistrarea Centrului cultural Sighe
tu Marmaţiei, instituție publică în 
subordinea Consiliul local al muni
cipiului Sighetu Marmaţiei, a imobilului 
situat în municipiul Sighetu Marmaţiei 
str. Bogdan Vodă nr. 118, în vederea 

relocării activităților proprii ale acestuia.
Art. 4. Prevederile art. 1 și 3 al prezentei 
hotărâri intră în vigoare de la data 
emiterii avizului conform al Ministerului 
Educației Naționale.
Art.5. Prevederile art. 2 al prezentei 
hotărâri intră în vigoare de la data emiterii 
avizului conform al Inspectoratului 
Școlar al județului Maramureș. 
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri se încredinţează Pri
marul municipiului Sighetu Marmaţiei, 
Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei și 
Unitățile școlare interesate
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la:
I Instituţia Prefectului  Judeţul Ma
ramureş I Primarul Municipiului Sighetu 
Marmaţiei I Centrul Cultural Sighetu 
Marmaţiei I Școala cu clasele IVIII Ion 
Buteanu, Sighetu Marmaţiei I Școala cu 
clasele IVIII nr. 10 Sighetu Marmaţiei 
I Inspectoratul Școlar al Județului Ma
ramureș I Dosar hotărâri.

românia / Judeţul maramureŞ
ConSiliul loCal al muniCiPiului Sighetu marmaţiei

HOTĂRÂREA
NR.45/2013

privind aprobarea schimbării destinației imobilului 
situat în municipiul Sighetu marmaţiei str. 

Bogdan Vodă nr. 118 - Școala cu clasele i-Viii 
ion Buteanu-, mutarea activității unității școlare 
și predarea imobilului în administrarea Centrului 

cultural Sighetu marmaţiei 

Sighetu Marmaţiei 29.08.2013
Preşedinte de şedinţă, Sas Ioan,

Contrasemnează: secretar, Sorin Rednic

Consiliul local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30 septembrie 2013, convocată din 
iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.13615/2013 precum 
şi referatul nr.13616/2013 a Direcției 
Economice, prin care în vederea eficientizării 
activității de gestionare și administrare a 
imobilelor aparținând domeniului public al 
municipiului Sighetu Marmaţiei, se propune 
transmiterea în administrarea Serviciului 
public de gospodărie Urbana a Sălii de sport 
polivalente, situată în municipiul Sighetu 
Marmaţiei str. Bogdan Vodă, nr. 35 împreună 
cu inventarul propriu și terenul aferent, în 
suprafață totală de 2459 mp. identificate 
în C.F. Sighetu Marmaţiei nr.55526 cu nr. 
topo.576/13/2.
Având în vedere avizele favorabile al Comisiei 
de studii, prognoze economicosociale, 
buget, finanţe şi administrarea domeniului 
public, a Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, cultură, sănătate, protecţie 
socială, sportivă, de agrement, tineret şi femei 
precum și al Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apărarea ordinei 
publice, respectarea drepturilor cetăţenilor 
şi libertăţilor religioase şi de cult, relaţii 
externe, probleme ale minorităţilor, relaţii 
cu cetăţenii şi mass – media. 
Ținând seama de prevederile art. 3 alin. 4 
din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, precum și de cele 
cuprinse în art. 867870 din Legea nr. 
287/2009 republicată, Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat cu 
alin. 5 lit. a precum și acelor cuprinse în art. 
36 alin 2 lit. d coroborate cu art. 36 alin. 6 lit. 
a pct. 1,4,5,6 şi art. 115 al. 1 lit. b din Legea 
nr.215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă transmiterea în admi
nistrarea Serviciului public de gospodărie 
Urbana a imobilului pro prie tate publică a 
municipiului Sighetu Marmaţiei,  în natură 
clădire  Sala de sport polivalentă  situată în 
municipiul Sighetu Marmaţiei str. Bogdan 
Vodă, nr. 35, împreună cu inventarul 
propriu și teren în suprafață de 2459 mp. 
identificate în C.F. Sighetu Marmației 
nr.55526, cu nr. topo.576/13/2.
Art.2. Activitățile sportive desfășurate în 
incinta sălii de sport vor fi coordonate de 
către Clubul sportiv municipal Sighetu 
Marmaţiei
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a pre
zentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Sighetu Marmaţiei și Serviciul 
public de gospodărie Urbana
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

I Instituţia Prefectului  Judeţul 
Maramureş;
I Primarul Municipiului Sighetu 
Marmaţiei;
I Direcția economică
I Serviciul public de gospodărie 
Urbana
I Dosar hotărâri

românia
Judeţul maramureŞ

consiLiuL LocaL  
aL municipiuLui 

Sighetu marmaţiei

HOTĂRÂREA
NR.50/2013

privind aprobarea 
transmiterii în 
administrarea 

Serviciului public 
de gospodărie 

urbana a Sălii de 
sport polivalente 

din municipiul 
Sighetu marmaţiei 

Sighetu Marmaţiei 
30.09.2013

Preşedinte de şedinţă,  
Scubli Horia,

Contrasemnează: secretar, 
Sorin Rednic
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de Sighetu marmaţiei

Consiliul local al municipiului Sighetu 
Mar maţiei, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29 august 2013, convocată 
din iniţiativa dlui. Primar;
Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.11860/2013 precum 
şi referatul nr. 11330/2013 al Serviciului 
public de gospodărie Urbana, prin care 
în vederea actualizării datelor de carte 
funciară precum şi clarificarea regimului 
juridic a imobilului  situat în municipiul 
Sighetu Marmaţiei str. Alexandru Ivasiuc 
nr. 5, identificat prin C.F. nr. 56808 
Sighetu Marmaţiei nr. cad. 9293 şi 9296, 
în natură teren cu construcție bloc de 
locuințe, centrală termică şi magazie de 
lemne, se propune aprobarea parcelării 
imobilului, atestarea dreptului de 
proprietate a Statului Român respectiv a 
municipiului Sighetu Marmaţiei asupra 
construcțiilor și atribuirea de numere 
cadastrale noi pentru loturile rezultate în 
urma parcelării 
Având în vedere avizele favorabile ale 
Comisiei de studii, prognoze economico
sociale, buget, finanţe şi administrarea 
do meniului public şi privat, ale Comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
pro tec ţia  mediului  înconjurător, 

conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură precum şi ale Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinei publice, respectarea 
drepturilor cetăţenilor şi libertăţilor 
religioase şi de cult, relaţii externe, 
probleme ale minorităţilor, relaţii cu 
cetăţenii şi mass – media.
Ţinând seama de prevederile art.8 alin. 
2 din Legea nr. 152/1998 republicată 
privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, cu modificările și 
completările ulterioare.
Cu respectarea prevederilor cuprinse 
în Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 
privind stabilirea regimului juridic al 
unor locuințe pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programe 
de investiții la nivel național si aflate 
in administrarea consiliilor locale, si a 
masurilor necesare in vederea aplicării 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, referitoare la administrarea si 
vânzarea acestora.
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 
republicată a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare şi a prevederile cuprinse în 
Ordinul A.N.C.P.I nr. 633/2006 privind 
aprobarea regulamentului de organizare 

şi funcţionare a birourilor de cadastru şi 
publicitate imobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat 
cu alin. 5 lit. c precum și acelor cuprinse 
în art. 36 alin 2 lit. d coroborate cu art. 36 
alin. 6 lit. e şi art. 115 al. 1 lit. b din Legea 
nr.215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se atestă că imobilul situat 
în Sighetu Marmaţiei, str. Alexandru 
Ivasiuc nr. 5, identificat prin C.F. nr. 
56808 Sighetu Marmaţiei nr. cad. 9296, 
construcție C1, în natură bloc de locuințe 
compus din 24 de apartamente cu regim 
de înălțime P+4E, în suprafață construită 
la sol de 381 mp. este proprietate privată 
a Statului Român și este în administrarea 
Consiliului local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei.
Art.2. Se atestă că imobilul situat 
în Sighetu Marmaţiei, str. Alexandru 
Iva siuc nr. 5, identificat prin C.F. nr. 
56808 Sighetu Marmaţiei nr. cad. 9293, 
construcție C2, în natură centrală ter
mică cu regim de înălțime P, în supra

față construită la sol de 48 mp. este pro
prietate privată a municipiului Sighetu 
Marmaţiei.
Art.3. Se atestă imobilul situat în Sighetu 
Marmaţiei, str. Alexandru Ivasiuc nr. 5, 
identificat prin C.F. nr. 56808 Sighetu 
Marmaţiei nr. cad. 9293, construcție 
C3, în natură magazie lemne, cu regim 
de înălțime P, în suprafață construită la 
sol de 47 mp. este proprietate privată a 
municipiului Sighetu Marmaţiei.
Art.4. Se aprobă parcelarea imobilului în 
natură teren intravilan în suprafață totală 
de 561 mp. situat în municipiul Sighetu 
Marmaţiei str. Alexandru Iva siuc nr. 5, 
identificat prin C.F. nr. 56808 Sighetu 
Marmaţiei nr. cad. 9293, provenită 
din conversia pe hârtie a CF Sighetu 
Marmaţiei nr. 22878, și atribuirea de 
numere cadastrale noi, conform planului 
de amplasament și delimitare a imobilului 
cu propunerea de dezmembrare, vi
zat de O.C.P.I. Ma ramureș sub 
nr.7102/14.06.2013 după cum urmează:

I lot nr.1 teren intravilan 
în suprafață de 445 mp. și 
construcție C1 identificat în C.F. 

56808 Sighetu Marmației cu 
nr. cad. 57823 după parcelare. 
Construcţiile sunt menţionate în 
art. 1 al prezentei hotărâri.
I lot nr.2 teren intravilan în 
suprafață de 116 mp. și construcție 
C2 şi C3, identificat în C.F. 
56808 Sighetu Marmației cu 
nr. cad. 57824 după parcelare. 
Construcţiile sunt menţionate în 
art. 2,3 ale prezentei hotărâri. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a pre
zentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Sighetu Marmaţiei şi 
Serviciul public de gospodărie Urbana
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

I Instituţia Prefectului  Judeţul 
Maramureş;
I Primarul Municipiului Sighetu 
Marmaţiei ;
I Serviciul public de gospodărie 
Urbana;
I Dosar hotărâri

Sighetu Marmaţiei 29.08.2013
Preşedinte de şedinţă, Sas Ioan,

Contrasemnează: secretar, Sorin Rednic

Având în vedere expunerea de motive 
înregistrată sub nr.11856/2013 precum 
şi referatul nr. 11331/2013 al Serviciului 
public de gospodărie Urbana, prin care 
în vederea actualizării datelor de carte 
funciară precum şi clarificarea regimului 
juridic a imobilului  situat în municipiul 
Sighetu Marmaţiei str. Unirii  nr.15, 
identificat prin C.F. nr. 57842 Sighetu 
Marmaţiei nr. cad. 9671, în natură 
teren cu construcție bloc de locuințe, 
centrală termică şi magazie de lemne, se 
propune aprobarea parcelării imobilului, 
atestarea dreptului de proprietate a 
Statului Român respectiv a municipiului 
Sighetu Marmaţiei asupra construcțiilor 
și atribuirea de numere cadastrale 
noi pentru loturile rezultate în urma 
parcelării 
Având în vedere avizele favorabile ale 
Comisiei de studii, prognoze economico
sociale, buget, finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat, ale Comisiei 
de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură precum şi ale Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, 
apărarea ordinei publice, respectarea 
drepturilor cetăţenilor şi libertăţilor 
religioase şi de cult, relaţii externe, 
probleme ale minorităţilor, relaţii cu 
cetăţenii şi mass – media.
Ţinând seama de prevederile art.8 alin. 
2 din Legea nr. 152/1998 republicată 
privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, cu modificările și 
completările ulterioare.
Cu respectarea prevederilor cuprinse 
în Hotărârea Guvernului nr. 587/2009 
privind stabilirea regimului juridic al 
unor locuințe pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programe 
de investiții la nivel național si aflate 
in administrarea consiliilor locale, si a 
masurilor necesare in vederea aplicării 
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind 
înființarea Agenției Naționale pentru 
Locuințe, referitoare la administrarea si 
vânzarea acestora.
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 
republicată a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare şi a prevederile cuprinse în 
Ordinul A.N.C.P.I nr. 633/2006 privind 

aprobarea regulamentului de organizare 
şi funcţionare a birourilor de cadastru şi 
publicitate imobiliară, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c coroborat 
cu alin. 5 lit. c precum și acelor cuprinse 
în art. 36 alin 2 lit. d coroborate cu art. 36 
alin. 6 lit. e şi art. 115 al. 1 lit. b din Legea 
nr.215/2001 republicată a administraţiei 
publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se atestă că imobilul situat în 
Sighetu Marmaţiei, str. Unirii  nr.15, 
identificat prin C.F. nr. 57842 Sighetu 
Marmaţiei nr. cad. 9671, construcție 
C1, în natură bloc de locuințe compus 
din 24 de apartamente cu regim de 
înălțime P+3E, în suprafață construită la 
sol de 445 mp. este proprietate privată a 
Statului Român și este în administrarea 
Consiliului local al municipiului Sighetu 
Marmaţiei.
Art.2. Se atestă că imobilul situat în 
Sighetu Marmaţiei, str. Unirii  nr.15, 
identificat prin C.F. nr. 57842 Sighetu 

Marmaţiei nr. cad. 9671, construcție 
C2, în natură centrală termică cu regim 
de înălțime P, în suprafață construită la 
sol de 87 mp. este proprietate privată a 
municipiului Sighetu Marmaţiei.
Art.3. Se atestă imobilul situat în Sighetu 
Marmaţiei, , str. Unirii  nr.15, identificat 
prin C.F. nr. 57842 Sighetu Marmaţiei 
nr. cad. 9671, construcție C3, în natură 
magazie lemne, cu regim de înălțime P, 
în suprafață construită la sol de 78 mp. 
este proprietate privată a municipiului 
Sighetu Marmaţiei.
Art.4. Se aprobă parcelarea imobilului în 
natură teren intravilan în suprafață totală 
de 736 mp. situat în municipiul Sighetu 
Marmaţiei str. Unirii  nr.15, identificat 
prin C.F. nr. 57842 Sighetu Marmaţiei 
nr. cad. 9671, provenită din conversia 
pe hârtie a CF Sighetu Marmaţiei nr. 
23292, și atribuirea de numere cadastrale 
noi, conform planului de amplasament 
și delimitare a imobilului cu propunerea 
de dezmembrare, vizat de O.C.P.I. 
Maramureș sub nr.8222/10.07.2013 
după cum urmează:

I lot nr. 1  teren intravilan 
în suprafață de 531 mp. și 

construcție C1 identificat în C.F. 
57842 Sighetu Marmației cu 
nr. cad. 57922 după parcelare. 
Construcţiile sunt menţionate în 
art. 1 al prezentei hotărâri.
I lot nr. 2  teren intravilan în 
suprafață de 205 mp. și construcție 
C2 şi C3, identificat în C.F. 
57842 Sighetu Marmației cu 
nr. cad. 57923 după parcelare. 
Construcţiile sunt menţionate în 
art. 2,3 ale prezentei hotărâri. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a pre
zentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Sighetu Marmaţiei şi Ser
viciul public de gospodărie Urbana
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:

I Instituţia Prefectului  Judeţul 
Maramureş;
I Primarul Municipiului Sighetu 
Marmaţiei ;
I Serviciul public de gospodărie 
Urbana;
I Dosar hotărâri

                                                                      
Sighetu Marmaţiei 29.08.2013

Preşedinte de şedinţă, Sas Ioan,
Contrasemnează: secretar,  

Sorin Rednic

românia
Judeţul maramureŞ

consiLiuL LocaL  
al muniCiPiului Sighetu 

marmaţiei

HOTĂRÂREA
NR.46/2013

privind aprobarea 
efectuării unor 

operaţiuni de cadastru 
şi publicitate imo biliară 

pentru imobilul situat 
în Sighetu marmaţiei, 
str. alexandru ivasiuc 
nr. 5, identificat prin 

C.F. nr. 56808 Sighetu 
marmaţiei nr. cad. 9293 

şi 9296 

românia
Judeţul maramureŞ

consiLiuL LocaL  
al muniCiPiului Sighetu 

marmaţiei

HOTĂRÂREA
NR.47/2013

privind aprobarea 
efectuării unor 

operaţiuni de cadastru 
şi publicitate imobiliară 

pentru imobilul situat în 
Sighetu marmaţiei, str. 
unirii  nr.15, identificat 

prin C.F. nr. 57842 
Sighetu marmaţiei nr. 

cad. 9671 

Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 29 august 2013, convocată din iniţiativa d-lui. Primar;



SIGHETU 
MARMAŢIEI 
- Brand 
multicultural  
La începutul lunii septembrie a avut 
loc lansarea albumului „Sighetu 
Marmaţiei – brand multicultural” 
o lucrare deosebită, realizată în 
patru limbi: română, maghiară, 
ebraică şi ucraineană, care cuprinde 
fotografii vechi făcute în perioada 
interbelică, în Sighet. Albumul 
face parte din proiectul „Sighetu 
Marmaţiei - brand intercultural”, 
finanţat prin Administraţia Fondului 
Cultural Naţional. Acesta îşi 
propune definirea şi promovarea 
municipiului Sighetu Marmaţiei 
ca brand multicultural al judeţului 
Maramureş. Sighetu Marmaţiei 
este un oraş cu o istorie demnă de 
Europa, un oraş al multiculturalităţii 
şi al colaborării dintre etniile care-l 
compun, ce stă mărturie civilizaţiei şi 
bunei credinţe.


