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În conformitate cu prevederile
Legii 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, preşedintele
Consiliului Judeţean trebuie să-şi
prezinte consiliului raportul anual
sau, la cererea acestuia, rapoarte
cu privire la modul de îndeplinire
a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean.
Fiind şeful administraţiei publice jude
ţene, preşedintele Consiliului Judeţean
răspunde de buna funcţionare a compar
timentelor de specialitate, precum şi a
agenţilor economici, a serviciilor publice
de specialitate şi a instituţiilor subordo
nate. Preşedintele Consiliului Judeţean
reprezintă judeţul în raport cu celelalte
autorităţi publice, cu persoane fizice şi ju
ridice din ţară şi din străinătate, precum
şi în justiţie.
Preşedintele Consiliului Judeţean este
garantul respectării Constituţiei, al pune
rii în aplicare a legii şi a bunei desfăşurări
a activităţii administraţiei judeţene.
În contextul economic actual, prioritară
pentru preşedintele Consiliului Judeţean
Maramureş rămâne dezvoltarea eco
nomico-socială şi culturală a judeţului,
dezvoltarea a cât mai multor programe
parteneriale pentru atragerea de finanţări
externe, dezvoltarea şi modernizarea in
frastructurii la nivelul judeţului prin noul
ciclu de finanţare 2014-2020.

Funcţionarea
aparatului de specialitate

RAPORT

Cu privire la modul
de îndeplinire a atribuţiilor
proprii preşedintelui şi
a hotărârilor Consiliului
Judeţean Maramureş
în intervalul
iulie 2014 – iulie 2015
Potrivit art. 104 (1), lit. a din Legea 215/2001,
preşedintele Consiliului Judeţean îndeplineşte,
în condiţiile legii, atribuţii privind funcţionara
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean
şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de
interes judeţean.
Aparatul de specialitate, serviciile publice şi instituţiile sub
ordonate, sub conducerea preşedintelui, a vicepreşedinţilor
sau a secretarului judeţului, în funcţie de domeniul de ac
tivitate, au redactat proiectele de hotărâri şi dispoziţii ale
preşedintelui, respectiv Consiliului Judeţean, în scopul
emiterii sau adoptării acestora. Toate aceste proiecte, dar
şi altele pregătite în conformitate cu prevederile legale,
fundamentate şi avizate, au dus la procedura de pregătire a
şedinţelor ordinare sau extraordinare.
În desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean s-au
respectat procedurile prevăzute de Legea 215/2001,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterio
are, dar şi de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Judeţean Maramureş. Acest fapt a permis
formularea de întrebări şi interpelări, exprimări de opinii şi
argumente sau amendamente în legătură cu proiectele su
puse dezbaterii pr cum şi a exercitării votului în cunoştinţă
de cauză.
În intervalul supus analizei, Consiliul Judeţean Maramureş
s-a întrunit în 13 şedinţe ordinare (6 în 2014 şi 7 în 2015)
şi 5 extraordinare (1 în 2014 şi 4 în 2015) şi a aprobat un
număr de 216 hotărâri. În acest interval preşedintele a emis
681 dispoziţii.

În perioada iulie 2014 –
iulie 2015 au fost adresate
Consiliului Judeţean
Maramureş un număr
de 25 solicitări în sensul
celor definite de Legea nr.
544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de
interes public.
S-a procedat la furnizarea
datelor de către instituţia
noastră la un număr de 23
solicitări, o solicitare de
informaţii a fost clasată, iar
o solicitare de informaţii
a fost redirecţionată spre
competentă soluţionare altei
instituţii publice.
Consiliul Judeţean Ma
ramureş nu a înregistrat
reclamaţii administrative
şi nici acţiuni în instanţă
împotriva instituţiei pentru
nerespectarea prevederilor
Legii 544/2001.

Soluţionarea petiţiilor

Transparenţă decizională

13 şedinţe ordinare
5 şedinţe extraordinare
216 hotărâri aprobate
681 dispoziţii

În perioada iulie 2014 – iulie
2015 au fost adresate Consiliului
Judeţean Maramureş un număr
de 32 petiţii în sensul celor
definite de art. 2 din Ordonanţa
Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, aprobată
prin Legea nr. 233/2002.
Dintre acestea au fost soluţionate de
către instituţia noastră un număr de
23 petiţii, 7 au fost redirecţionate
spre rezolvare altor unităţi sau
instituţii publice în ale căror atri
buţii intră soluţionarea problemelor
semnalate, iar 2 petiţii au fost clasate
pe motiv că s-a răspuns deja pe
tiţionarului respectiv pentru inexis
tenţa datelor de identificare ale
petiţionarului potrivit prevederilor
art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Prin Compartimentul
Gestiunea Documentelor,
în perioada de referinţă, au fost

înregistrate un număr de 10.549
documente, care, după repartiza
rea acestora de către conducere,
au fost direcţionate spre direcţiile,
serviciile, birourile şi compartimen
tele funcţionale ale aparatului de
specialitate a Consiliului Judeţean
Maramureş, conform nomenclator
ului dosarelor.

Prin intermediul Biroului
Juridic şi Monitor Oficial
s-a asigurat gestionarea unui
număr de 103 cauze aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti, din care: 25
acţiuni sindicale - drepturi băneşti,
22 cauze de contencios administra
tiv - cu obiect anulare /suspendare
act., 19 cauze privind drepturi ale
persoanelor cu handicap, plângeri
contravenţionale - 18 cauze, 7 acţiuni
în pretenţii, 6 acţiuni în regres despăgubiri pentru pagube cauzate
pe drumurile judeţene, alte cauze
civile: reziliere contract, fond fun
ciar, despăgubiri, acţiune de evacu
are - 5 cauze, 1 acţiune-excepţie de
neconstituţionalitate, 1 litigiu pe
rolul Curţii de Arbitraj Comercial
Internaţional.
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Compartimentul Educaţie,
Sănătate, Asistenţă Socială

În ceea ce priveşte Programul Lapte-corn şi Fructe
în școli

a asigurat, în perioada iulie 2014-iulie
2015, derularea procedurilor privind
acordarea finanţărilor nerambursabile
după cum urmează:

în anul şcolar 2014- 2015, prin acelaşi compartiment s-au gestionat
următorii indicatori:
Lapte	- număr beneficiari: 49453 elevi si preşcolari
	- valoarea totală a produselor distribuite: 4.462.474,33 lei
Corn	- acelaşi număr de beneficiari
	- valoarea totală a produselor distribuite: 1.583.002,08 lei
Fructe	- total beneficiari 40.325 elevi
	- valoare produse distribuite: 809.596 lei
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Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică îşi desfăşoară
activitatea în baza legi
nr.218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Române şi a
regulamentului de Organizare
şi funcţionare a A.T.O.P.
Lunar au avut loc şedinţe de Plen şi
în cele 3 comisii în care au fost anal
izate toate problemele cetăţenilor
adresate A.T.O.P., dar şi probleme
de ordin intern din cadrul I.P.J.
A.T.O.P., a emis un număr de 17
hotărâri cu rol de recomandare
pentru îndreptarea unor situaţii
apărute în această perioadă.
A fost adoptată hotărârea
de executare a SISTEMULUI
VIDEO DE MONITORIZARE
A PRINCIPALELOR CĂI DE
COMUNICAŢIE RUTIERĂ DIN
JUDEŢUL MARAMUREŞ.
În ceea ce priveşte acest proiect,
s-a executat studiul de fezabili
tate.

Conform prevederilor legale, s-au realizat măsurile adiacente sub denu
mirea „Un fruct pe zi – o viaţă sănătoasă”, concurs la care au participat 15
unităţi şcolare, cu un număr total de 5338 beneficiari.
Valoarea totală a premiilor acordate: 10.732,20 lei.

Activitatea
economico - financiară

Autoritatea Teritorială
de Ordine Publică

În domeniul culturii:
2014 – 125 contracte de finanţare ne
rambursabilă în valoare totală de 481.500 lei
2015 - 97 contracte de finanţare neram
bursabilă în valoare totală de 700.000 lei
În cadrul programului
cultural prioritar:
14 contracte de finanţare nerambursabilă în
valoare totală de 497.700 lei
În domeniul sportului:
2014 – 39 contracte de finanţare neram
bursabilă în valoare totală de 550.000 lei
2015 - 38 contracte de finanţare neram
bursabilă în valoare totală de 620.000 lei
Pentru structuri sportive
de prim eşalon:
2014 – 5 contracte de finanţare neram
bursabilă în valoare totală de 1.700.000 lei
2015 - 4 contracte de finanţare nerambur
sabilă în valoare totală de 1.150.000 lei

În conformitate cu prevederile art. 104 (4), preşedintele
Consiliului Judeţean are funcţia de ordonator principal
de credite, întocmind proiectul de buget al judeţului
şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le
supune spre aprobare consiliului judeţean, urmăreşte
modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune
consiliului şi iniţiază, cu aprobarea consiliului,
negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi
emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

A. SURSE ATRASE
DE LA BUGETUL DE STAT
PENTRU JUDEŢUL MARAMUREȘ
În cursul anului 2014, prioritatea a fost atragerea a cât mai
multe resurse financiare la consolidarea bugetului judeţului
Maramureş.
Astfel, în anul 2014 s-au făcut intervenţii atât la Ministerul
Finanţelor Publice, cât şi la Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice obţinându-se suplimentarea su
melor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Astfel pentru judeţul Maramureş s-au alocat sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat în valoare iniţială de
390.915 mii lei, obţinându-se în cursul anului suplimentarea
acestor surse cu 121.015,81 mii lei, ajungându-se la sume de
finitive la finele anului de 511.930,81mii lei.
În anul 2015, pentru judeţul Maramureş, s-au alocat sume
defalcate din TVA în valoare iniţială de 453.449 mii lei în
creştere cu 62.534 mii lei faţă de iniţialul din anul precedent,
reprezentând o creștere cu 16%.

B. BUGETUL PROPRIU
AL JUDEŢULUI MARAMUREȘ
EXECUŢIA BUGETULUI
LOCAL AL JUDEŢULUI
MARAMUREȘ PE ANUL 2014
În cursul anului 2014 m-am preocupat de buna
gospodărire a resurselor consiliului judeţean,
propunând spre aprobare Consiliului judeţean
Maramureş bugetul propriu iniţial şi definitiv pe anul
2014 şi contul de execuţie al Consiliului judeţean
Maramureş pe anul 2013, având în vedere asigurarea
cu resurse financiare a tuturor instituţiilor din subor
dine. Bugetul iniţial pe 2014 al Consiliului judeţean
Maramureş a fost de 339.057,68 mii lei, înregistrând
rectificări pe parcursul anului, ajungându-se la un
buget definitiv de 341.268,68 mii lei.

C. CHELTUIELILE BUGETARE pe capitole şi ordonatori
se prezintă astfel:
1. CAPITOLUL 51.02.
- AUTORITĂŢI PUBLICE
Creditele bugetare aprobate la acest
capitol de cheltuieli au fost în sumă de
14.033,00mii lei, iar plăţile la finele
anului, în sumă de 11.734,36 mii lei,
procentul de realizare fiind de 83,6%.

2. CAPITOLUL 54.02.
- ALTE SERVICII PUBLICE
GENERALE
La acest capitol de cheltuieli au fost apro
bate credite bugetare în sumă de 3.924,56
mii lei, faţă de care s-au făcut plăţi în
sumă de 1.241,08 mii lei procentul de
realizare fiind de 31,6%.

3. CAPITOLUL 55.02 –
TRANZACŢII
PRIVIND DATORIA PUBLICĂ
ŞI ÎMPRUMUTURI
La acest capitol prevederile inițiale au
fost de 2.000 mii lei, diminuându-se pe
parcursul anului în funcție de dobânda
aferentă tragerilor din credit estimate
a se efectua. Prevederile definitive la
dobânzi sunt în valoare de 650 mii lei,
efectuându-se plăți în valoare de 29,20
mii lei, realizând astfel o economie de
620,80 mii lei.

4. CAPITOLUL 60.02.
– APĂRARE
La acest capitol de cheltuieli au fost
aprobate credite în sumă de 400,00

mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de
387,57 mii lei, procentul de realizare
fiind de 96,89%. În cadrul acestui capi
tol au fost finanţate cheltuieli cu bunuri
şi servicii la Centrul militar judeţean
precum şi cheltuieli de capital în valo
are de 146,26 mii lei reprezentând
reparaţii capitale pentru faţada clădirii
Centrului Militar Judeţean Maramureş
de pe str. Turnului, nr. 1, Baia Mare pre
cum şi achiziţionarea unor licenţe pen
tru programe informatice.

4. CAPITOLUL 61.02.
- ORDINE PUBLICĂ ŞI
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
La acest capitol de cheltuieli au fost
aprobate credite în sumă de 400,00
mii lei şi s-au efectuat plăţi în sumă de
327,51 mii lei, procentul de realizare
fiind de 81,88%. În cadrul acestui capi
tol au fost finanţate cheltuieli cu bunuri
şi servicii ale Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă Maramureş „Gh.
Pop de Băseşti”- protecţie civilă.

5. CAPITOLUL 65.02.
– ÎNVĂŢĂMÂNT
Creditele bugetare aprobate la acest
capitol de cheltuieli sunt în sumă de
28.873,92 mii lei, efectuându-se
cheltuieli în sumă de 25.547,04 mii
lei, procentul de realizare fiind de
88,48%. În cadrul acestui capitol au
fost finanţate cheltuieli de personal,
cheltuieli cu bunuri şi servicii, iar în

cadrul cheltuielilor de capital, în cu
antum de 63,29 mii lei, s-a realizat
achiziţia de echipament de supraveghere
video la Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională și efectuarea de
reparații capitale la gardul împrejmuitor
al Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare.

6. CAPITOLUL 66.0.
– SĂNĂTATE
La acest capitol de cheltuieli au fost
aprobate credite bugetare în sumă de
26.042,00 mii lei, şi s-au efectuat chel
tuieli în sumă de 22.542,72 mii lei,
procentul de realizare fiind de 86,56%.
Din acest capitol au fost finanţate
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare
la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Constantin Opriş” Baia Mare în sumă
de 2.800 mii lei şi la Spitalul de Boli
Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare pen
tru reparații capitale suma de 1.300 mii
lei.
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La secțiunea de dezvoltare, în sumă de
28.018,28 mii lei au fost cuprinse
următoarele:
n Achiziția de aparatură medicală în
cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr.
Constantin Opriş” fonduri în valoare de
2.878,64 mii lei, sursele de finanțate fi
ind veniturile proprii ale instituţiei.
n La Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihi
atrie Baia Mare s-au executat lucrări de
investiții la obiectivul nou „Punct con
trol poartă și centru informare pacienți
- Gard împrejmuitor” pentru care s-a
utilizat suma de 510,00 mii lei.
Au mai fost realizate și alte cheltuieli de
capital prin achiziția de dotări indepen
dente în sumă de 268,35 mii lei, con
stând în aparatură și mobilier medical
(între care amintim: analizor automat
de imunologie, analizor pentru electro
foreza proteinelor, defibrilator inclusiv
accesorii și altele).
Tot la această instituție s-au realizat proi
ecte aferente obiectivelor de investiții
în valoare de 153,48 mii lei; reparații
capitale la liftul destinat transportului
personalului și pacienților, lucrări de
reabilitare și modernizare a instalației
de produs și transportat apă caldă și la
instalația de încălzire aferentă corpului
A, precum și achiziția de licențe infor
matice în cuantum de 865,04 mii lei.
În cadrul aceluiaşi capitol s-a prevăzut și
suma de 27.122,00 mii lei pentru pro
iectul Consiliului judeţean Maramureş
finanţat din fonduri europene ner
ambursabile post-aderare „Reabilita
rea Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr.
Constantin Opriş Baia Mare” faţă de
care s-au cheltuit 23.280,73 mii lei.
De asemenea, tot în cadrul cheltuieli
lor de capital de la nivelul Consiliului
judeţean Maramureş a mai fost utilizată
suma de 61,98 mii lei pentru servicii de
supraveghere lucrări aferente obiectivu
lui de investiţii „Reabilitarea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Dr. Constantin
Opriş”.

7. CAPITOLUL 67.02.
- CULTURĂ, RECREERE
ŞI RELIGIE
La acest capitol de cheltuieli au fost
aprobate credite bugetare în sumă
de 40.550,94 mii lei, efectuându-se
cheltuieli în sumă de 30.542,58 mii
lei, procentul de realizare fiind de
75,32%.
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În cadrul acestui capitol bugetar s-au
prevăzut la cheltuieli de capital sume
în cuantum de 18.820,20 mii lei,
din care s-au utilizat pentru realiza
rea investițiilor sume în valoare de
7.119,34 mii lei.
Între investițiile realizate la acest capitol
amintim cheltuieli cu realizarea proi
ectului desfășurat în cadrul Consiliului
județean Maramureș „Circuitul biseri
cilor de lemn din Transilvania de Nord”,
finanțat din FEN, în sumă de 6.183,86
mii lei.
La Muzeul Județean de Istorie și Ar
heologie s-au achiziționat obiecte
patrimoniale în vederea completării
patrimoniului muzeal. Pentru realiza
rea acestor investiții s-a utilizat suma
de 9,00 mii lei. Tot la această instituție
s-au efectuat cheltuieli pentru executar
ea proiectului tehnic, a detaliilor de
execuție și a documentației de autorizare
a lucrărilor de investiții pentru obiecti
vul „Reabilitare acoperiş clădire sediu
Baia Mare, str. Monetăriei, nr.1-3” în
cuantum de 74,90 mii lei.

În cadrul Muzeului Judeţean de Etno
grafie şi Artă Populară s-au achiziționat
obiecte de artă specifice pentru com
pletarea
patrimoniului
instituției
și s-au efectuat reparaţii capitale la
hidroizolaţiile acoperişului, la zidurile
exterioare şi fundaţia clădirii pavilion
are „Teatrul de vară”. Aceste investiții
s-au realizat în urma utilizării sumei de
334,00 mii lei.
Muzeul de mineralogie Baia Mare a re
alizat în anul 2014 investiții în valoare
de 35 mii lei, constând în achiziţia de
eșantioane minerale în vederea dez
voltării patrimoniului muzeal.
În cadrul Muzeului de artă „Centru
Artistic” Baia Mare suma de 212,72
mii lei a fost utilizată pentru achiziția
unor piese de patrimoniu muzeal, a
unui sistem de avertizare antiefracție și
antiincendiu precum și a unui sistem de
supraveghere video la clădirile arhivei,
magaziei, depozitului 9 și extinderea
sistemelor existente la garaj. În cadrul
aceleiași sume se cuprinde și achiziția
unui autoturism prin „Programul de
stimulare a înnoirii parcului auto”.
La Biblioteca judeţeană Petre Dulfu Baia
Mare s-au realizat, în cursul anului 2014,
investiții în valoare de 150 mii lei. Su
mele au fost utilizate pentru achiziția
de tehnică de calcul și reparații capitale
la structurile hidro superioare aferente
acoperișului și pereților exteriori.
În cadrul Complexului Astronomic
Baia Mare s-au realizat investiții în va

loare de 111,56 mii lei, după cum
urmează: La categoria de investiții dotări
independente au fost achiziționate o
autoutilitară, un telescop cu obiectiv de
400 mm, un sistem de supraveghere și un
sistem de ventilație pentru sala de spec
tacole a Planetariului Baia Mare. La ca
tegoria de investiții alte cheltuieli asimi
late investițiilor au fost achiziționate
licențe informatice.

5% în regim natural, în 7 secțiuni, pe râu
rile: Botiza, Ieud, Valea Muncelului, Va
lea Poienilor și pe afluenți necadastrați
ai râurilor Mara, Lăpuș și Cavnic
n proiect tehnic, expertiză tehnică şi
documentaţii pentru proiectul Cen
tru naţional de informare şi promovare
turistică Maramureş - Baia Mare etapa a
II-a. Valoarea studiilor realizate este de
17,32 mii lei.

8. CAPITOLUL 68.02.
- ASISTENŢĂ SOCIALĂ,
ALOCAŢII, PENSII,
AJUTOARE, INDEMNIZAŢII:

10. CAPITOLUL 74.02.
PROTECŢIA MEDIULUI

La acest capitol de cheltuieli au fost
alocate credite bugetare în sumă de
88.844,91 mii lei şi s-au efectuat plăţi
în sumă de 87.275,48 mii lei, procen
tul de realizare fiind de 98.23%.

9. CAPITOLUL 70.02.
- LOCUINŢE, SERVICII
ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
La acest capitol de cheltuieli au fost alo
cate credite bugetare în sumă de 526,93
mii lei, utilizându-se suma de 17,32
mii lei, iar suma de 654,12 mii lei
sunt plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent şi se scade,
rezultând un total de - 636,80 mii lei.
S-au finanţat lucrări din categoria de
investiţii „Cheltuieli pentru elaborarea
SPF, SF și a altor studii” cum ar fi:
n studiu hidrologic privind debitele
maxime cu probabilitatea de depășire de

În capitolul 74.02 este cuprins proiectul
finanţat din fonduri europene neram
bursabile post-aderare, Parcul Naţional
Munţii Rodnei. Creditele aprobate sunt
în sumă de 37.657,00 mii lei faţă de
care plăţile sunt de 2.652,03 mii lei, cu
un grad de realizare de 7,04%.
Cheltuielile de capital din cadrul capi
tolului se cifrează la 2.014,45 mii
lei din care s-au plătit lucrări pentru
obiectivul Măsuri de management pri
vind creşterea gradului de informare
şi conştientizare din parcul naţional
Munţii Rodnei, obiectiv „Centru de
vizitare Parcul Naţional Munţii Rod
nei” suma de 1.010,39 mii lei, iar
pentru obiectivul Sistemul de Manage
ment Integrat al Deşeurilor în judeţul
Maramureş suma de 1.004,06 mii lei.

11. CAPITOLUL 80.02.
- ACŢIUNI GENERALE
ECONOMICE, COMERCIALE
ŞI DE MUNCĂ
La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli

în sumă 14.426,09 mii lei pentru de
rularea unor proiecte cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile postaderare cum ar fi:
n proiectul SMART EUROPE - Strate
gii inteligente prin crearea de locuri de
muncă bazate pe inovare în regiuni din
Europa
n proiectul RoUaSoil: zona trans
frontalieră România-Ucraina - Mana
gementul siturilor contaminate cu pro
duse petroliere
n proiectul Regions 4 Green Growth
- Regiunile pentru o dezvoltare verde
- CBC Parliament – Parlamentul Coo
perării Transfrontaliere - proiectul Cen
tru Educațional Demonstrativ pentru
Energie Durabilă – Centrul EDED
n proiectul Managementul pentru un
aer mai curat în zona transfrontalieră
România – Ucraina CLAMROUA
n proiectul Creşterea capacităţii de
management şi de răspuns în situaţii
de dezastre naturale în regiunea trans
frontalieră
n proiectul Pl@NETour - Crearea
unui produs de turism ştiinţific şi infra
structură o reţea de cooperare transfron
talieră în domeniul turismului ştiinţific
în Maramureş şi Transcarpathia.
Plăţile pentru aceste proiecte sunt în
sumă de 4.896,36 mii lei, cu un pro
cent de realizare de 33,94%. Chel
tuielile de capital realizate la acest capi
tol sunt în valoare totală de 4.417,90
mii lei, din care pentru categoria de
investiții Dotări independente s-au uti
lizat 4.236,09 mii lei; pentru catego
ria de investiții Cheltuieli privind SF,
SFP și alte cheltuieli privind studiile au
fost efectuate plăți în valoare de 39,86
mii lei; pentru categoria de investiții
Alte cheltuieli asimilate investiţiilor a
fost utilizată suma de 141,95 mii lei.

12. CAPITOLUL 83.02.
- AGRICULTURĂ
La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli
în sumă 563,50 mii lei reprezentând
transferuri de la Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale pentru finanţarea
Camerei Agricole Judeţene. În anul
2014 suma transferată este de 560,72
mii lei, procentul de realizare fiind de
99,51%. Cheltuielile de capital efec
tuate la acest capitol au fost în sumă de
34,99 mii lei, fiind efectuate pentru
achiziția de tehnică de calcul.
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13. CAPITOLUL 84.02.
- TRANSPORTURI ŞI
COMUNICAŢII
La acest capitol de cheltuieli, creditele
bugetare aprobate au fost în sumă de
79.860,00 mii lei, şi s-au efectuat plăţi
în sumă de 32.936,26 mii lei, procen
tul de realizare fiind de 41,24%.
În cadrul acestui capitol s-au finanţat
lucrări de reparaţii şi întreţinere a dru
murilor judeţene în sumă de 27.190,75
mii lei.
La R.A. „Aeroportul Internaţional”
Baia Mare s-au transferat sume pentru
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare în
cuantum de 4.050,00 mii lei şi pentru
cheltuieli cu investiţii suma de 169,11
mii lei. Din sumele transferate pentru
investiții s-a achiziționat un echipament
de scanare a lichidelor, aerosolilor și
gelurilor pentru detecţia explozibililor
lichizi.
Tot la acest capitol s-au cuprins la pre
vederi bugetare suma de 69.020,00
mii lei, sumă alocată pentru proiectul
finanţat din fonduri externe neramburs
abile post-aderare: „Reabilitare traseu
DJ Baia Sprie-Cavnic-Ocna ŞugatagCălineşti-Bârsana”.
În anul 2014 s-au efectuat plăţi pentru
această lucrare în sumă de 1.526,40 mii,
care reprezintă în totalitate cheltuieli de
capital.

Execuţia pe cele două secţiuni se prezintă după cum urmează:

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE:
Încasări realizate....................................................... 189.815,27 mii lei,
Plăţi efectuate............................................................ 181.501,10 mii lei,
Excedent...................................................................... 8.314,17 mii lei.

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE:
Încasări realizate......................................................... 18.500,83 mii lei,
Plăţi efectuate............................................................ 38.535,01 mii lei,
Defcit......................................................................... 20.034,18 mii lei.

D. EXCEDENTUL/
DEFICITUL ANUAL
La finele anului 2014, în secţiunea de
funcţionare s-a înregistrat un excedent în
sumă de 8.314,17 mii lei. Bugetul secţiunii
de dezvoltare a fost aprobat cu un deficit de
42.094,00 mii lei acoperit din excedentul
anilor anteriori. Această sumă reprezintă
venituri încasate în anii anteriori (sume de
la Uniunea Europeană pentru programe
finanţate din fonduri nerambursabile, sume
cu afectaţie specială de la bugetul de stat,
sume aprobate prin Hotărâri ale Consiliului
judeţean din excedent pentru cheltuieli de
dezvoltare) şi care nu au fost utilizate în anul
anterior.
La finele anului, secţiunea de dezvoltare se
închide cu un deficit de 20.034,18 mii lei.
Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de
20.034,18 mii lei se acoperă astfel:
n 8.314,17 mii lei din excedentul
secțiunii de funcționare pe anul 2014;
n 11.720,01 mii lei din excedentul
anilor precedenți.
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II. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI INSTITUŢIILOR
PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL
DIN VENITURI PROPRII pe 2014
Prin bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii s-au realizat venituri în sumă de 165.496,62 mii lei şi s-au efectuat
cheltuieli în sumă de 162.334,83 mii lei.

III. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI FONDURILOR
EXTERNE NERAMBURSABILE PE 2014
Contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2014 pentru fondurile externe
nerambursabile se prezintă pe total după cum urmează:
VENITURI
Prevederi bugetare definitive........................... 385,00 mii lei
Încasări realizate............................................. 49,28 mii lei
CHELTUIELI
Credite bugetare definitive.............................. 385,00 mii lei
Plăţi efectuate................................................. 49,28 mii lei.

În anul 2014 a derulat programe cu finanţare externă
nerambursabilă Biblioteca
judeţeană „Petre Dulfu”.

IV. CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE PE 2014
Valoarea creditului autorizat
de Comisia de Autorizare a
Împrumuturilor Locale este în
valoare de 76.000 mii lei, din care
pentru anul 2014 au fost autorizate
trageri în valoare de 44.000 mii lei.
Au fost efectuate trageri către sfârșitul
anului, în valoare de 4.900 mii lei pentru
proiectul „Reabilitarea Spitalului Ju
dețean de Urgențe dr. Constantin Opriș”,
achitându-se lucrări de construcții com
plementare aferente acestui proiect.

Programul de investiţii

realizate pe anul 2014 cuprinde obiec
tive de investiţii cu finanţare integrală
sau parţială de la buget în valoare totală
de 45.914,70 mii lei, în următoarea
structură:
1. obiective în continuare
	- 32.001,38 mii lei
2. obiective noi
	- 1.514,06 mii lei
3. alte cheltuieli de investiţii
	- 12.399,26 mii lei
ÎN ANUL 2015 m-am preocupat de
buna gospodărire a resurselor consiliului
judeţean, propunând spre aprobare
Consiliului judeţean Maramureş buget
ul propriu iniţial pe anul 2015 şi con
tul de execuţie al Consiliului judeţean
Maramureş pe anul 2014, având în ve
dere asigurarea cu resurse financiare a
tuturor instituţiilor din subordine.
Bugetul iniţial pe 2015 al Consiliului
judeţean Maramureş la cheltuieli a fost

de 600.086 mii lei, iar până la data de
31 iulie s-au efectuat majorări în valo
are de 5.161 mii lei (reprezentând
proiecte cu finanţare nerambursabilă
la Centrul Judeţean de Resurse şi Asis
tenţă Educaţională, cheltuieli din
sponsorizări la DGASPC, și cheltuieli
de capital finanțate din excedentul anilor
precedenți).
Bugetul propriu iniţial al judeţului
s-a stabilit la venituri în suma de
568.249 mii lei şi la cheltuieli în sumă
de 600.086 mii lei cu un deficit de
31.837 mii lei. Deficitul în sumă de
31.837 mii lei se acoperă din exceden
tul anilor anteriori.
Bugetul pe secţiuni se prezintă după
cum urmează:
n secţiunea de funcţionare cuprinde la
venituri suma de 193.590,50 mii lei şi
la cheltuieli suma de 193.590,50 mii
lei.
n secţiunea de dezvoltare cuprinde la
venituri suma de 374.658,50 mii lei şi
la cheltuieli suma de 406.495,50 mii lei
cu un deficit de 31.837 mii lei care se
acoperă din excedentul anilor anteriori.

Veniturile în sumă de 568.049

mii lei s-au constituit din următoarele
surse:
a) 2.700 mii lei venituri proprii for
mate din impozite, taxe, contribuţii,
vărsăminte şi alte venituri;
b) 33.424 mii lei cote defalcate din im
pozitul pe venit;

c) 23.961 mii lei sume alocate de AJFP
din cotele defalcate din impozitul pe ve
nit (18,5 %) pentru echilibrarea bugetu
lui propriu;
d) 58.144 mii lei sume defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului;
e) 26.296 mii lei sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echili
brarea bugetului propriu;
f ) 187.701 mii lei subvenţii de la buget
ul de stat, din care: suma de 55.295 mii
lei pentru finanţarea drepturilor acor
date persoanelor cu handicap, suma de
600,00 mii lei pentru finanţarea camere
lor agricole, suma de 22.000 mi lei pen
tru realizarea obiectivelor de investiţii în
turism şi suma de 109.806 mii lei pentru
susţinerea derulării proiectelor finanţate
din FEN post-aderare.
g) 236.023 mii lei sume primite de la
Uniunea Europeană în contul plăţilor
efectuate şi prefinanţări.

Cheltuielile bugetului propriu
al judeţului în sumă de 600.086 mii
lei au fost repartizate pe donatori de
credite, acţiuni şi activităţi, având în
vedere asigurarea cheltuielilor de strictă
funcţionare, a cheltuielilor privind în
treţinerea şi deszăpezirea drumurilor
judeţene, a cheltuielilor privind spriji
nirea sportului maramureşean precum
şi finanţarea unor proiecte din dome
niul culturii şi religiei și asigurarea im
plementării proiectelor cu finanțare ex
ternă nerambursabilă și asigurarea chel
tuielilor de capital de strictă necesitate.
Stabilirea cheltuielilor de personal pen
tru fiecare instituţie publică şi aparatul
propriu al judeţului s-a făcut având în
vedere nivelul maxim al cheltuielilor
de personal aprobat pentru bugetul
propriu al judeţului Maramureş prin
Decizia şefului de administraţie a
Administraţiei judeţene a finanţelor
publice Maramureş nr. 5/2015, conform
Ordinului Comun nr. 159/38/2015
al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi al ministrului
finanţelor publice privind nivelul max
im al cheltuielilor de personal aferent
bugetului de stat pe anul 2015.

ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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Pentru derularea în continuare a unor
proiecte la care Consiliul Judeţean
Maramureş este partener şi beneficiar
s-au asigurat sume pentru cofinanţarea
acestora şi asigurarea cheltuielilor neeli
gibile ce decurg din aceste proiecte.
La fundamentarea bugetului pentru
anul 2015 s-a avut în vedere constituirea
unui fond de rezervă bugetară în valoare
de 1.500 mii lei, pentru finanţarea unor
cheltuieli urgente sau neprevăzute ce vor
apărea în cursul exerciţiului bugetar.
La data de 31 iulie din fondul de rezervă
s-a utilizat suma de 1.110,30 mii lei.

nonprofit de interes general” precum
şi sume reprezentând forme de sprijin
pentru unităţile de cult aparţinând cult
elor religioase recunoscute din România
după cum urmează:
n acţiuni culturale 1.200 mii lei
n activităţi sportive 2.250 mii lei
n culte religioase 1.000 mii lei.

În anul 2015 au fost alocate din buget
ul propriu sume pentru finanţarea
„Programului judeţean de acordare a
finanţărilor nerambursabile activităţilor

Creditul intern
pentru investiții

Programul de investiţii aprobate pe anul
2015 la luna iulie cuprinde obiective
de investiţii cu finanţare integrală sau
parţială de la buget în valoare totală de
442.981,19 mii lei.

Prin Hotărârea Comisiei de Autorizare
a Împrumuturilor Locale nr. 3561 din

03.04.2014 s-a avizat favorabil contrac
tarea unei finanţări rambursabile sub
forma unei facilităţi de credit în valoare
de 76.000 mii.
Prin Hotărârea Comisiei de Autori
zare a Împrumuturilor Locale nr. 3950
/ 12.01.2015 s-a aprobat modificarea
tragerilor din credit astfel:
n în anul 2014: 4.900 mii lei;
n în anul 2015: 71.100 mii lei.
Au fost efectuate trageri către sfârșitul
anului 2014, în valoare de 4.900 mii lei,
iar până la 31 iulie 2015 în valoare de
2.000 mii lei, pentru proiectul „Reabil
itarea Spitalului Județean de Urgențe dr.
Constantin Opriș” achitându-se lucrări
de construcții complementare aferente
acestui proiect.

E. GESTIONAREA
PATRIMONIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT
AL JUDeŢULUI
MARAMUREȘ

1. Pregătirea documentaţiilor
necesare şi a unui număr de 42
de proiecte de hotărâre de con
siliu judeţean privind modificări
intervenite în domeniul public
şi privat, respectiv însuşiri de do
cumentaţii tehnice cadastrale de
dezlipire – parcelare, dare în ad
ministrare, retrageri din admin
istrare, aprobarea trecerii unor
bunuri dintr-un domeniu pub
lic într-altul, aprobarea dării în
folosinţă gratuită sau exproprieri
pentru cauze de utilitate publică,
includeri de terenuri în domeniul
public neexercitarea dreptului de
preemţiune asupra unor monu
mente istorice.
2. Pregătirea documentelor pre
mergătoare în vederea înscrierii
în cartea funciară a unor imobile
din domeniul public şi privat
al judeţului (referate de necesi
tate, contracte, acte adiţionale,
recepţii documentaţii, proiecte
de hotărâri de însuşire a docu
mentaţiilor, acte notariale etc.),
deplasări pe teren cu topografii
în vederea clarificării perimetrelor
imobilelor incluse în patrimoniul
judeţului Maramureş.
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Direcţia
de Dezvoltare
şi Implementare
Proiecte

În acest domeniu prioritare
au fost următoarele activități:

PREZENTAREA ACTIVITĂŢILOR
DESFĂŞURATE DE CĂTRE
DIRECŢIE/SERVICIU STRATEGIA
DIRECŢIEI
viziune: Consolidarea imaginii județului Maramureș pe
plan local, regional, naţional şi internațional
n Promovarea acelor proiecte care răspund necesităților de
dezvoltare ale județului identificate în Planul de dezvoltare
al județului pentru perioada 2007-2013 precum și în urma
centralizării și prioritizării propunerilor de proiecte, pentru
perioada 2014-2020, rezultate în urma consultărilor publice.
misiune: Dezvoltarea relațiilor locale, regionale, naţionale şi
internaționale și identificarea de noi parteneri externi în vederea
promovării județului Maramureș
n Identificarea și promovarea oportunităților de finanțare dis
ponibile pentru nivelul judeţului;

scop: Dezvoltarea sustenabilă a

județului Maramureș cu ajutorul relațiilor,
a partenerialelor interne şi externe și a
proiectelor implementate în parteneriat
naţional şi internațional
n Elaborarea cererilor de finanțare pen
tru proiectele acceptate prin hotărâre a
consiliului județean spre a fi promovate
în vederea obținerii de finanțare din
diferite surse naționale și internaționale.

domenii: Relații interne, relaţii

internaționale, înfrățiri și colaborări,
proiecte din finanțări externe implemen
tate în parteneriat internațional
n Atragerea de finanțări nerambursa
bile prin promovarea de proiecte în
următoarele domenii:
- infrastructură rutieră
- infrastructură de sănătate
- infrastructură educațională
-turism
-mediu
- energii regenerabile
- dezvoltare transfrontalieră

obiective strategice
1. Dezvoltarea înfrăţirilor şi cooperărilor
existente şi identificarea de noi parteneri
2. Sprijinirea consiliilor locale din judeţ
în identificarea de parteneri de înfrăţire şi
cooperare şi implicarea lor în acţiuni şi
proiecte externe.
3. Vizibilitate sporită a judeţului Ma
ramureș şi a Consiliului Judeţean Ma
ramureş pe plan naţional şi internațional
4. Promovarea judeţului la nivel local, re
gional şi internaţional
5. Promovarea de proiecte cu finanţări
externe implementate alături de parte
neri din regiuni europene
6. Stabilirea unor agende de întâlniri
şi invitarea ambasadorilor ţărilor cu
investiţii relevante în judeţul Maramureş
7. Marcarea unor sărbători importante
8. Implicare activă în organizaţii şi reţele
naţionale şi internaţionale la care CJMM
este membru
9. Pregătirea de materiale de protocol şi
de promovare a judeţului
10. Încadrarea și corelarea obiectivelor
de investiții ale județului, a propunerilor
de proiecte cu prioritățile de dezvoltare

identificate, cu strategia de dezvoltare a
regiunii Nord - Vest și Planul Național
de Dezvoltare Regională precum și cu
Cadrul Strategic Național de Referință

sul lunii decembrie 2011, aflat în prezent
în implementare și având ca scop identifi
carea unor surse de finanțare pentru proi
ecte verzi de eficiență energetică și uti
lizare a resurselor regenerabile de energie

Proiecte
implementate
în parteneriat
internaţional

7.3. SEED Centru
Educațional pentru
Energii Regenerabile

7.1 SMART EUROPE
proiect aprobat spre finanțare în cadrul
programului INTERREG IV C în c
ursul lunii decembrie 2011, aflat în
prezent în implementare și având ca scop
identificarea unor strategii inteligente
pentru crearea de locuri de muncă bazate
pe inovare în regiuni din Europa.

7.2 R4GG – Regiuni pentru
Dezvoltare Verde
proiect aprobat spre finanțare în cadrul
programului INTERREG IV C în cur

proiect aprobat spre finanțare în cadrul
Programului ENPI, aflat în prezent în
implementare și care are ca scop amena
jarea în Casa de pe strada Petöfi, lângă
Inspectoratul Școlar a unui Centru
Educațional pentru Energii Regenera
bile.

7.4 Planetour
proiect aprobat spre finanțare în cadrul
Programului ENPI, aflat în prezent în
implementare și care are ca scop dotarea
Planetariului din Baia Mare cu echipa
ment de ultimă generaţie şi crearea unui
produs de turism ştiinţific şi o reţea
transfrontalieră de turism ştiinţific în
Maramureş şi Transcarpatia.

PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAM
OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

Managementul proiectelor

n Promovarea finanțării proiectelor care
se regăsesc în portofoliul de proiecte al
județului Maramureș în vederea
îndeplinirii indicatorilor asumați.
n Evaluarea stadiului implementării obi
ectivelor investiționale aflate în sfera de
competenţă a Consiliului Judeţean;
n Monitorizarea implementării Planului
de dezvoltare al judeţului;

Reabilitarea traseu de
drum judeţean
Baia Sprie (DN18)
– Cavnic
(DJ184) - Ocna Şugatag
(DJ109F) – Călineşti
(DJ185) – Bârsana
(DJ185)
Sursa de finanţare: Axa
Prioritară 2 – Îmbunătățirea
infrastructurii de transport regionale și locale, Domeniul Major de
Intervenție 2.1 – Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene,
străzi urbane, inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiectivul general: Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea
accesibilităţii regiunii de Nord - Vest şi creşterea mobilităţii persoanelor,
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile.
Obiectivul specific: Reabilitarea infrastructurii de transport rutier în
conformitate cu normele europene pe traseul Baia Sprie – Cavnic – Bâr
sana compus din drumul judeţean DJ 184 şi tronsoanele Cavnic –
Ocna Şugatag (DJ 109F), Ocna Şugatag – Bârsana (DJ 185), în total
56,01955 km.
Valoarea totală a proiectului: 131.560.430,75 lei
Perioada de implementare: aprilie 2009 - decembrie 2015
Stadiu: în curs de implementare, execuţie lucrări.
ADMINISTRA"IEI JUDE"ENE
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Circuitul Bisericilor de lemn
din Transilvania de Nord
Sursa de finanţare: Axa prioritară 5.
Dezvoltarea durabilă şi promovarea tur
ismului, Domeniul Major de Intervenție
5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crear
ea/modernizarea infrastructurilor con
exe
Obiectivul general: valorificarea du
rabilă a potenţialului turistic al biseri
cilor de lemn recunoscute ca valori ale
patrimoniului mondial UNESCO şi
valori ale patrimoniului cultural de
importanţă naţională şi universală, prin
crearea şi îmbunătăţirea infrastructu
rilor conexe respectiv prin includerea
acestora într-un circuit turistic cultural
religios, fapt ce va determina o creştere
calitativă a ansamblului condiţiilor de
practicare a acestei forme de turism, cu
impact direct atât asupra creşterii atrac
tivităţii turistice a judeţului Maramureş,
cât şi asupra consacrării acestuia ca şi
destinaţie turistică europeană.
Obiectivele specifice ale proiectului
sunt:
n Creşterea gradului de accesibilitate al
bisericilor de lemn selectate, respectiv re
alizarea pentru fiecare locaţie în parte a
următoarelor lucrări:
- reabilitarea drumurilor de ac
ces din drumul judeţean sau na
ţional principal până în punctul
de vizitare din incinta monumentu
lui pe o distanţă de maxim 1 km.
- realizarea de parcări pentru auto
turisme şi autocare în proximitatea
drumului de acces în incinta obiec
tivului.
n Dezvoltarea infrastructurii conexe
zonei turistice aferente monumentelor
istorice, respectiv pentru fiecare locaţie
în parte:
- construirea unui punct de infor
mare turistică - alimentarea cu apă
din surse locale individuale sau prin
racordarea la sistemul centralizat de
alimentare cu apă în cel mai apropiat
punct;
- canalizarea apelor uzate;
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- iluminatul stradal în zona monu
mentului istoric şi a parcării; - ilu
minatul arhitectural şi de punere în
valoare a obiectivului.
n Consacrarea monumentului istoric
ca destinaţie turistică prin sporirea vi
zibilităţii acestuia, respectiv o serie
de activităţi de informare şi prom
ovare a circuitului turistic. Pentru a
asigura o repartizare spaţială relativ
echilibrată a activităţilor turistice în ve
derea antrenării mai multor areale cu
competitivitate economică scăzută în
sensul îmbunătăţirii gradului de atrac
tivitate, proiectul vizează 16 biserici
de lemn localizate în diferite zone ale
Maramureşului.
Valoarea totală a proiectului:
19.851.274,44 lei
Perioada de implementare: iulie 2010
- decembrie 2015
Stadiu: în curs de implementare,
execuţie lucrări.

niculare, cât şi în cazul unor temperaturi
exterioare scăzute;
n Mărirea gradului de igienă şi a con
trolului microbian prin asigurarea unei
termoizolaţii şi ventilaţii eficiente;
n Creşterea gradului de protecţie la in
cendii;
n Asigurarea accesibilităţii persoanelor
cu handicap prin crearea de facilităţi şi
respectarea exigenţelor specifice per
soanelor cu dizabilităţi;
n Optimizarea cheltuielilor cu utilităţile
ca urmare a scăderii consumurilor de
energie electrică şi termică, şi reducerea
substanţială a cheltuielilor cu reparaţiile şi
întreţinerea curentă a spitalului;
n Respectarea normativelor în vigoare
privind siguranţa în exploatare, conser
varea energiei
Valoarea totală a proiectului:
73.228.324,91 lei
Perioada
de
implementare:
octombrie 2010 – decembrie 2015
Stadiu: în curs de implementare,
execuţie lucrări.

Reabilitarea Spitalului judeţean de
urgenţă „Dr. Constantin Opriş”
Baia Mare
Sursa de finanţare: Axa prioritară 3
– Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.1 –
Reabilitarea /modernizarea/ echipa
rea infrastructurii serviciilor de sănătate
Beneficiar: UAT Judeţul Maramureş
Obiectivul general al proiectului
este reabilitarea Spitalului Judeţean de
Urgenţă „Dr.Constantin Opriş” din Baia
Mare.
Obiectivele specifice identificate ca fi
ind realizabile prin implementarea proi
ectului sunt următoarele:
n Îmbunătăţirea calităţii serviciilor med
icale oferite în cadrul Spitalului Judeţean
de Urgenţă. Acest obiectiv va fi atins prin
eficientizarea fluxurilor sanitare specifice
ca urmare a asigurării unor condiţii ter
mice, de ventilaţie, sanitare, de circulaţie
şi evacuare corespunzătoare activităţilor
medicale;
n Creşterea gradului de confort al
pacienţilor internaţi atât în perioadele ca

Îmbunătăţirea
dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de urgenţă
din Transilvania de Nord
– Etapa a III-a
Sursa de finanţare: Axa prioritară 3 –
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
Domeniul major de intervenţie 3.3 –
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente
a bazelor operaţionale pentru intervenţii
în situaţii de urgenţă”
Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „Transilvania de Nord” –
o asociație de dezvoltare intercomunitară
(ADI), înființată în anul 2007;
n inspectorate judeţene pentru situaţii
de urgenţă Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj,
Maramureş,Satu Mare, Sălaj; - baza
regională din Regiunea Nord Vest, care va
fi localizată în Municipiul Cluj - Napoca;
n angajaţii şi voluntarii sistemului de
asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă
prespitalicească şi intervenţie la inciden
te majore.

PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAM
OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU

Obiectiv general al proiectului este
îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
de urgenţă la nivelul Regiunii Nord - Vest
prin creşterea capacităţii de răspuns adecvat
situaţiilor de urgenţă şi prin sporirea gradu
lui de siguranţă şi sănătate a cetăţenilor
Obiective specifice:
n Reducerea timpului de intervenţie pentru
acordarea primului ajutor calificat de către
unităţile Inspectoratelor pentru Situaţii
de Urgenţă în scopul ridicării capacităţii
de acţiune şi reacţie adecvată a centrelor
judeţene pentru prevenirea, limitarea şi
înlăturarea efectelor negative ale evenimen
telor de urgenţă;
n Îmbunătăţirea nivelului tehnic şi de
performanţă a serviciilor publice judeţene
de urgenţă din Regiunea Nord-Vest prin
achiziţionarea de echipamente specifice
moderne, eficiente şi performante;
n Consolidarea capacităţii de colaborare
şi conlucrare operaţională între centrele
judeţene de urgenţă din cadrul Regiunii
Nord-Vest precum şi a centrului regional /
centrelor judeţene cu cele din judeţele limi
trofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei
populaţiei, salvgardării vieţii, proprietăţii şi
bunurilor.
Valoarea
totală
a
proiectului:
11.600.000,00 lei.
Contribuția județului Maramureș la proi
ect: 27.173 lei, reprezentând 2% din valo
area cheltuielilor eligibile.
Perioada de implementare: martie 2014
– septembrie 2015
Stadiu: în curs de implementare.

Măsuri de management
privind creşterea gradului de
informare şi
conştientizare din Parcul
Naţional Munţii Rodnei
Sursa de finanţare: Axa Prioritară
4 „Implementarea Sistemelor Adec
vate de Management pentru Protecţia
Naturii” Domeniul de Intervenţie –
Dezvoltarea infrastructurii și a plan
urilor de management pentru prote
jarea biodiversității și rețelei Natura
2000
Beneficiar: UAT Judeţul Maramu
reş în parteneriat cu Administrația
Parcului Național Munții Rodnei.
Obiectivul general: Protecţia bio
diversităţii prin implementarea
secţiunilor cheie din Strategia de
Management a Vizitatorilor Par
cului Naţional Munţii Rodnei cu
impact minim asupra conservării eco
sistemelor naturale din zonă
Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în judeţul
Maramureş
Sursa de finanţare: Axa prioritară
2: ,,Dezvoltarea sistemelor de man
agement integrat al deșeurilor și re
abilitarea siturilor contaminate istoric
Domeniul major de intervenție 1:
Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deșeurilor și extin
derea infrastructurii de management
al deșeurilor.
COMPONENTELE PROIECTULUI
Componentele
investiției
in
cluse în proiect sunt următoarele:
1. Componenta 1 - Sistemul de col
ectare, transport și transfer Compo
nenta 1-a – Sistemul de colectare;
Componenta 1-b – Transportul și
transferul deșeurilor; Componenta
1-c – Centre de Colectare Deșeuri
Voluminoase.
2. Componenta 2 – Sortare, tratare
și depozitare Componenta a 2-a –
Sortarea; Componenta 2-b - Tratarea
mecano-biologică (MBT); Compo
nenta 2-c – Depozitarea.
3. Componenta 3 - Închiderea de
pozitelor neconforme urbane exis
tente
4. Componenta 4 - Conștientizare
publică, Asistență tehnică și Supra
veghere Componenta 4a - Conștien
tizarea publică;

Componenta 4b - Asistență Tehnică
în managementul proiectului;
Componenta 4c - Servicii de audit
financiar;
Componenta 4d - Asistenţă tehnică
pentru
supervizarea
executării
lucrărilor prin diriginţi de şantier;
Componenta 4e – Servicii de verifi
care a documentaţiilor tehnice;
Componenta 4f - Servicii de asistenţă
tehnică din partea proiectantului
pentru construirea Depozitului eco
logic de deşeuri de la Sârbi, Comuna
Fărcaşa, închiderea/relocarea a 6 de
pozite de deşeuri urbane neconforme.
Contractul de Finanţare a Proiectu
lui nr. 462/RP a fost semnat în data
de 10.02.2014 între Ministerul Me
diului şi Schimbărilor Climatice, în
calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Sec
torial „Mediu” şi Consiliul Judeţean
Maramureş, în calitate de Beneficiar,
în baza Deciziei de Aprobare nr. C
(2013) 7920 final/14.11.2013 a
Comisiei Europene şi a Ordinului
Ministrului Mediului şi Schimbărilor
Climatice nr. 2930/12.12.2013.
Valoarea totală a Proiectului, fără
TVA, este de 229.148.934 lei, în
conformitate cu Ordinul minis
trului mediului şi pădurilor nr.
2930/12.12.2013 din care:
- valoarea eligibilă conform POS
Mediu, în conformitate cu Decizia
de Aprobare nr. C(2013) 7920 fi
nal/14.11.2013 a Comisiei Europene,
este de 208.315.172 lei (finanţare
nerambursabilă şi contribuţia Benefi
ciarului din bugetul local);
- valoarea Proiectului, alta decât cea
eligibilă conform POS Mediu, este de
20.833.762 lei.
Perioada de implementare: februa
rie 2014 - iunie 2016
Stadiu: în implementare
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PROIECTE FINANŢATE PRIN PROGRAMUL DE COOPERARE
TRANSFRONTALIERĂ ENPI UNGARIA - SLOVACIA - ROMÂNIA UCRAINA 2007 - 2013
CBC PARLIAMENT - Parlamentul
Cooperării Transfrontaliere –
realizarea unui instrument comun
ICT (tehnologia informației și
comunicării) pentru crearea unui
forum în regiunile de graniță din
Slovacia, Ungaria, România și
Ucraina
Sursa de finanțare: Prioritatea 4 – Spri
jinirea cooperării „people to people”;
Măsura 4.1. –Cooperarea instituțională;
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare
Regională „Poloniny”, Slovacia, lider al
unui parteneriat format din: Consiliul
Județean Maramureș; Asociația pentru
Dezvoltare Regională „KIUT”, Ungaria;
Asociația Internațională a Instituțiilor
pentru Dezvoltare Regională „IARDI”,
Ucraina Centrul Comunitar „Business Ini
tiatives”, Ucraina.
Obiectiv general: Stabilirea unor coo
perări transfrontaliere sistemice și de durată
în regiunile de graniță prin introducerea
unei abordări informaționale bazată pe
tehnologia informației și comunicării
(ICT) în vederea realizării unui schimb de
informații constant, a unui proces de luare a
deciziilor și a unui schimb de bune practici
între autoritățile publice locale și regionale,
instituțiile profesionale, ONG-uri, grupuri
de experți și actori cheie din regiunile de
graniță
Buget: 472 191 Euro din care 35.622
Euro bugetul alocat Consiliului Județean
Maramureș
Perioada de implementare: aprilie
2011-septembrie 2014
Stadiu: în curs de implementare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în cazul
dezastrelor naturale în zona
transfrontalieră”
Sursa de finanțare: Prioritatea 2:
Îmbunătățirea calității mediului; Măsura
2.2. Pregătirea în situații de urgență,
Beneficiar: 1. Consiliul Județean Ma
ramureș, Baia Mare, România, în calitate de
Beneficiar/ Lider parteneriat 2. Consiliul
Raional din Rakhiv, Ucraina, Partener; 3.
Consiliul Local din Vydrychka, Ucraina,
Partener.
Obiectiv general proiect: Proiectul
„CBC Parliament – establishment of
the common ICT instrument for mak
ing decision in border regions of Slova
kia, Hungary, Romania and Ukraine” ,
cod proiect HUSKROUA/0901/012,
finanţat prin Programul de Cooperare
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Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - Româ
nia - Ucraina 2007-2013, a fost imple
mentat de către UAT Județul Maramureș/
Consiliul Județean Maramureș în calitate
de Partener, în perioada 1 aprilie 201130 septembrie 2014.
Obiectivul general al proiectului a fost:
stabilirea unor cooperări transfrontaliere
sistemice și de durată în regiunile de
graniță prin introducerea unei abordări
informaționale bazată pe tehnologia
informației și comunicării (ICT) în ve
derea realizării unui schimb de informații
constant, a unui proces de luare a deci
ziilor și a unui schimb de bune practici în
tre autoritățile publice locale și regionale,
instituțiile profesionale, ONG-uri, grupuri
de experți și actori cheie din regiunile de
graniță. Rezultatul final al proiectului este
realizarea unei sistem TIC ((tehnologia
informației și comunicări) multi-lingvistic
ce presupune comunicarea online pentru
grupurile țintă și abordarea informațională
pentru dezvoltarea de proiecte în regiunea
de graniță România - Ucraina - Ungaria Slovacia.
Platforma informațională poate fi accesată
la adresa de internet: http://cbcparliament.
poloniny.info/.
Buget proiect: 1.538.022,74 Euro total
costuri eligibile ale acțiunii
1.384.220,46 Euro contribuția ENPI
solicitată
79.123,48 Euro contribuția parteneril
or de proiect
74.678,80 Euro contribuția altor insti
tuții europene sau state membre UE
Buget alocat Consiliului Județean Ma
ramureș, în calitate de beneficiar: 1.493.576
Euro, din care contribuția ENPI solicitată
1.344.218,40 Euro (90%), contribuția de la
bugetul de stat (MDRAP), 74.678,80 Euro

(5%), contribuția proprie a Beneficiarului
74.678,80 Euro (5%).
Perioada de implementare: octombrie
2012 – martie 2015.
Stadiu: în curs de implementare.

Managementul pentru un aer
curat în zona transfrontalieră
România-Ucraina (CLAMROUA)
Sursa de finanțare: Prioritatea 2: Îm
bunătățirea calității mediului; Măsura 2.1.
Protecția mediului, utilizarea durabilă și
managementul resurselor naturale
Beneficiar: 1. Agenția pentru Protecția
Mediului Maramureș, Baia Mare, Româ
nia, în calitate de Beneficiar/Lider de
Parteneriat, 2. Instituția de Învățământ
Superior de Stat „Vasyl Stefanuyk”, Uni
versitatea Națională Precarpatică din
Ivano-Frankivsk, Ucraina 3. Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Uni
versitar Nord din Baia Mare, România,
4.Consiliul Județean Maramureș, România.
Obiectiv general proiect: Adâncirea și in
tensificarea cooperării în probleme legate
de protecția mediului între regiunea IvanoFrankivsk din Ucraina și județul Maramureș
din România, pentru dezvoltare durabilă în
regiunea transfrontalieră.
Buget proiect: 195.505,62 Euro total cos
turi eligibile ale acțiunii
175.955,04 Euro contribuția ENPI
solicitată
6.869,54 Euro contribuția partenerilor
de proiect
12.681,04 Euro contribuția altor insti
tuții europene sau state membre UE
Buget alocat Consiliului Județean Mara
mureș, în calitate de partener 26.784,75
Euro, din care contribuția ENPI solicitată
24.106,27 Euro (90%), contribuția de la

RoUaSoil: zona transfrontalieră
România-Ucraina – managementul siturilor contaminate
cu produse petroliere
Sursa de finanţare: Prioritatea: Îmbună
tățirea calității mediului; Măsura 2.1.
Protecția mediului, utilizarea durabilă și
managementul resurselor naturale
Beneficiar: 1. Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord
din Baia Mare, în calitate de Beneficiar/Li
der de Parteneriat, 2.Universitatea Națională
Tehnică de Petrol și Gaz din Ivano-Frankivsk,
Ucraina, 3. Consiliul Județean Maramureș,
4. Agenția pentru Protecția Mediului
Maramureș,
Obiectiv general proiect: Intensific area și
adâncirea cooperării durabile în domeniul
mediului, social și economic între regiu
nea Ivano Frankivsk, Ucraina și regiunile
eligibile: Maramureș, România, SzabolcsSzatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Ungaria.
Buget proiect: 295.963,00 Euro total cos
turi eligibile ale acțiunii
266.366,70 Euro contribuția ENPI
solicitată
19.085,65 Euro contribuția partenerilor
de proiect
10.510,65 Euro contribuția altor insti
tuții europene sau state membre UE.
Buget alocat Consiliului Județean Ma
ramureș, în calitate de partener 10.130 Euro,
din care contribuția ENPI solicitată 9.117
Euro (90%), contribuția de la bugetul de stat
(MDRAP) 506,60 Euro (5%), contribuția
proprie a Partenerului 506,50 Euro (5%).
Perioada de implementare: octombrie
2012 – martie 2015.
Stadiu: în curs de implementare.

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă

ect și înlocuit cu Consiliul Județean
Maramureș) și Organizația „Fundația
Carpatică”, Uzhgorod, Ucraina.
Bugetul proiectului este
de
219.699,86 Euro total costuri eligi
bile ale acțiunii, iar activitățile avute
în
responsabilitatea
Consiliului
Județean Maramureș cuprind sume în
valoare de 12.391,09 Euro, din care
contribuția ENPI solicitată 11.151,98
Euro (90%), contribuția de la bugetul
de stat (MDRAP) 619,56 Euro (5%),
contribuția proprie a Partenerului
619,56 Euro (5%).
Durata de implementare a proiectu
lui este de 59 de luni, 27 ianuarie 201126 decembrie 2015.
Obiectiv
general
proiect:
Influențarea pozitivă a pieței turistice
și creșterea numărului de vizitatori ai
zonei de granite prin înființarea unui
cluster internațional informal de tur
ism și implementarea unor proiecte de
dezvoltare bazate pe parteneriate care
vor servi dezvoltării ulterioare a produ
sului turistic al zonei.

Proiectul a fost aprobat spre finanțare în cadrul
Programului Comun ENPI CBC Ungaria - Slo
vacia - România - Ucraina 2007-2013, Prioritatea
2. „Îmbunătățirea protecţiei mediului”, fiind pro
pus și elaborat de Agenția de Management Ener
getic Maramureș (AMEMM).
Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 2 ani,
durata de implementare fiind ianuarie 2013 – de
cembrie 2015.
Beneficiarul contractului de finanțare este Con
siliul Judeţean Maramureş, lider al unui Parte
neriat care mai include: Agenţia de Management
Energetic Maramureş (România), Școala nr. 5
din Uzhhorod (Ucraina) şi organizaţia nonguvernamentală „Centrul pentru Iniţiative Euro
pene” (Ucraina).
Bugetul total al proiectului este de 650.310
euro.
Obiectiv general proiect: reabilitarea Clădirii
Corp B de pe strada Petöfi Sandor nr. 12-14, din
localitatea Baia Mare și transformarea acesteia
într-un centru educațional demonstrativ pentru
energie durabilă.

Prezentarea activităţilor desfăşurate de către direcţie :

Arhitect Şef

bugetul de stat (MDRAP) 1.339,23 Euro
(5%), contribuția proprie a Partenerului
1.339,25 Euro (5%).
Perioada de implementare: septembrie
2013-septembrie 2015
Stadiu: în curs de implementare

Coordonarea activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivelul judeţului,
conform legii. Urmăreşte respectarea prevederilor Planului de Amenajare a Teritori
ului judeţului Maramureş aprobat conform legii.

Bilanţul activităţii direcţiei

În perioada raportată s-a înregistrat un număr de 238 cereri care vizează emiterea de
certificate de urbanism, avize structura CU, prelungiri valabilitate CU în perioada
01.07.2014 – 30.06.2015 - 238 cereri din care: - 223 soluţionate - 15 restituite A fost
emis un număr de 173 certificate de urbanism pentru care s-au încasat taxe în valoare
de 4459,22 LEI. În ceea ce priveşte emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare,
situaţia se prezintă astfel: 133 de cereri înregistrate pentru emiterea de autorizaţii de
construire/desfiinţare, aviz structură pentru AC (F10), prelungiri valabilitate AC în
perioada 01.07.2014 – 30.06.2015 au fost: 133 din care : - 131 soluţionate - 2 resti
tuite pentru completare

Serviciul turism și promovarea județului

Activitatea acestui departament vizează informare turistică permanentă (la sediul
biroului, pe teren, telefonic sau prin email) a turiştilor români şi străini, precum şi a
reprezentanţilor birourilor de turism ale României din străinătate şi a altor instituţii
de profil, cu privire la obiectivele şi traseele din judeţ, evenimente, oferte de trans
port, cazare şi agrement;

Regiunea carpatică ca o destinație
turistică atractivă (CARAT)
Proiectul „Carpathian region as an at
tractive tourist destination”, cod proiect
HUSKROUA/0901/026, finanțat prin
Programul de Cooperare Transfrontalieră
Ungaria - Slovacia - România - Ucraina
2007-2013, este implementat de către UAT
Județul Maramureș/Consiliul Județean
Maramureș în calitate de Partener. Ben
eficiarul contractului de finanțare este o
organizație non-guvernamentală: Kosice
– capitala cultural europeană 2013, din
Kosice, Slovacia, (Kosice – European capital
of culture 2013), lider al unui Parteneriat
care mai include: orașul Saraspotak din Un
garia (Saraspotak Varos Őnkormányzata),
Fondul de dezvoltare a Euroregiunii Car
patice Filiala Baia Mare – FDEC Baia Mare
– România (partener care a ieșit din proi

Compartimentul SALVAMONT

În baza contractului nr. 7076/11.12.2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi: 1.
Patrulări preventive: - zona Gutin - 134 ore/om /zi; - zona Izvoare - 246 ore/om/zi; - zona
Munţii Maramureşului - 260 ore/om/zi; - Pârtii Şuior-Mogoşa - 352 ore/om/zi; - Pârtii
Cavnic - 703 ore/om/zi Total ore: 1695 2. Asistenţă la competiţii sportive - 60 ore/om/
zi 3. Intervenţii la accidente montane: - pârtii de schi-Cavnic- 49 de intervenţii - ŞuiorMogoşa- 35 de intervenţii - zona alpină - 6 intervenţii 4. Stagii de pregătire în perioada
02.10-05.10.2014- 24 persoane 5. Şcoala Salvamont - iarna, avansaţi - 1 persoană.
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n Elaborarea a 33 de acorduri prealabile,
autorizații de amplasare și acces la drum
județean, și contracte de utilizare a zonei
drumurilor județene
n Pregătirea și derularea recensământului
circulației rutiere 2015;
n Participarea, împreună cu ISJU și
alte structuri specializate la evalua
rea pagubelor produse infrastructurii
de către calamitățile naturale inundații
(mai-iunie 2015, Ardusat, Fărcașa,
Asuaju de Sus, Ulmeni, Șomcuta Mare,
Valea Chioarului, Cicârlău,Șișești, Leor
dina, Petrova);
n Participarea la comisia mixtă de veri
ficare pe teren a situaţiilor de calamitate
şi întocmirea notelor de constatare în
urma verificării pe teren a situaţiilor exis
tente (alunecare de teren în zona Leorda
comuna Băiuţ, alunecare de teren în
oraşul Baia Sprie - str. Ignişului nr. 2C,
alunecare de teren în comuna Bistra pe
DJ 185, km 49+400-49+500, spălări de
suprastructura a drumurilor comunale,
uliţelor, străzi, prăbuşiri de podeţe în
comunele Satulung, Ardusat, Şomcuta
Mare în urma căderilor de ploi torenţiale,
alunecare de teren în comuna Coroieni
pe amplasamentul viitorului Centru de
îngrijire bătrâni, alunecare de teren în
oraşul Borşa str. Ţapinarilor, alunecare de
teren în oraşul Baia Sprie str. Montana,
prăbuşiri de podeţe în comuna Recea în
Bozânta Mică pe valea Arşiţei şi în zona
barajului Cătălina, alunecări de teren în
comuna Copalnic Mănăştur pe drumul
judeţean DJ 184B km 16+000-19+800
între satele Copalnic şi Preluca Nouă, în
municipiul Baia Mare str. Fabricii nr.5 la
o hala aparţinând SC COMBIMAR SA
n Actualizarea modificărilor anuale la
rețeaua de drumuri publice (DJ și DC)
în vederea publicării în Monitorul Ofi
cial (actualizarea HG nr.540/2000-liste
drumuri și hărți).
n Întocmire și transmitere de rapoarte
periodice privind infrastructura rutieră
(la STPS, UM01706 Cluj-Napoca, Ban
ca Mondială, MDRT);
n Rapoarte trimestriale către Instituția
Prefectului;
n Situații anuale privind verificările so
licitate de către Curtea de Conturi;
n Rezolvarea corespondenței diverse – in
formații solicitate, sesizări, reclamații, so
licitări, verificări în teren (scrise – peste
50).
n Recepții servicii de administrare, lu
crări de întreținere și reparații drumuri
județene (lunar), verificarea periodică
a situației infrastructurii rutiere; întoc
mirea documentațiilor privind obținerea
certificatului de urbanism, avizelor și
autorizației de construire zid de sprijin
Bistra în zona DJ 185;
n Întocmire referat de necesitate, caiete
de sarcini achiziții publice(execuție și
dirigenție șantier-asfaltări Policlinica
nr.2, verificarea stadiului execuției;

n Asistență tehnică diversă de speciali
tate solicitată de primării.
n Participarea în cadrul comisiilor de
evaluare a ofertelor privind achiziției
publice de lucrări servicii dirigenţie de
șantier și asistență tehnică la proiectele
derulate de către Consiliul Județean;
n Documentaţii (referate de necesitate,
note justificative, caiete de sarcini, cerinţe
minime de calificare) pentru pregătirea
achiziţiei publice de lucrări, urmărire
execuție lucrări, pregătire şi efectuare
recepții la următoarele obiective:

„Reabilitare clădire Palat adminis
trativ al judeţului Maramureş”: - obi
ect 1: Lucrări de refuncţionalizare corp F,
- obiect 2: Amenajări interioare la sala de
videoconferinţe (sala 105 corp B),
- Amenajări alei exterioare şi cat
arg steaguri „Amenajare Centru de
Informaţii pentru cetăţeni la par
ter, scara B, în clădirea Palatului Ad
ministrativ al judeţului Maramureş”
„Reparaţii curente la birouri corp C şi D,
etaj III, Palat Administrativ al Judeţului
Maramureş”
„Reparaţii acoperiș clădire birouri maga
zii” și „Reparații fațadă clădire birouri
magazii” – Inspecția de prevenire str.
Avram Iancu nr. 2;
„Reparaţii capitale, reabilitare la Palat
Administrativ – finisaje exterioare la cor
pul E; reparații la şarpantă şi învelitoare
din tablă la corpurile A,B,C,D,E”
„Reparaţii şi renovare la imobilul Garaj
în incinta Centrului Militar Judeţean str.
Turnului nr.1”
n Participarea la recepţiile la termin
area lucrărilor şi finale la obiectivele de
investiţii realizate de către Administraţia
Naţională
„Apele
Române”
Administraţia bazală de apă Someş-Tisa.
n Urmărire derulare contract de prestări
servicii încheiat cu SC NV CON
STRUCT SRL CLUJ-NAPOCA, pri
vind obiectivul „Expertiza tehnică și
studiu de fezabilitate pentru reabilitarea
unor drumuri şi sectoare de drumuri, şi
sectoare de drumuri judeţene”
Lot 01 - „Reabilitare traseu de drumuri

Compartiment
Resurse Umane

Serviciul InvestiŢii Infrastructură

Activitatea serviciului a vizat:

interjudeţene DJ 186, sector Bârsana
(DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Şieu
– Bogdan Vodă – Dragomireşti – Săliştea
de Sus – Săcel (DN 17C)”
Lot 2 - „Reabilitare traseu de drumuri in
terjudeţene DJ 193, sector (Ardusat, int.
DJ 108A – lim. Judeţ Satu Mare) – DJ
108A, sector (int. DJ193 – lim. Jud. Sălaj)”
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Lot 3 - „Reabilitare DJ 109 F, limita
jud. Sălaj - Târgu Lăpuş (DN 18B) –
Dămăcușeni – Rogoz (DJ171)”
Lot 4 - „Reabilitare DJ 182B, sector
Coaş (int. DJ 182C) – Remeţi pe Someș
(int. DJ 108E)”.
Lot 5 - „Expertiza tehnică și studiu de
fezabilitate pentru reabilitarea unor
drumuri și sectoare de drumuri judeţene”
– „Reabilitare traseu de drumuri
interjudeţene DJ 187, Leordina (DN
18) - Ruscova - Repedea - Poienile de
Sub Munte”
Lot 6 - „Reabilitare DJ 109I sector Seini
(DN 1C) – Viile Apei – lim. Jud. Satu
Mare”.
Lot 7 - „Reabilitare DJ 182C, DJ 182B
- Coaş - Copalnic - Copalnic Mănăştur
- Vad - Laschia - Făureşti - DJ 184
(Șurdești)”
Lot 8 - „Expertiza tehnică și studiu de
fezabilitate pentru reabilitarea unor
drumuri și sectoare de drumuri judeţene”
– Reabilitare DJ 188, Vișeul de Jos (DN
18) – Bocicoel – Bogdan Voda (DJ 186)
Lot 9 - „Modernizare DJ 171, sector lim.
Jud. Bistriţa Năsăud – Suciu de Sus –
Suciu de Jos – Rogoz (DJ 109F)”Lot 10 - „Reabilitare DJ 108D, lim.
judeţ Sălaj - Ariniş - Rodina - Gârdani
(DJ 108A)“
Lot 11 - „Expertiza tehnică și studiu
de fezabilitate pentru reabilitarea unor
drumuri și sectoare de drumuri judeţene”
– Reabilitare DJ 186, sector Vadu Izei
(DN 18) - Onceşti - Năneşti - Bârsana (DJ 185)
Lot 12 - „Reabilitare DJ 182B, sector
Baia Mare (int. strada Europa) - Satu
Nou de Jos - Cătălina - Săcălăşeni - Coaș
(int. DJ182C)”.
Lot 13 - „Reabilitare DJ 193, sector Ar
dusat (int. DJ 108A) - Coltirea - Hideaga
(DN 1C)”.

În baza avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
nr. 35334/2014 și Hotărârea
Consiliului Județean Maramureș nr. 137/2014 au fost
aprobate modificarea organigramei și a statului de funcții
ale aparatului de specialitate al Consiliului județean
Maramureș.
Prin adresa nr. 2172/2014 în conformitate cu prevederile O.U.G
nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor
măsuri financiare, Instituția Prefectului județului Maramureș a
transmis numărul maxim de 652 de posturi pentru anul 2014 la
nivelul municipiului Maramureș.
Din totalul acestor posturi, un număr de 187 au fost repartizate
pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean.

