
RAPORT DE ACTIVITATE
al  pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure

pentru perioada 13 iulie - 31 decembrie 2004

(*) în conformitate cu prevederile art. 116, alin.
(1), litera l din Legea nr. 215 / 2001 a administra iei
publice locale, pre edintele prezint  consiliului jude ean,
anual sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la
modul de îndeplinire a atribu iilor proprii i a hot rârilor
consiliului.

La data de 13 iulie 2004, în conformitate cu prevederile art. 113, alin. (2) din Legea
nr. 215 / 2001, în edin a ordinar  a Consiliului Jude ean Maramure , am fost ales în func ia
de pre edinte. (Hot rârea nr. 55)

În perioada 13 iulie 2004 – 31 decembrie 2004, în conformitate cu prevederile art.
116, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a administra iei publice locale – atribu iile principale
ale pre edintelui – respectiv art. 106, alin. (1) i (2), art. 114, art. 115, art. 116, art. 117,
din aceea i lege, respectând prevederile Constitu iei i punând în aplicare legile, decretele
Pre edintelui României, hot rârile i ordonan ele Guvernului, a hot rârilor Consiliului
Jude ean Maramure , precum i a altor acte normative, în exercitarea mandatului de
pre edinte, au fost realizate urm toarele:

Referitor la atribu iile legate de activitatea Consiliului Jude ean (art. 116, litera b, c,
d, e, f fin Legea nr. 215 / 2001 a administra iei publice locale) respectând prevederile art.
106, în perioada mai sus men ionat , au avut loc un num r de 3 edin e ordinare, având 50
de Proiecte de Hot râre pe Ordinea de zi i 3 edin e extraordinare, având 18 Proiecte de
Hot râre pe Ordinea de zi.

Dintr-un total de 68 Proiecte de Hot râre, propuse în aceast  perioad , au fost
adoptate 64 (celelalte 4 au fost adoptate înainte de validarea pre edintelui), acestea devenind
hot râri ale Consiliului jude ean Maramure  – ANEXA 1.

În aceea i perioad , conform art. 117, am emis i 257 de Dispozi ii.

Trebuie men ionat faptul c , în general, lucr rile Consiliului Jude ean, atât în plen,
cât i în comisiile de specialitate s-au desf urat într-un climat din ce în ce mai constructiv,
de dezbateri i cu interven ii numeroase din partea consilierilor pe marginea materialelor
prezentate. Au existat i momente tensionate, care, pe calea dialogului i prin votul plenului
am reu it s  le dep im. Ca atare, toate proiectele de hot râre propuse de pre edinte au fost
votate.

Modul de îndeplinire a hot rârilor Consiliului Jude ean s-a realizat prin urm rirea
punerii în aplicare a acestora prin intermediul personalului de specialitate din cadrul
aparatului propriu i  din cadrul institu iilor din subordinea Consiliului Jude ean.

În coordonarea i controlul activit ilor institu iilor i serviciilor publice de sub
autoritatea Consiliului Jude ean, precum i a aparatului propriu, în baza art. 116, litera g i
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alin. 2, am delegat, prin dispozi ia nr. 202, domnilor vicepre edin i coordonarea unor
institu ii, servicii publice i alte domenii de activitate, dup  cum urmeaz :

Dl. vicepre edinte Pamfil Bercean, care îndepline te i atribu iile pre edintelui în
perioada în care acesta lipse te din institu ie:

- Direc ia general  economic
- R.A. „AEROPORTUL” Baia Mare
- Serviciul public de protec ie a plantelor
- Direc ia de asisten i protec ie social
- URBANET
- Sport
- Înv mânt i s tate
- Cultur , agrement, turism
- Salvamont
- O.N.G.-uri

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu
- Direc ia general  tehnic
- S.C. „DRUMURI I PODURI” S.A.
- Inspectoratul pentru Protec ie Civil
- Centrul Militar Jude ean
- Grupul de pompieri „Gheorghe Pop de B se ti”
- Grupul gardienilor Publici
- Protec ia mediului
- Asocia ia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale

Activitatea institu iilor i serviciilor publice din subordinea Consiliului Jude ean a
fost abordat  pe dou  paliere:

1. inform ri ale vicepre edin ilor responsabili de respectivele activit i, i
2. discu ii personale cu conduc torii institu iilor respective.

A avut loc i o întâlnire cu to i conduc torii acestor institu ii i servicii publice în
vederea discut rii repartiz rii bugetului pentru anul 2005.

În conformitate cu prevederile art. 115 din Legea nr. 215 7 2001 a administra iei
publice locale, pre edintele este direct r spunz tor de buna func ionare a aparatului propriu
de specialitate pe care îl conduce i îl controleaz . Acest lucru l-am realizat cu ajutorul celor
doi vicepre edin i i a secretarului general al jude ului i prin implicarea directorilor de
direc ii i a celorlal i conduc tori. În ANEXA 2 sunt prezentate principalele activit i
desf urate în aceast  perioad  în cadrul direc iilor de specialitate, a Biroului de dezvoltare
durabil , integrare european i informatizare i a Compartimentului de audit.

Un loc aparte l-a ocupat preg tirea, împreun  cu colegii din Biroul de dezvoltare
durabil , integrare european i informatizare i cei din Direc ia tehnic , a Strategiei de
dezvoltare durabil  a jude ului Maramure  (începând cu luna septembrie 2004).
Concomitent cu aceasta au avut loc întâlniri i dezbateri pe marginea preg tirii unor proiecte
de dezvoltare pe care Consiliul Jude ean, în parteneriat cu alte consilii jude ene sau locale,
le-a depus spre evaluare i finan are la Agen ia de Dezvoltare Regional  de Nord-Vest
(PHARE 2004 – 2006 – Infrastructur  regional ). Totodat , în calitate de pre edinte al
Consiliului Jude ean, m-am implicat i în preg tirea i contractarea unor proiecte cu
finan are din partea Uniunii Europene, cum ar fi:
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Proiectul MARA – SAMTID, proiectul Luna es – Bor a (la care prin modul în care
s-au purtat negocierile cu reprezentan ii guvernului, respectiv Ministerul Integr rii
Europene, s-a ob inut ca o parte însemnat  din cofinan area ce revine jude ului Maramure

 fie atribuit  direct de guvern, prin Ordonan  de Urgen , în bugetul pe anul 2006
repartizat jude ului nostru (1,9 milioane de euro din cei 3,3 milioane de euro), aplica ia
ISPA privind Gestionarea integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure .

În conformitate cu art. 116, litera q, pre edintele coordoneaz , controleaz i
spunde de activitatea privind protec ia drepturilor copilului. În spiritul acestor atribu ii i

datorit  situa iei speciale în care se afla Direc ia General  jude ean  pentru Protec ia
Copilului (lips  de resurse financiare pe fondul unui management defectuos), m-am implicat
începând cu luna septembrie în gestionarea situa iei de criz  de la aceast  direc ie. În urma
schimb rii directorului general, odat  cu preluarea atribu iilor de c tre directorul adjunct,
am instituit o comisie de gestionare a situa iei de criz , care s-a reunit s pt mânal, din care
pe lâng  subsemnatul au f cut parte: secretarul general al jude ului, directorul adjunct al
direc iei economice a Consiliului Jude ean, directorul interimar i directoarea economic  a
DGJPDC.

Am f cut demersuri la nivel guvernamental pentru ob inerea de fonduri suplimentare
la DGJPDC (16.000.000.000 lei). În paralel s-a preg tit unificarea DGJPDC cu DGAS (a
persoanelor cu handicap) în conformitate cu dispozi ia Legii nr. 272 / 2004, cu aplicare de la
1 ianuarie 2005.

În concordan  cu atribu iile conferite de Legea nr. 215 / 2001 a administra iei
publice locale, am participat la edin ele unor organisme cu rol deosebit de important în
problematica legat  de administrarea i dezvoltarea jude ului.

a. Comitet Operativ Consultativ (COC):
În perioada 13.07- 31.12.2004 s-au desf urat un num r de 3 Comitete Operative

Consultative, la care au participat conducerea  Prefecturii, Consiliului Jude ean i a
Prim riei Baia Mare. În cadrul acestora au fost dezb tute probleme legate de administrarea
jude ului.

b. Comisia Jude ean  consultativ :
Din cele cinci edin e, trei au fost conduse de pre edintele Consiliului jude ean.

c. Uniunea Na ional  a Consiliilor Jude ene din România (UNCJR):
În aceast  perioad  s-au desf urat un num r de dou  Adun ri generale ale UNCJR,

dintre care am participat la cea din 28 iulie 2004 (Bucure ti – Snagov), când au avut loc
alegerile pentru conducerea Uniunii.

d. Consiliul pentru Dezvoltare Regional  al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
(CDR):

Dup  data de 13 iulie au avut loc un num r de 3 edin e ale Consiliului pentru
Dezvoltare Regional  al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, desf urate la Cluj Napoca
(30.09), Baia Mare (22.10) i Bistri a (03.12), la care subsemnatul a participat.

Au fost adoptate un num r de 12 Hot râri.
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e. Asocia ia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale (ADIL):
În aceast  perioad  au avut loc un num r de dou  Adun ri generale (august i

septembrie), pe care le-am condus în calitate de pre edinte al ADIL.

f. Consiliul de Administra ie al Spitalului de Urgen  Jude ean
În calitate de pre edinte al C.A. am participat la edin a din noiembrie a acestuia

(prima dup  desemnarea de c tre Consiliul Jude ean în C.A.).

g. Altele
Participare, func ie de agenda de lucru, la toate edin ele institu iilor la care am fost

convocat

Respectând prevederile art. 114, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, mi-am organizat
i realizat un amplu program de ÎNTRUNIRI cu autorit ile publice, cu persoanele fizice i

juridice române i str ine, având, în acela i timp, i un mare num r de PARTICIP RI la
diverse  manifest ri.

ÎNTRUNIRI
b. Ministere:

Am efectuat diverse deplas ri la Bucure ti în scopul sus inerii anumitor proiecte de
interes jude ean  la ministerele de resort, dintre acestea putând fi amintite urm toarele:

29 iulie – Palatul Victoria, întâlnire cu primul ministru i
o serie de mini tri i secretari de stat

10 august – Autoritatea na ional  a Persoanelor cu Handicap (ANPH)
- dl. Florian S jan, secretar de stat

11 noiembrie – Autoritatea Na ional  pentru Protec ia Drepturilor Copilului
(ANPDC) - d-na Teodora Bertzi, director general

11 noiembrie – Ministerul Transporturilor, ministrul Miron Mitrea i
secretarii de stat Ileana Tureanu i Sorin Bota

15 noiembrie – Ministerul Integr rii Europene (MIE)
- d-na Maria Crivineanu – secretar de stat

c. Delega ii externe (întâlniri sediul Consiliului Jude ean):
03 august - Delega ie Germania - discu ii referitoare la implementare Proiect

ecologizare zone miniere
06 august - Primire cor Suedia
11 august - Delega ie Italia - discu ii referitoare la centrul de plasament

Sighetu Marma iei
27 august - Delega ie Canada – discu ii referitoare la

oportunit ile de investi ii în Maramure
28 septembrie - Delega ie Saxonia - semnare Protocol privind

colaborarea în domeniul  protec ia mediului
30 septembrie - Forumul de cooperare transfrontalier  România - Ucraina
08 octombrie - Primire delegatie Fran a pt. înfr ire cu Poienile Izei
21 octombrie - Delega ie Fran a - Beture Environment- tem - protec ia mediului
25 noiembrie - Delega ie Olanda pe teme de agricultur
10 decembrie - Primire reprezentan i Hallcrow (Proiect MARA – SAMTID)
8 – 9 noiembrie 2004 - Delega ia oficial  a jude ului Jasz-Nagykun-Szolnok
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d. Prim rii:
Am avut întâlniri în cabinetul de la sediul consiliului jude ean cu marea majoritate a

primarilor pe probleme de administrare a localit ilor i purtând discu ii referitoare la
necesit ile stringente ale comunit ilor administrate de ace tia. Astfel de întâlniri am avut i
în teritoriu.

e. Institu ii:
Întâlniri repetate cu directori ai institu iilor din subordinea Consiliului Jude ean,

asocia ii, funda ii: DJPDC, ADIL, DSP, CCI, CDIMM, Asocia ia pensionarilor, USM
CARTEL ALFA, Italsofa, Ranedo, Esperando, ASSOC.

PARTICIP RI
a. Interna ionale:

25 – 29 august – Congresul Interna ional de geologie i mediu din Floren a (Italia)
14 – 15 septembrie - Deplasare Mukachevo (Ucraina), Seminar al Comisiei Europene

pe Programe de Vecin tate
19 octombrie - Deplasare Nyiregyhaza (Ungaria) – vizita unei delega ii oficiale a

jude ului Maramure  în jude ul Szabolcs-Szatmar-Bereg

b. Na ionale (jude ene):

Expozi ie Muzeul de Mineralogie - 06 august, Hora de la Prislop - 8 august,
Deschidere tab  na ional  de ecologie (Baia Mare) - 15 august, Serb rile B iu ului - 30
august, Lansare revist  Pro Unione (palatul administrativ) - 13 august, edin  CL
Dumbr vi a - 1 septembrie, Recep ie sistem de alimentare cu ap  Ulmeni - 2 septembrie,
CCI - Topul  firmelor din Maramure  - 10 septembrie, Ziua pompierilor - 13 septembrie,
Recep ie Biblioteca Jude ean  - 16 septembrie, Expozi ie salon minerale (Casa de Cultur  a
Tineretului) - 08 octombrie, Conferin  regional  Protec ia Mediului (Baia Mare) - 12
octombrie, Ziua Armatei - 25 octombrie, 115 ani înfiin are cor omcuta mare - 14
noiembrie, Lansare serviciu telefonic 112 STS - 26 noiembrie, Ac iuni cu ocazia Zilei
Na ionale - 30, 31 noiembrie, Discu ie cu primarii referitoare la necesar buget 2005 - 6
decembrie, Recep ia predare loca ii Millennium III - 21 decembrie, Manifest ri Ziua
Revolu iei - 22 decembrie, Premiere elevilor olimpici din jude  - 28 decembrie, Inaugurare

min cultural C line ti - 29 decembrie (pe lâng  multe alte ac iuni).

Din agenda personal  nu a lipsit nici programul de AUDIEN E, care se realizeaz
lunea, între orele 11.00 i 13.00, unde s-au prezentat un num r mare de persoane fizice i
juridice, fiind abordat  o diversitate de probleme.
 În acela i timp am realizat periodic CONFERIN E DE PRES , informând, pe
aceast  cale, cet enii jude ului Maramure  despre problemele existente i modalitatea lor de
rezolvare.

Marinel KOVACS, pre edinte



ANEXA 1

Hot rârea nr. 52 - privind alegerea comisiei de validare
Hot rârea nr. 53   - privind validarea alegerii consilierilor
Hot rârea nr. 54 - privind declararea constituirii CJ Maramure
Hot rârea nr. 55  - privind alegerea pre edintelui CJ Maramure
Hot rârea nr. 56   - privind alegerea vicepre edin ilor CJ Maramure
Hot rârea nr. 57   - privind validarea unui num r de 9 consilieri jude eni
Hot rârea nr. 58   - privind validarea unui mandat de consilier jude ean
Hot rârea nr. 59 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare i

Func ionare al CJ MM
Hot rârea nr. 60  - privind alegerea comisiilor de specialitate ale CJ Maramure
Hot rârea nr. 61 - privind desemnarea Comitetului de organizare a Autorit ii jude ene

de ordine public
Hot rârea nr. 62 - privind validarea unui mandat de consilier jude ean
Hot rârea nr. 63 - privind modificarea i completarea Regulamentului de Organizare i

Func ionare al CJ MM
Hot rârea nr. 64 - privind modificarea i completarea  comisiilor de specialitate ale

Consiliului  jude ean Maramure
Hot rârea nr. 65 - privind cuprinderea unor bunuri imobile în domeniul public al

jude ului
Hot rârea nr. 66 - privind casarea unor bunuri apar inând  domeniului public i privat

al jude ului
Hot rârea nr. 67 - privind scoaterea din domeniul public a unor  bunuri i trecerea lor

în  domeniul privat al  jude ului Maramure
Hot rârea nr. 68  - privind stabilirea taxelor i tarifelor pe  anul 2005
Hot rârea nr. 69 - privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al CJ MM pe 2004
Hot rârea nr. 70 - privind suplimentarea repartiz rii pe  unit i administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru  protec ia
social  privind asigurarea ajutorului social i ajutorului pentru
înc lzirea locuin ei i  a sumelor alocate de consiliul jude ean pentru
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2004

Hot rârea nr. 71 - privind modificarea Hot rârii CJ Maramure  nr.61/05.08.2003
Hot rârea nr. 72 - privind înfr irea jude ului Maramure  cu jude ul Jász-Nagykun-

Szolnok din Ungaria
Hot rârea nr. 74 - privind modificarea Listei de investi ii i a Listei de dot ri pe anul

2004
Hot rârea nr. 73 - privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului de

cas  pe 2004
Hot rârea nr. 75 - privind desemnarea unui reprezentant  în Adunarea reprezentan ilor

Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i desemnarea unui membru
în Consiliul de administra ie al Casei de Asigur ri de S tate a
jude ului Maramure

Hot rârea nr. 76 - privind numirea a doi reprezentan i în consiliul administra ie al
Spitalului jude ean de  urgen  Maramure

Hot rârea nr. 77 - privind numirea a doi reprezentan i în consiliul  de administra ie la
Spitalul municipal de boli infec ioase dermato-venerice i psihiatrie
Baia Mare

Hot rârea nr. 78 - privind desemnarea a 6 consilieri jude eni  în  Autoritatea teritorial
de ordine public

Hot rârea nr. 79 - privind avizarea Programului de transport rutier  de persoane, prin
servicii regulate, în trafic jude ean, pentru perioada 2005-2007



Hot rârea nr. 80 - privind desemnarea unor reprezentan i ai  consiliului jude ean în
comisia privind vânzarea  unor bunuri aflate în proprietatea privat  a
Consiliului jude ean Maramure

Hot rârea nr. 81 - privind modificarea Hot rârii CJ  Maramure    nr.28/ 1 aprilie 2004
Hot rârea nr. 82 - privind eliberarea domnului  BOTI  AUGUSTIN GRIGU  din

func ia de director general al Direc iei Generale Jude ene  pentru
Protec ia Drepturilor Copilului Maramure

Hot rârea nr. 83 - privind reorganizarea Comisiei jude ene pentru  protec ia copilului
Maramure

Hot rârea  nr. 84 - privind darea în folosin  gratuit  a unor bunuri  imobile apar inând
domeniului privat al  jude ului Maramure

Hot rârea nr. 85 - privind rectificarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor din unele  venituri ale bugetului de stat, pe anul 2004

Hot rârea nr. 86   - privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al CJ MM, pe  2004
Hot rârea nr. 87 - privind validarea membrilor Autorit ii teritoriale  de ordine public
Hot rârea nr. 88 - privind aprobarea Comisiei de stabilire i evaluare a terenurilor

aflate în patrimoniul S.C.ROMARTA SA Bucure ti-Sucursala Baia
Mare, cu sediul în Baia Mare str. Gh.Bila cu nr. 10/2, conform HG
nr. 834/1991

Hot rârea nr. 89 - privind eliberarea certificatului de atestare a  dreptului de
proprietate asupra terenului aferent obiectivelor aflate în folosin a
SC"INDUSTRIAL COM" SA , cu sediul în Baia Mare, str.Tineretului
nr.12

Hot rârea nr. 90 - privind aprobarea Programului de transport interjude ean între
jude ul Maramure i jude ele limitrofe

Hot rârea nr. 91 - privind suplimentarea organigramei Direc iei Generale Jude ene
Pentru Protec ia Drepturilor Copilului Maramure

Hot rârea nr. 92 - privind aprobarea contribu iei Consiliului  jude ean Maramure la
diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Hot rârea nr. 93 - privind stabilirea indemniza iei membrilor  Comisiei pentru
vânzarea spa iilor comerciale i de prest ri servicii

Hot rârea nr. 94 - privind rectificarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a
unor sume defalcate din bugetul de stat, pe anul 2004

Hot rârea nr. 95 -  privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al CJ MM pe 2004
Hot rârea nr. 96 - privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la

diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar
Hot rârea nr. 97 - privind aprobarea criteriilor specifice de repartizare i a epartiz rii

sumelor defalcate i a cotei de 17% din impozitul pe venit pe anul
2005

Hot rârea nr. 98 -   privind repartizarea pe unit i administrativ teritoriale a cotelor i
sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale i a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pe  2005

Hot rârea nr. 99   - privind aprobarea  bugetului propriu al CJ MM pe anul 2005
Hot rârea nr. 100  - privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2005

pentru AEROPORTUL BAIA MARE
Hot rârea nr. 101  - privind scoaterea din domeniul public a unor bunuri i trecerea lor

în domeniul privat al jude ului Maramure
Hot rârea nr. 102 - privind aprobarea aloc rii unor surse de finan are în vederea

sus inerii cofinan rii aferente contribu iei proprii pentru realizarea
proiectului „Tablou de bord-sistem informatizat pentru managementul
bugetului jude ean"

Hot rârea nr. 103 -  privind aprobarea aloc rii unor surse de finan are în vederea
sus inerii cofinan rii aferente contribu iei proprii pentru realizarea



proiectului "Pentru voi" - Centru de informare, consiliere i formare
profesional  pentru tineri dezavantaja i

Hot rârea nr. 104  - privind aprobarea sprijinirii implement rii Proiectului "Dezvoltarea
infrastructurii de turism balnear în scopul cre terii atractivit ii
turistice a regiunii de Nord-Vest"

Hot rârea nr. 105 - privind aprobarea înfiin rii Serviciului public comunitar jude ean
de eviden  a persoanelor

Hot rârea nr. 106  - privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare  al
serviciului public „B ile Co tiui"

Hot rârea nr. 107 - privind înfiin area Direc iei Generale de Asisten  Social   i
Protec ie a Copilului Maramure

Hot rârea nr. 108 -  privind aprobarea structurii organizatorice, a num rului de
personal i finan area pe anul 2005 a Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ie a Copilului Maramure

Hot rârea nr. 109   - privind constituirea Comisiei jude ene pentru protec ia copilului
Hot rârea nr. 110 - privind reorganizarea centrelor de plasament pentru copii colari i

cu deficien e
Hot rârea nr. 111   - privind reorganizarea caselor de tip familial  pentru copii
Hot rârea nr. 112 - privind reorganizarea Centrelor de primire a copilului în regim de

urgen
Hot rârea nr. 113   - privind reorganizarea Centrelor maternale
Hot rârea nr. 114   - privind reorganizarea Centrului de minori
Hot rârea nr. 115   - privind reorganizarea Centrelor de zi pentru protec ia copilului
Hot rârea nr. 116  - privind reorganizarea institu iilor de asisten  social  pentru

persoanele adulte cu handicap
Hot rârea nr. 117  - privind stabilirea drepturilor i dot rilor cu echipament i

cazarmament pentru dotarea ini ial i înlocuire, transport, juc rii,
materiale igienico-sanitare, rechizite i materiale cultural-sportive
pentru copii ocroti i în servicii publice ori da i în încredin are sau
plasament la asisten i maternali profesioni ti precum i pentru
mamele protejate în centre maternale.

Hot rârea nr. 118  - privind stabilirea drepturilor i dot rilor cu echipament i
cazarmament pentru dotarea ini ial i înlocuire, transport, juc rii,
materiale igienico-sanitare, rechizite i materiale cultural-sportive
pentru copii ocroti i în servicii publice ori da i în încredin are sau
plasament la asisten i maternali profesioni ti precum i pentru
mamele protejate în centre maternale.

Hot rârea nr. 119 - privind aprobarea Planului de m suri cu privire Ia activitatea de
recrutare a tinerilor i încorporare a recru ilor în anul 2005

Hot rârea nr. 120  - privind desemnarea Prim riei ora ului Ulmeni ca operator unic al
sistemului de alimentare cu ap , pentru jude ul Maramure , realizat
în baza H.G.nr.687/1997

Hot rârea nr. 121  - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei
Baz  de salvare Mogo a, situat  în Baia Sprie, Sta iunea Mogo a

Hot rârea nr. 122  - privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de
proprietate asupra terenurilor aferente obiectivelor aflate în folosin a
SC "ROMARTA" SA BUCURE TI, SUCURSALA BAIA MARE cu
sediul în Baia Mare, str.G.Bila cu nr.10/2.

Hot rârea nr. 123  - privind numirea directorului executiv interimar al Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure

Hot rârea nr. 124  - privind numirea directorului general interimar al Direc iei Generale
Jude ene pentru Protec ia Copilului Maramure



ANEXA 2
Direc ia General  pentru Administra ie Public  Local

Activit i principale desf urate:

ü preg tirea edin elor ordinare i extraordinare ale Consiliului jude ean Maramure ;
ü asigurarea (în lipsa secretarului general al jude ului) asisten ei juridice în timpul

desf ur rii edin elor Consiliului jude ean;
ü preg tirea proiectelor de hot râri i dispozi ii legate de sfera de atribu ii a

D.G.A.P.L.;
ü sus inerea proiectelor de hot râri la comisiile de specialitate;
ü întocmirea Buletinului informativ potrivit Legii  nr.544 / 2001 privind liberul acces

la informa iile de interes public;
ü coordonarea edit rii Monitorului Oficial al jude ului;
ü organizarea compartimentului de rela ii cu publicul în baza prevederilor Legii nr.

544 / 2001 i H.G. 1723 / 2004 privind aprobarea Programului de m suri pentru
combaterea birocra iei;

ü întocmirea materialelor de sintez  privind activitatea consiliilor locale pe probleme
specifice administra iei publice;

ü participarea la comisii de concurs, de cercetare i comisii constituite în baza unor
acte normative;

ü asigurarea reprezent rii Consiliului jude ean în Comisia jude ean  de aplicare a
prevederilor Legii nr. 10 / 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

ü asigurarea consilierii juridice a primarilor, viceprimarilor i secretarilor consiliilor
locale comunale i or ene ti pe probleme specifice administra iei publice;

ü coordonarea activit ii salaria ilor Consiliului jude ean Maramure , implica i în
distribuirea materialelor i ridicarea proceselor verbale în toate tururile de scrutin
ale alegerilor locale i generale din anul 2004;

ü întocmirea raportului semestrial privind activitatea de solu ionare a peti iilor
potrivit Ordonan ei nr.27/2002;

ü întocmirea fi elor anuale de evaluare centralizat  a implement rii Legii nr. 52 /
2003 privind transparen a decizional  în administra ia public i a Legii nr. 544 /
2001 privind liberul acces la informa iile de interes public;

ü asigurarea reprezent rii în instan  a CJ MM;
ü gestionarea prin Compartimentul înv mânt – cultur , asisten  social  a

problemelor legate de înv mântul special i a ac iunilor desf urate de institu iile
de cultur  subordonat ;

ü asigurarea secretariatului Comisiei jude ene antis cie;
ü asigurarea secretariatului Autorit ii Teritoriale pentru Ordine public ;
ü asigurarea secretariatului Comitetului Operativ i a Comisiei Jude ene

Consultative.

 La acest compartiment sau în parte la secretariat, trebuie s  rezolv m urm toarele
probleme imperativ prev zute de lege:

- desemnarea unei persoane “responsabil  cu societatea civil ”, care s  primeasc
propunerile, sugestiile i opiniile cu privire la proiectele de hot râri i dispozi ii
normative (art.6, alin.(5) din Legea nr. 52 / 2003)



- organizarea unui compartiment specializat de informare i rela ii publice (art.4
din Legea nr. 544 / 2001)

- desemnarea unui purt tor de cuvânt (de regul  din cadrul compartimentului de
informare i rela ii publice – art.16 din Legea nr. 544 / 2001)

-  organizarea unui compartiment distinct pentru rela ii cu publicul care s  primeasc ,
 înregistreze, s  se îngrijeasc  de rezolvarea peti iilor i s  expedieze r spunsurile c tre

peti ionari (art.6 din O.G. nr. 27 / 2002 a a cum a fost modificat prin Legea nr. 233 / 2002)

Direc ia General  Tehnic

Activit i principale desf urate:

ü verificare i solu ionare documenta ii pentru emiterea certificatului de urbanism sau
prelungirea valabilit ii;

ü verificarea i solu ionarea documenta ii pentru emiterea Autoriza iei de construire
sau prelungirea valabilit ii acesteia;

ü verificare i solu ionare documenta ii pentru emiterea Autoriza iei de desfiin are;
ü verificarea i solu ionarea documenta ii tehnice pentru emiterea Avizului structurii

de specialitate;
ü urm rirea ac iunii de cadastru edilitar în municipiile Baia Mare i Sighetu

Marma iei;
ü verificarea stadiului realiz rii Planurilor urbanistice generale;
ü întocmire programe de electrific ri rurale;
ü participarea la elaborarea de programe de amenajare a teritoriului privind

construirea, reamenajarea sau revitalizarea c ilor de comunica ie i a re elelor de
alimentare cu gaze naturale i ap ;

ü participarea la ac iuni de evaluare a pagubelor produse de inunda ii sau alunec ri de
teren;

ü efectuarea cercet rii prealabile în vederea declar rii de utilitate public ;
ü furnizarea de date pentru elaborarea planurilor jude ene i regionale privind

protec ia mediului;
ü urm rirea realiz rii investi iilor realizate în baza H.G. 577 / 1997;
ü ob inerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism pentru Proiectul

“MARA”, finan at în cadrul Programului SAMTID;
ü centralizarea datelor privind stadiul realiz rii Programului SAPARD – M sura 2.1

în jude ul Maramure i raportarea lor la B.R.I.P.S. Satu Mare;
ü centralizarea datelor privind realizarea Programului guvernamental “S li de sport”

i raportarea lor la MTCT – CNI;
ü elaborarea raportului de realizare a investi iilor din programul Consiliului jude ean

pe perioada 2000 – 2004;
ü elaborarea de note de fundamentare i proiecte de hot râri de guvern privind

finan area unor obiective din fondul de rezerv  a guvernului;
ü evaluarea ofertelor de execu ie în cadrul licita iei interna ionale pentru realizarea

obiectivului “Dezvoltarea zonei turistice Luna es – Bor a”, finan at în cadrul
Programului PHARE, în calitate de membru al comisiei ce i-a desf urat
activitatea la sediul MIE în perioada 2 iunie – 26 iulie 2004;



ü urm rirea realiz rii i punerii în func iune a sistemelor de alimentare cu ap
finan ate prin H.G. nr. 687 / 1997, precum i monitorizarea func ion rii sistemelor
deja puse în func iune, în calitate de Reprezentant Delegat al Investitorului;

Sisteme recep ionate în anul 2004:
o Alimentare cu ap  a satului Chechi , comuna Dumbr vi a
o Alimentare cu ap  a comunei Boiu Mare, cu satele Boiu Mare i Prislop
o Alimentare cu ap  a comunei Ulmeni cu satele ulmeni, Arduzel i Mân u

Sisteme începute în anul 2004:
o Alimentare cu ap  a comunei Asuaju de Sus, cu satele Asuaju de Sus i

Asuaju de Jos
ü participarea la licita ii pentru atribuirea achizi iilor publice de lucr ri i servicii;
ü evaluarea unor imobile din domeniul public sau privat al Consiliului jude ean

Maramure i a unor consilii locale;
ü supravegherea i controlul lucr rilor executate în domeniul drumurilor;
ü urm rirea lucr rilor de drumuri finan ate prin H.G. 226 / 2003;
ü supravegherea i preg tirea ac iunii de recenzare a circula iei rutiere ce se va

desf ura în anul 2005;
ü elaborarea de hot râri de guvern privind finan area unor investi ii publice;
ü demararea ac iunii de reclasificare a re elei de drumuri publice în jude ul

Maramure ;
ü acordarea de asisten  tehnic  consiliilor locale,
ü solu ionarea sesiz rilor i reclama iilor primite.

Direc ia General  Economic având mai multe compartimente, voi încerca o
prezentare a problematicii pe fiecare compartiment în parte.

Compartimentul buget

ü Au fost întreprinse ac iuni de îndrumare i coordonare privind elaborarea lucr rilor
privind bugetul propriu al consiliului jude ean, precum i a bugetelor de venituri i
cheltuieli ale unit ilor de subordonare jude ean  ai c ror conduc tori au calitatea
de ordonatori secundari sau ter iari de credite;

ü S-a elaborat i supus spre aprobare consiliului jude ean, programul calendaristic de
desf urare a lucr rilor privind bugetul consiliului jude ean i ale institu iilor
publice din subordine;

ü S-au preg tit i întocmit lucr rile referitoare la proiectul bugetului propriu de
venituri i cheltuieli, pentru cheltuielile proprii ale consiliului jude ean, în acela i
timp, au fost verificate, analizate i centralizate bugetele institu iilor publice din
subordinea consiliului;

ü Au fost elaboreaz  calcule (variante) proprii privind nivelul cheltuielilor i evolu ia
acestora în perspectiv , pentru ac iunile finan ate din bugetul propriu al consiliului
jude ean i din bugetele institu iilor publice cu venituri proprii i extrabugetare;

ü Au fost verificate i analizate proiectele bugetelor de venituri i cheltuieli ale
institu iilor publice de subordonare jude ean , în colaborare cu organele de
specialitate, urm rind necesitatea, oportunitatea i baza legal  a cheltuielilor, justa
dimensionare a cheltuielilor bugetare i din celelalte fonduri, mobilizarea resurselor
existente, cre terea eficien ei în utilizarea fondurilor;



ü Au fost preg tite lucr rile privind stabilirea cheltuielilor bugetului propriu al
consiliului jude ean i ale bugetelor unit ilor de subordonare jude ean , atât în faza
de proiect cât i în faza definitiv ;

ü S-a stabilit dimensionarea necesarului de surse de echilibrare din unele venituri ale
bugetului de stat la nivelul jude ului;

ü Dup  aprobarea cheltuielilor definitive de c tre consiliul jude ean, s-a efectuat
defalcarea cheltuielilor pentru activitatea proprie i pentru unit ile i institu iile
subordonate;

ü S-au f cut verific ri i s-a analizat legalitatea, necesitatea i oportunitatea
propunerilor de modificare a bugetului propriu al consiliului jude ean, bugetelor
unit ilor de subordonare jude ean .

În cadrul Compartimentului contabilitate a fost:
ü organizat i condus  eviden a angajamentelor bugetare i legale;
ü întocmit “Angajamentul bugetar”;
ü întocmit “Ordonan area de plat ”;
ü asigurat  exercitarea controlului financiar preventiv pe toate documentele;
ü întocmite documentele de plat  c tre organele bancare;
ü organizat  eviden a contabil  privind efectuarea cheltuielilor prev zute în bugetul

de venituri i cheltuieli;
ü exercitat controlul zilnic asupra opera iunilor efectuate prin casierie i s-a asigurat

încasarea la timp a crean elor, lichidarea obliga iilor de plat ;
ü întocmit  darea de seam , la termenele stabilite;
ü condus  eviden a contabil  analitic  a valorilor materiale - recep ii i consumuri - a

debitorilor i creditorilor;

Activitatea Serviciului resurse umane a fost orientat  spre realizarea sarcinilor ce îi
revin din Regulamentul de organizare i func ionare i a aplic rii legisla iei în vigoare.
Astfel c :

ü s-a colaborat cu ANFP în vederea ob inerea avizelor pentru func iile publice ale
comunelor nou înfiin ate i modificarea avizelor pentru noile ora e.

ü în permanen  s-a f cut reactualizarea bazei de date privind mi carea (intr ri, ie iri)
func ionarilor publici i s-a transmis la ANFP;

ü lunar s-a transmis situa ia privind monitorizarea i implementarea prevederilor
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit  a func ionarilor publici;

ü s-a urm rit în permanen  respectarea legisla iei privind salarizarea func ionarilor
publici i a personalului contractual din aparatul propriu;

ü s-au reactualizat fi ele postului i s-au întocmit fi ele de evaluare a performan elor
profesionale individuale ale func ionarilor publici i personalului contractual;

ü s-au întocmit lucr rile referitoare la cheltuielile de personal pentru aparatul propriu,
serviciul de Protec ie civil i serviciul Salvamont i s-a colaborat cu unit ile
subordonate la stabilirea necesarului de fond de salarii;

ü s-au verificat i avizat statele de func iuni ale unit ilor subordonate, cu ocazia
modific rilor intervenite în organigrame, precum i cu ocazia major rilor salariale;

ü lunar s-au întocmit statele de plat  ale salariilor pentru aparatul propriu, activitatea
de protec ie civil , salvamont, precum i pentru personalul care a participat la
comisiile de recrutare i încorporare;

ü semestrial s-au f cut raport ri la DGFPCFS privind num rul de personal, structura
acestuia i a fondului de salarii;



ü în colaborare cu Centrul regional de formare continu  pentru administra ia public
local  Cluj s-au organizat cursuri de perfec ionare pentru primarii nou ale i în
domeniul managementului public i curs de perfec ionare în domeniul elabor rii
proiectelor.

În cadrul Compartimentul sinteze economice, patrimoniu, investi ii pot fi
identificate urm toarele ac iuni:

ü ini ierea de Propuneri de hot râri referitoare la modific rile intervenite în
inventarul domeniului public i privat al jude ului;

ü participarea în cadrul comisiilor la predarea în teren a unor imobile în folosin
gratuit  sau în administrare;

ü verificarea documenta iile depuse în vederea ob inerii acordului favorabil pentru
încheierea, prelungirea i modificarea contractelor de comodat i închiriere pentru
spa iile în care se desf oar  activit i medicale i conexe actului medical, anterior
aplic rii H.G. nr. 884 / 2004.

ü participarea la inventarierea imobilelor i spa iilor în care se desf oar  activit i
medicale; .

ü urm rirea încasarea redeven ei stabilite prin contractele de concesionare la
termenele stabilite i s-au emis facturi corespunz toare încas rilor.

ü participarea la inventarierea în teren a bunurilor apar inând domeniului public i
privat al jude ului i apoi la întocmirea inventarelor de sfâr it de an.

ü participarea în diferite colective la identificarea în teren a unor imobile din
domeniul public i privat la care s-au semnalat probleme;

ü s-au f cut interven ii la ministere în vederea reglement rii statutului juridic al unor
imobile;

ü acordarea de asisten  referitoare la adresele primite de la ministere în vederea
stabilirii corecte a domeniului public al statului i al unit ilor administrativ –
teritoriale;

ü împreun  cu Prefectura s-a participat la întocmirea urm toarele lucr ri:
§ situa ia investi iilor în infrastructura  local  în perioada 1990 –2003 (în lei i dolari);
§ situa ia realiz rii principalilor  indicatori, ac iuni i programe pe anul 2002 – 2003 i

program de dezvoltare economico – social  pe  anul  2004;
§ stadiul realiz rii lucr rilor din cadrul Proiectului na ional “România curat ”;
§ programele cuprinse în Proiectul na ional “Anul 2004 – anul colectivit ilor locale

din România.

În cadrul Compartimentului control comercial activitatea în perioada iulie -
decembrie s-a desf urat astfel:
 - 1 VII - 30 IX - 3 inspectori
 - 1 X - 31 XII  - 4 inspectori

În aceast  perioad  au fost realizate controale la agen ii economici cu capital de stat,
cu capital par ial de stat i în re eaua de servicii c tre popula ie. Controalele au cuprins
întreaga gam  de activit i comerciale, en-gross, en-detail, cu produse alimentare,
industriale, confec ii i înc minte, alimenta ie public , activit i de cazane, prest ri
servicii, pie e, etc.



Cu ocazia controalelor au fost depistate nereguli în respectarea prevederilor din actele
normative, respectiv: lipsa autoriza iilor de func ionare, nerespectarea unor norme de igien
sanitar , lips  la gramaj, neafi area la loc vizibil a pre urilor de desfacere sau chiar lipsa
acestora, punerea în vânzare a unor produse cu termen de garan ie dep it sau
necorespunz toare calitativ, etc.

Abaterile constatate în timpul controalelor s-au concretizat în sanc iuni
contraven ionale, care s-au transformat în amenzi aplicate, acestea fiind încasate în mare
parte.

Pentru neachitarea proceselor verbale în termenele legale au fost trimise spre încasare
silit  de c tre Administra iile financiare de pe ruta jude ului.

O alt  latur  a activit ii controlului comercial a fost întocmirea certificatelor de
clasificare a unit ilor de alimenta ie public  nou înfiin ate.

Este de men ionat i faptul c  reclama iile i sesiz rile care au fost primite au fost
rezolvate în termen i în conformitate cu prevederile legale.

Biroul de Dezvoltare Durabil , Integrare European i Informatizare

1. Asocieri i cooper ri interna ionale

1.1 Cooperare transfrontalier

Au fost continuate ac iunile în cadrul programului de cooperare trasfrontalier
România Ucraina CBC. S-a participat la lansarea Programului de Finan are la Muchacevo
(Ucraina).

S-au întreprins ac iuni de mediatizare a schemei de finan are, inclusiv demersuri pe
lâng  autorit ilor din România i Ucraina pentru identificarea de parteneri i proiecte
eligibile în schema de finan are. A fost depus un proiect în parteneriat cu CCI MM i
similare din Ucraina.

1.2 Rela ii de înfr iri

Jasz-Nagykun-Szolnok
Noiembrie 2004 - organizare vizit  oficial  a delega iei Adun rii generale a jude ului

Jasz-Nagykzn-Szolnok în Maramure  cu deplas ri la obiective culturale din Baia Mare,
Colt u, Sighetu Marma iei, Ocna ugatag, Bârsana i S pân a

Szabolcs-Szatmar-Bereg
19-20 octombrie 2004 - participare la vizita oficial  a delega iei din Maramure  la

invita ia Adun rii Generale a jude ului Szabolcs-Szatmar-Bereg  ca un schimb de experien
transfrontalier în domeniul protec iei mediului

1.3 Participarea Consiliului Jude ean Maramure  la Adunarea Regiunilor
Europei

Noiembrie 2004 - participare la Adunarea General  a Regiunilor Europene de la
Viena, unde s-a sus inut prin prezentare multimedia candidatura jude ului Maramure  pentru
organizarea taberei de var  2005.

23-27 august 2004 participare coala de var  - manifestare anual  a Adun rii
Regiunilor Europei  de la Olomuc–Cehia.



14-16 octombrie 2004 - participare la prima conferin a Centurio , organizata in
Ungaria – Hevezs.

24-27 noiembrie 2004 -  preg tire vizita in Maramure  a d-nului Geert Gieler  expert
al Olandei pentru probleme de dezvoltare rurala si agricultura pentru Uniunea Europeana,
pentru evaluarea jude ului in scopul semn rii înfr irii cu regiunea olandeza Flevoland
partener  a jude ului in proiectul Centurio.

1.4 Activitatea Consiliului Jude ean  Maramure  în cadrul Euroregiunii
Carpatice

Decembrie - preg tire materiale documentare, text i poze cu castele i conace din
jude ele din România-membre ale Euroregiunii Carpatice i anume: Maramure , Boto ani,
Harghita, S laj i Satu Mare pentru bro ura “Castele i conace din Euroregiunea Carpatic ”
proiect ini iat de partea slovaca a acestei organiza ii.

1.5 Alte ac iuni interna ionale

01-03 decembrie 2004 - depunere proiect “We are Europeans“ la Bruxelles i contact
cu partenerii olandezi.

2. Dezvoltare regional

Biroul de Dezvoltare Durabil  Integrare European i Informatizare a fost implicat în
mod direct în activitatea de elaborare a Planului de Dezvoltare Regional  2007-2013, proces
care se va derula pe parcursul anului 2005.

În ceea ce prive te programele derulate prin Agen ia de Dezvoltare Regional  Nord
Vest, la nivelul Consiliului Jude ean Maramure  s-au realizat ac iuni de promovare,
acordare de consultan i asisten  tehnic  atât în faza de elaborare a proiectelor propuse în
cadrul programelor de finan are, cât i în faza de contractare i implementare a acestora,
ac iuni care au dus la ob inerea urm toarelor rezultate:

- componenta PHARE 2002 Infrastructura Mare - în cadrul proiectului
„Dezvoltarea sta iunilor turistice Luna es (Satu Mare) – Bor a (Maramure )”, s-a
asigurat sprijin în elaborarea documenta ie tehnice pentru licita ie, desemnarea unei
persoane în cadrul procedurilor de licita ie interna ional  organizate de Ministerul Integr rii
Europene, în comun cu Direc ia General  Tehnic . Proiectul a fost promovat la finan are la
o valoare global  de 15.303.017,83 euro din care 6.381.386,86 euro pentru loca ia Bor a. În
prezent, proiectul este în faza de execu ie lucr ri.

- componenta PHARE 2003 Infrastructur  Mare - s-au elaborat un num r de 24
fi e de proiect pentru Phare 2003 Infrastructur  Mare, s-au centralizat cele de la alte unit i
administrative din jude i au fost înaintate ADR Nord Vest. Dintre fi ele elaborate a fost
selectat ca prioritar al Regiunii ADR Nord Vest „Turism la lacurile s rate de la Sângeorz

i – Ocna ugatag – Turda”. În cadrul proiectului selectat, s-a asigurat sprijin i
consultan  pentru realizarea fazelor preliminare – Studiu de fezabilitate comun i Brief
Design, inclusiv participarea pe teren al turi de asisten a tehnic i proiectan ii de
specialitate. Au fost g site solu ii pentru deblocarea situa iilor care ar fi condus la
neeligibiltatea proiectului.

- componenta PHARE - SAMTID – a fost selectat pentru finan are Proiectul de
reabiltare a re elelor de distribu ie a apei potabile în ora ele jude ului Maramure , proiect
încadrat în prioritatea 1.



S-au identificat proiectele care pot fi aplicate în cadrul schemei de finan are Phare
2004-2006 Coeziune economic i social  – infrastructur  regional . S-a acordat asisten  în
elaborarea fi elor de proiect de c tre alte entit i eligibile din jude . Datorit  decal rii
termenelor de depunere din decembrie 2004 în ianuarie 2005 a proiectelor, acestea vor fi
tratate în raportul anului 2005. Ca date informative, CJ MM a reu it depunerea a dou
proiecte ca titular i unul ca partener.

Pentru schema de finan are CBC schema de granturi pentru proiecte tip people to
people au fost întreprinse m suri de diseminare a informa iilor, de identificare a
poten ialilor parteneri, inclusiv cu partea Ucrainean , prin Consulatul României la Cern i
i consulatul Ucrainei la Suceava.

3. Integrare european

 Ca membru în re eaua de Multiplicatori  de Informa ie European , s-au realizat
ac iuni de promovare a programelor finan ate de c tre uniunea European i s-a acordat
consultan  privind accesarea fondurilor comunitare.
 De asemenea s-a participat la elaborarea strategiei de modernizare a administra iei
publice din jude ul Maramure i la definirea unui set de m suri pentru cre terea capacit ii
de absorb ie a fondurilor de pre-aderare.

4. Ac iuni i activit i în domeniul informaticii

S-a asigurat buna func ionare a re elei de calculatoare din cadrul Consiliul jude ean
Maramure  precum i extinderea acesteia cu înc  6 posturi noi de lucru. În prezent sunt
acoperite cu re ea aproape toate birourile func ionale ale Consiliului jude ean Maramure

A fost între inute serverele de comunica ie i serverele de fi iere.
Pe pagina proprie de INTERNET a Consiliul jude ean Maramure  au fost publicate

toate declara iile de avere a demnitarilor, ale ilor i a func ionarilor publici din întreg
jude ul – alegerile locale iunie 2004 (peste 23.000 de pagini scanate).

Prin intermediul message boardului au fost realizat  diseminarea informa iilor în
cadrul abona ilor la aceast  list , care a ajuns la peste 200 de adrese de distribuire.
 A fost acordat  asisten  consiliilor locale din jude  în vederea extinderii re elei
extranet a Consiliul jude ean Maramure  – RECIF 99, în acest moment prin modul
electronic comunica ia fiind stabilit  cu un num r de 15 unit i administrative.
 S-a acordat consultan i sprijin în procedura de achizi ii electronic  a institu iei.
 S-au demarat ac iuni concrete în vederea realiz rii GIS jude  Maramure , faz  pilot
Baia Mare-Seini – traseu Drum Expres i extinderea spre Zal u.

S-a dezvoltat rela ia cu Asocia ia Na ional  a Informaticienilor din Administra ia
Public , Consiliul jude ean Maramure  având din anul 2003 un membru cotizant, prin
participarea la Conferin a Na ional .
 S-a asigurat protec ia antivirus a re elei de calculatoare, astfel încât au fost semnalate
doar un num r de 3 virus ri active – toate remediate f  pierdere de date i informa ii i

 afectarea ansamblului func ional.
 Nu au fost semnalate intruziuni sau c deri ale site-ului web propriu.

A fost elaborat studiul de prefezabilitate pentru realizarea sistemului integrat de
comunica ii în jude ul Maramure , pentru solu ia parteneriat public privat, aprobat în
Consiliul jude ean în luna iunie 2004.  A fost vizitate jude e unde aceste sisteme sunt în curs
de implementare.



În activitatea de instruire i perfec ionare a personalului din administra ia public  s-a
demarat ac iunea de inventariere a necesarului de instruire primar i de instruire în
domeniul informaticii la nivel de jude . Au demarat cursurile de certificare ECDL (permisul
de conducere european pentru calculatoare), primele persoane sus inând i testele pentru
nivelul START.

5. Dezvoltarea i promovarea portofoliului de proiecte al CJ Maramure

5.1 Proiecte cu impact na ional i interna ional:
- Continuarea procesului de informatizare a institu iilor publice din Administra ia

public  local  Maramure i integrarea în Sistemul Electronic Na ional
- Devierea traficului greu din localit i prin realizarea Drumului expres Baia Mare -

Vaja (Ungaria) - proiect ini iat de Consiliul jude ean Maramure
- A fost analizat  oportunitatea proiectului de dezvoltare a infrastructurii rutiere

“Autostrad  Budapesta – Odesa” prin prisma documentelor programatice TEM i
TINA i a legisla iei na ionale.

5.2  Proiecte cu impact regional i interjude ean.
- Pa i pentru realizarea proiectului Sistem jude ean de gestiune integrat  a de eurilor

menajere, proiect în faz  de a fi asigurat  finan area din fonduri ISPA mediu –
preg tirea proiectelor.

- punerea în valoare a tradi iilor culturale - Circuitul M stirilor i a Bisericilor de
lemn, proiect propus spre realizare în parteneriat de consiliile jude ene Bistri a

ud, S laj i Maramure .
- Continuarea proiectului “Drumul Nordului” racord la Zal u.
- Gutinul – dezvoltarea zonelor turistice Izvoarele, Mogo a, Cavnic.

5.3 Proiecte cu impact jude ean
- Tablou de bord, proiect aprobat la finan are prin programul Phare 2002 Fondul de

modernizare pentru dezvoltarea administra iei la nivel jude ean, RO 2002/000-
586.03.02, buget total 25.000 euro din care grant 20.000 euro. – proiectul a fost
clasat pe locul I pe ar  la calitatea cererii de finan are.

5.4 Proiecte resurse umane
- Implementarea Proiectului “Pentru Voi” aprobat la finan are din fonduri Phare

2002 Coeziune economic i social  - Resurse umane

6. Formare i perfec ionare profesional

 S-a asigurat participarea a 5 persoane din cadrul biroului la cursuri obligatorii de
formare profesional  prin INA pe specializarea Elaborarea i Managementul proiectelor,
finalizate cu certificate de absolvire. Acest mod de abordare a perfec ion rii profesionale s-a
materializat prin realizarea în echip  a celui mai bine evaluat proiect pe ar  din 1078
proiecte evaluate !!
 S-a asigurat participarea a 4 persoane din cadrul biroului la cursuri obligatorii de
formare profesional  ECDL, inclusiv examenul pentru nivelul baz .
 De asemenea, s-a participat la cursuri de instruire pentru programul Phare 2004-2006
Coeziune economic i social  – Proiecte de infrastructur  regional  – elaborarea cererilor
de finan are, cu 4 persoane.



 7. Alte ac iuni

- Continuarea particip rii la grupurile de lucru din cadrul Programului “Închiderea
Durabil  a Minelor pe baza Evalu rii Impactului Social”, program finan at de
Guvernul Olandei în cadrul Programului Matra.

- Continuarea particip rii la instruiri i schimburi de experien  na ionale i
interna ionale.

- Ini ierea procedurilor pentru ob inerea unui sistem propriu al calit ii ISO
9001/2000 în Consiliul Jude ean Maramure  .

- S-a rezolvat coresponden a curent
- S-au preg tit referatele, proiectele de hot râri, materialele care urmeaz  s  se

discute în edin ele de consiliu sau comisiile de specialitate
- Traduceri materiale, adrese invita ii primite la Consiliului jude ean Maramure
- S-a asigurat serviciile de traduc tori la solicitarea conducerii
- S-au efectuat orice alte sarcini încredin ate de conducerea Consiliului jude ean

Direc ia General  Jude ean  pentru Protec ia Drepturilor Copilului

Datorit  unui management defectuos i a colabor ri aproape inexistente între
conducere CJ MM i conducerea DGJPDC, pe parcursul anului 2004, la data de 1 octombrie
DGJPDC se afla aproape în stare de colaps. Motiv pentru care în edin a de CJ din
octombrie 2004 a fost schimbat Directorul general – dl. Augustin BOTI  – atribu iunile de
conducere fiind preluate de dl. director general adjunct – dl. Nicolae BOITOR

În urma acestei schimb ri s-a hot rât o mai mare implicarea a conducerii CJ în
coordonarea activit ii Direc iei, cât i a gestion rii fondurilor alocate.

Astfel s-au organizat, s pt mânal, edin e de lucru, parte din ele fiind convocate chiar
de pre edintele CJ. La aceste edin e au participat: dl. pre edinte, dl. secretarul general al
CJ, directorul economic al CJ, directorul general al Direc iei i directorul economic al
Direc iei.

Audit intern

Auditul intern, constituit la nivelul Consiliului jude ean  Maramure , este organizat
în baza Legii nr. 672 / 2002, privind auditul public intern i este caracterizat ca o structur
organizatoric  independent , sub forma unui compartiment specializat constituit din
persoane care nu sunt implicate în vreun fel în îndeplinirea activit ilor pe care le auditeaz .

Conform Normelor metodologice proprii i a planului de audit aprobat, sunt supuse
auditului intern exercitat de c tre compartimentul de audit intern - Consiliul jude ean
Maramure i urm toarele institu ii publice subordonate acestuia:

- Muzeul de Mineralogie
- Centrul crea iei populare Maramure
- coala de arte “Liviu Borlan“
- Muzeul jude ean Maramure
- Serviciul public de protectia plantelor Maramure
- Biblioteca jude ean  Maramure
- Ansamblul Na ional Folcloric Transilvania Baia-Mare
- “URBANET“



- Corpul gardienilor publici Maramure
- Centrul jude ean de consultan  agricol  Maramure
- Revista “Nord Literar“
- coala general  pentru copii cu deficien e Târgu-Lapu
- coala general  pentru copii cu deficien e Gârdani
- coala general  pentru copii cu deficien e Sighetu-Marma iei
- coala general  pentru copii cu deficien e Vi eu de Sus
- coala general  pentru copii cu deficien e nr. 1 Baia – Mare
- coala general  pentru copii cu deficien e nr. 2 Baia – Mare
- coala profesional  special  pentru copii cu deficien e Baia – Mare
- Serviciul public B ile Co tiui
- Direc ia jude ean  de asisten  social  Maramure

Caracterul misiunii de audit intern este sondajul. Tehnicile utilizate în derularea
misiunii de audit sunt: examinarea i urm rirea. Principalul instrument utilizat în misiunea
de audit intern a fost formularul “list  de verificare”. Acesta este utilizat pentru a stabili
conditiile pe care trebuie s  le îndeplineasc  fiecare domeniu auditat i cuprinde un set de
proceduri privind obiectivele auditate.

În derularea misiunii de audit intern au fost intocmite urm toarele materiale:
- ordinul de serviciu
- declara ia de independen
- notificarea privind declan area misiunii de audit intern
- programul de audit
- minuta edintei de deschidere
- programul interven iei la fa a locului
- chestionarul list  de verificare
- minuta edin ei de inchidere

Obiective verificate:
1. Achizi ionarea de mijloace fixe
2. Achizi ionarea de obiecte de inventar i materiale
3. Activitatea de casierie
4. Închirieri i concesion ri
5. Inventarierea patrimoniului
6. Eviden a i p strarea documentelor cu regim special
7. Angajarea, drepturile i r spunderile gestionarilor
8. Completarea situa iilor financiare
9. Organizarea i executarea C.F.P. propriu

10. Modul de completare a carnetelor de munc , a registrului pentru eviden a salaria ilor
11. Organizarea contabilit ii
12. Administrarea i gestionarea bunurilor materiale
13. Reevaluarea i amortizarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul institu iei
14. Modul de ducere la îndeplinire a m surilor l sate ca urmare a verific rilor anterioare


