
RAPORT DE ACTIVITATE
al  pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure

pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2005

(*) 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.

În perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2005, 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 Jud ean (art. 116, litera b, c,
d, e, f din 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 6 edin e ordinare i 2 edin e
extraordinare.

Dintr-un total de 133 Proiecte de Hot râre, propuse în aceast  perioad , au fost
adoptate 133, acestea devenind hot râri ale Consiliului jude ean Maramure  - ANEXA nr. 1.

În aceea i perioad , conform art. 117, am emis i 340 de Dispozi ii.

Îndeplinirea 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 alin. 2, men inând dispozi ia nr. 202 / 2004, am delegat domnilor vicepre edin i

coordonarea unor institu ii, servicii publice i alte domenii de activitate.

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.

În vederea discut rii repartiz rii bugetului pentru anul 2006 a avut loc i o întâlnire
cu to i conduc torii acestor institu ii i servicii publice.
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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 cursul anului 2005 a fost promovat  prin Hot rârea Consiliului Jude ean o nou
Organigram  a aparatului propriu. În aceast  organigram  s-a procedat la o reducerea a
posturilor de conducere i la o simplificare pe ansamblu. S-a urm rit o mai bun
func ionalitate a compartimentelor i cre terea rolului unora dintre acestea. Biroul de
integrare european  a devenit Serviciul de integrare european i dezvoltare regional  în
concordan  cu cerin ele i necesit ile impuse de procesul de pre i post aderare la Uniunea
European  a României.

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

În cursul anului 2005 activitatea privind protec ia drepturilor copilului s-a derulat în
cadrul Direc ie Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului înfiin at  la sfâr itul
anului 2004. La începutul anului prin hot râre a Consiliului Jude ean a fost numit noul
director executiv în persoana doamnei doctor, Ilea Cornelica i a fost aprobat  noua
organigram , statul e func ii i num rul de personal. S-a organizat concurs pentru postul de
director economic al institu iei. Noua conducere, în colaborare cu secretarul general i
pre edintele Consiliului Jude ean a reu it s  managerieze de o manier  nou  institu ia astfel
încât problemele foarte grave cu care aceasta s-a confruntat în ultimii ani s  fie remediat .
De remarcat c  pentru prima dat  în ultimii ani, institu ia a încheiat anul bugetar 2005 f
datorii (în iulie 2004 datoriile institu iei se ridicau la circa 40 miliarde ROL, iar în ianuarie
2005 ele erau de circa 19 miliarde ROL).

În privin a celorlalte institu ii din subordinea Consiliului Jude ean pe parcursul anului
2005 s-au asigurat resursele financiare necesare derul rii în bune condi ii a activit ii
acestora. Dac  prin bugetul ini ial (conform Legii bugetului de stat pe anului 2005, aprobat
de guvernul N stase în toamna anului 2004) n-au fost asigurate decât par ial resursele
financiare pentru majoritatea institu iilor, prin rectific rile succesive din a doua jum tate a
anului s-a reu it ca toate institu iile s  încheie anul bugetar f  nici o datorie.

Au fost i cazuri excep ionale – Ansamblul Na ional Transilvania – pentru care a fost
nevoie de m suri deosebit pentru salvarea acestei institu ii. Pe lâng  m surile administrative
(s-a numit o nou  conducere i s-a aprobat o nou  organigram , cu un num r mai redus de
posturi), au fost necesare demersuri de sus inere financiar  de la bugetul propriu al
Consiliului Jude ean (atribuirea unor sume suplimentare, reprezentând mai mult decât
bugetul ini ial alocat).

Una din preocup rile de baz  în activitatea desf urat  în anul 2005 a constat în
întreprinderea de demersuri pentru atragerea de fonduri suplimentare de la bugetul
statului pentru jude ul Maramure . În acest sens am avut mai multe întâlniri la Bucure ti
cu reprezentan ii Guvernului României i în special cu Primul Ministru, ministrul Finan elor
Publice i secretarul de stat din Ministerul Administra iei i Internelor – Victor Paul Dobre.
Majoritatea sumelor alocate suplimentar a fost ob inute în urma promov rii unor Proiecte de
Hot râre de Guvern. Fondurile alocate suplimentar în majoritatea cazurilor au fost c tre
Consiliul Jude ean i unele unit i administrativ-teritoriale. A a cum rezult i din Anexa
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nr. 4 totalul sumelor suplimentare alocate jude ului Maramure  în anul 2005 se ridic  la
impresionanta cifr  de 648 miliarde ROL situând jude ul Maramure  în primele 3 pe ar
din acest punct de vedere.

În Anexa nr. 2 este redat  pe lâng  realizarea veniturilor Consiliului Jude ean pe
anul 2005 i utilizarea Fondului de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului i Programul
de investi ii pentru activitatea proprie.

Pre edintelui i conducerii executive în ansamblu îi revine i rolul de gestionare a
patrimoniului public i privat jude ean i în acest sens în Anexa nr. 3 este prezentat  situa ia
acestuia în baza inventarierii la 31 decembrie 2005.

Un domeniu important al activit ii desf urate în anul 2005 l-a constituit cel al
realiz rii unor lucr ri publice în jude . În acest sens, la începutul anului 2005, am
coordonat grupul de speciali ti din cadrul Consiliului Jude ean care a elaborat „Programul
de lucr ri publice pe perioada 2005-2008 în jude ul Maramure ”. Acest program,
incluzând priorit ile la nivel jude ean în domeniul infrastructurii de transport rutier
(drumuri jude ene i comunale), aliment ri cu ap  în mediul rural, construc ii de locuin e
sociale i ANL, construc ii s li de sport, a fost înaintat Guvernului fiind predat personal de
pre edintele Consiliului Jude ean efului Cancelariei Primului Ministru i ministrului
delegat pentru Lucr ri Publice din Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului.

O preocupare major  în acest domeniu a fost cea privind alocarea de la bugetul
propriu al Consiliului Jude ean a unor sume importante (aproximativ 80 miliarde ROL)
pentru lucr ri de repara ii i între inere a drumurilor jude ene. S-a urm rit totodat
continuarea derul rii programelor de alimentare cu ap  în mediul rural i a celor de pietruire
a drumurilor comunale (vezi Anexa nr. 5).

Un alt domeniu pe care l-am considerat deosebit de important în activitatea derulat
în anul 2005 a fost cel al promov rii de proiecte importante pentru jude ul Maramure .
În acest sens în cele ce urmeaz  sunt redate demersurile întreprinse în cursul anului 2005
pentru promovarea a 4 din cele mai importante proiecte:

1. Drum expres Vaja (Ungaria) – Baia Mare
- 17 ianuarie 2005 - Budapesta - participarea în cadrul delega iei Guvernului

României la invita ia Primului Ministru la vizita în Ungaria pentru sus inerea
proiectului;

- 1 iulie 2005 – organizare întâlnire, în Baia Mare, cu reprezentan ii
ministerelor de resort ale celor dou ri i autorit i din cele trei jude e;

- 20-21 octombrie 2005 – participat la edin a comun  a guvernelor României i
Ungariei, la invita ia Primului Ministru, C lin Popescu T riceanu.

2. Înfiin are punct trecere frontier  – Aeroportul Baia Mare (transformarea în
aeroport interna ional)
Pentru înfiin area punctului de trecere frontier  pe Aeroportul Baia Mare, am ini iat

un proiect de Hot râre de Guvern pe care, dup  prezentarea lui i a discu iilor purtate cu
domnul secretar de stat Alexandros Galia atos i cu domnul Andrei Dumitru, director al
Direc ie avia iei civile, l-am depus la Ministerul Transporturilor.

Acela i proiect de Hot râre de Guvern, în urma discu iei cu domnul ministru Vasile
Blaga, a fost depus, la sfâr itul anului, i la Ministerul Administra iei i Internelor.

3. Proiectul MARA-SAMTID – Reabilitarea infrastructurii de alimentare cu
ap  potabil  a ora elor din jude ul Maramure

Am f cut demersuri sus inute pentru deblocarea proiectului prin:
a. transformarea ac ionariatului S.C. VITAL, incluzând i ADIL MM
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b. adoptarea hot rârilor privind asumarea Acordului de împrumut cu BEI
c. semnarea Contractului în numele ADIL i a CJ MM la 30 noiembrie 2005

cu firma constructoare câ tig toare a licita iei interna ionale.
Proiectul se implementeaz  începând cu luna martie 2006 în toate cele 8 ora e.

4. Proiectul ISPA - Gestiunea integrat  a de eurilor menajere din jude ul
Maramure

Am f cut demersuri c tre Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor, având întâlniri
i discu ii cu doamna ministru Sulfina Barbu i cu doamna director Venera Vlad,

realizându-se astfel includerea proiectului în Portofoliul guvernamental aprobat de Comisia
European . Licita ia interna ional  pentru realizarea aplica iei cu bani UE a avut loc în
toamna lui 2005, urmând ca aplica ia s  se fac  în anul 2006, iar implementarea s  se
realizeze în perioada 2007-2009.

Un domeniu important al activit ii desf urate în anul 2005 a fost i cel al activit ii
de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Cele mai importante ac iuni desf urate la nivelul Regiunii de dezvoltare Nord Vest
s-au derulat în partea a doua a anului 2005.

În 29 iulie 2005, la Zal u, am participat la reuniunea Consiliului pentru Dezvoltare
Regional  al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest unde s-a desf urat prima dezbatere public
referitoare la Planul de dezvoltare regional 2007 - 2013, urmat  de hot rârea nr.191 cu
privire la aprobarea propunerilor Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest privind planificarea
financiar  aferent Programului Opera ional Regional pentru perioada 2007 - 2013.

În 10.09.2005 la Cluj Napoca am condus lucr rile Forumului reprezentan ilor
comunit ilor Regiunii Nord –Vest, unde s-a adoptat „Declara ia privind politica de
dezvoltare a Regiunii de Nord Vest (Transilvania de Nord)” prin Hot rârea nr.198 din
10 septembrie 2005.

Aspecte privind cadrul strategic de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest
(Transilvania de Nord) sunt prezentate detaliat i justificate în cadrul “Declara iei privind
Politica de Dezvoltare a Regiunii de Nord Vest (Transilvania de Nord)”. Aceast
strategie implic  concentrarea într-o prim  faz  a interven iilor sus inute prin politicile
publice pe crearea unui fundament solid pentru dezvoltarea regiunii, respectiv o re ea de
poli de dezvoltare i un set de sectoare economice de excelen , f  a l sa la o parte
interven iile rezultate din angajamentele asumate de România fa  de Uniunea European .
În ultima perioad  de programare se va consolida competitivitatea economiei regionale iar
eventualele dezechilibre determinate vor fi corectate. Resursele umane vor fi un domeniu
prioritar în toate perioadele de programare.

În 18 octombrie 2005, la Baia Mare, în edin a Consiliului pentru Dezvoltare
Regionala Nord-Vest, prin Hot rârea nr.199, am preluat conducerea acestuia pentru o
perioad  de un an, ajutat de vicepre edintele CDR Nord Vest domnul Szabo tefan
(pre edintele Consiliului Jude ean Satu Mare).

Cu aceast  ocazie am prezentat o informare cu privire la priorit ile Conducerii
Consiliului pentru Dezvoltare Regional   in mandatul octombrie 2005–octombrie 2006 i  s-
a hot rât aprobarea unei propuneri vizând m suri necesare pentru realizarea Programului
Opera ional Regional.

A avut loc i o dezbatere asupra Strategiei de dezvoltare a resurselor umane
(Documentului programatic privind domeniul resurselor umane) i a Planului Regional de
Ac iune pentru Înv mânt Tehnic i Voca ional. S-a hot rât aprobarea Planului de
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Ac iune pentru Înv mântul Tehnic si Voca ional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. La
ac est eveniment a participat i domnul Jonathan Sheele ambasadorului Uniunii Europene
în România.
 Cu ocazia reuniunii CDR al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest din 14 decembrie
2005 de la Oradea, au fost adoptate o serie de hot râri cu privire la aprobarea Planului de
activit i i al bugetului multianual 2006-2008 la nivelul regiunii.

În data de 19 decembrie 2005, în calitate de pre edinte al Consiliului de dezvoltare al
Regiunii de Dezvoltare Nord Vest, am participat la edin a Consiliului Na ional pentru
Dezvoltare de la Ministerul Integr rii Europene, condus  de doamna ministru Anca Boagiu.
Cu aceast  ocazie a fost prezentat „Planul Na ional de Dezvoltare 2007 – 2013” i a fost
aprobat  lista final  a proiectelor finan ate în cadrul schemei de finan are Programul Phare
2004 – 2006 Coeziune Economica i Social  - proiecte mari de infrastructura regional .

Un loc important în activitatea din 2005 l-a ocupat i contribu ia la elaborarea
Planului de dezvoltare a jude ului Maramure  pentru perioada 2007-2013.

În calitate de coordonator al „Planului de Dezvoltare a Jude ului Maramure
pentru perioada 2007-2013”– dezvoltat în cadrul proiectului „Parteneriat pentru
Dezvoltare”, am convocat i am condus opt întâlniri ale Grupurilor de Exper i, din care una
a fost dedicat  organiz rii acestora i a alegerii coordonatorilor de grupuri tematice.

Grupul de exper i este constituit din persoane din diverse domenii de activitate, din
cadrul unor institu ii publice, societ i comerciale, universit i, mass media, ONG-uri, alte
personalit i care î i pot aduce contribu ia la realizarea obiectivelor propuse. Grupul de
exper i este format din peste 40 de persoane.

Rezultatul acestor întâlniri s-a materializat în conturarea a dou  drafturi ale Planului
Jude ean de Dezvoltare ( I - aprilie 2005 i II - august 2005), coordonatorii grupurilor de
lucru participând la întâlnirile de lucru la nivel regional, iar fiecare grup de lucru a elaborat
segmentul corespunz tor din plan.

Grupurile de Lucru au în vedere: cre terea competitivit ii economice i dezvoltarea
economiei bazate pe cunoa tere (GL “Competitivitate”), protejarea i îmbun irea
calit ii mediului (GL “Mediu”), dezvoltarea resurselor umane, cre terea gradului de
ocupare i combaterea excluziunii sociale (GL “Resurse umane, social”), dezvoltarea
economiei rurale i cre terea productivit ii în sectorul agricol (GL “Agricultura”),
dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transport (GL “Transporturi”), sprijinirea
dezvolt rii echilibrate a tuturor regiunilor României în procesul de dezvoltare socio-
economic  (GL “Marketing regional”) i (GL “Turism”), care nu se reg se te ca atare în
Planul Na ional, fiind încadrat la competitivitate.

Un rol important în promovarea jude ului Maramure  pe plan interna ional revine
activit ii de cooperare interna ional . Pe parcursul anului 2005 au fost întreprinse o serie
întreag  de ac iuni în acest sens la care am participat ca i coordonatori sau reprezentant al
consiliului Jude ean (vezi Anexa nr. 6).

Dintre toate ac iunile derulate în anul 2005 a   men iona, în ordinea importan ei, dou
cu o semnifica ie aparte:

- înfiin area Biroului de reprezentare a jude ului Maramure  la Bruxelles
(primul jude  din România care i-a deschis un astfel de birou!);

- atribuirea Maramure ului de c tre Adunarea General  a Ansamblului
Regiunilor Europene de la Strasbourg (noiembrie 2005) a organiz rii colii de
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var . În vara lui 2006, timp de o s pt mân  peste 150 de reprezentan i din
toate regiunile Europei vor fi prezen i în Maramure .

În concordan  cu atribu iile conferite de Legea nr. 215 / 2001 a administra iei
publice locale, în anul 2005, 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 01.01- 31.12.2005 s-au desf urat un num r de 26 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 24 edin e, 12 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 4 Adun ri generale ale UNCJR,

dintre care am participat la 2.
d. Consiliul pentru Dezvoltare Regional  al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

(CDR):
Pe parcursul anului 2005 au avut loc un num r de 7 edin e ale Consiliului pentru

Dezvoltare Regional  al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, dintre care am participat la 6
edin e.

e. Asocia ia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale (ADIL):
Au avut loc un num r de 11 Adun ri generale, din care 10 în Baia Mare i 1 în

Sighetu Marma iei, pe care le-am condus în calitate de pre edinte al ADIL. În acela i timp
am mai participat i la 3 edin e de consilii locale (2 – Sighetu Marma iei i 1 – omcuta
Mare), pentru sus inerea aspectelor referitoare la proiectul Mara-SAMTID.

f. Consiliul de Administra ie al Spitalului de Urgen  Jude ean
În calitate de pre edinte al Consiliului de Administra ie am participat la toate

edin ele desf urate în cursul anului 2005.

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.

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.

Atunci când vorbim de audien e este de men ionat i faptul c  în cursul anului 2005
au fost adresate Consiliului Jude ean Maramure  un num r de 116 de peti ii în sensul celor
definite de art. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activit ii de
solu ionare a peti iilor, aprobat  prin Legea nr. 233/2002. Aceste peti ii au fost adresate de

tre: 98 persoane fizice, 17 persoane juridice i 1 anonim .
Peti iile, în principal, se refer  la efectuarea unor construc ii f  autoriza ie,

nerespectarea proiectelor de execu ie la construc ii, efectuarea de construc ii prin  înc lcarea
dreptului de proprietate, nerespectarea legilor fondului funciar, de inerea de utilaje i
exploatare lemnului f  autoriza ie, solicitare de sprijin pentru  introducere curent electric,
acces i repara ii drum, nereguli în activitatea unor prim rii în ceea ce prive te disciplina în
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construc ii, deficien e în derularea construirii de drumuri prin programul SAPARD,
neachitare integral  a indemniza iei de înso itor pentru persoanele cu handicap, solicitare de
copii dup  declara ii de avere primari i viceprimari, comunicare privind fondurile alocate i
costurile de îndiguire pe râul Iza.

Împreun  cu personalul Direc iei Juridice, Administra ie i Rela ii Publice, peti iile
gre it îndreptate au fost trimise autorit ilor sau institu iilor publice în ale c ror atribu ii
într  rezolvarea problemelor semnalate. Peti iile anonime sau cele în care nu au fost trecute
datele de identificare au fost clasate potrivit prevederilor art. 7 din O.G. nr. 27/2002.

Tot în anul 2005 au fost adresate Consiliului Jude ean Maramure  un num r de 17
cereri în sensul celor definite de Legea nr. 544/2002 privind liberul acces la informa iile de
interes public. În principal acestea se refer  la Organigrama Consiliului Jude ean
Maramure , list  cheltuielilor de între inere i repara ii parc auto, lista studiilor de
fezabilitate în perioada 2000 – 2005, bugetul Consiliului Jude ean Maramure  pe anul 2004.

În cazul în care informa ia solicitat  nu s-a încadrat în competen ele Consiliului
jude ean Maramure , potrivit art. 24 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/
2001, solicit rile au fost transmise c tre institu ia sau autoritatea competent i a fost
informat solicitantul despre aceasta.

 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 nr. 1

Hot râri adoptate de plenul Consiliului Jude ean Maramure
 la propunerea pre edintelui

Hot rârea nr. 1 - Adoptarea Regulamentului de organizare i func ionare, organigramei i
statului de func ii ale Serviciului Public comunitar jude ean de eviden  a
persoanelor Maramure

Hot rârea nr. 2 - Numirea temporar  a directorului executiv al Serviciului Public
comunitar de eviden  a persoanelor Maramure

Hot rârea nr. 3 - Aprobarea închirierii unor spa ii apar inând domeniului public al
jude ului

Hot rârea nr. 4 - Darea în folosin  gratuit  a unor imobile apar inând domeniului public
al jude ului Maramure

Hot rârea nr. 5 - Cuprinderea în domeniul public al jude ului a obiectivelor de învesti ii
„Alimentare cu ap ” – Ulmeni

Hot rârea nr. 6 - Scoaterea din domeniul public i privat al jud. a unor bunuri restituite în
natur , conform Legii nr. 10/ 2001

Hot rârea nr. 7 - Aprobarea particip rii CJMM în parteneriat cu CJ S laj i CL Cehu
Silvaniei la Proiectul „Reabilitarea drumului nordului” propus spre
finan are în cadrul programului PHARE CES 2004 – 2006 – componen a
infrastructur  regional

Hot rârea nr. 8 - Aprobarea particip rii CJMM în parteneriat cu CL Baia Sprie i CL
Cavnic la Proiectul Gutinul propus spre finan are în cadrul prog PHARE
CES 2004 – 2006

Hot rârea nr. 9 - Aprobarea particip rii CJMM în parteneriat cu CL Vi eu de Sus la
Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii în zona turistic  Poiana Nov  –
Valea Vaserului, Vi eu de Sus” în cadrul prog PHARE CES 2004 – 2006

Hot rârea nr. 10 - Aprobarea particip rii CJMM în parteneriat cu CJ Cluj, CVJ Bistro a
ud, CL Ocna ugatag. CL Turda, CL Sângeorz B i pentru realizarea

proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru
cre terea atractiv. Turistice a Regiunii de dezvoltare N-V”

Hot rârea nr. 11 - Modificarea listei de investi ii pe anul 2005 a CJMM
Hot rârea nr. 12 - Aprobarea contribu iei CJMMM la diferite ac iuni finan ate din rezerva

bugetar
Hot rârea nr. 13 - Modificarea i completarea Regulamentului de organizare iu

func ionare a CJMM
Hot rârea nr. 14 - Aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei

jude ene pentru protec ia copilului MM
Hot rârea nr. 15 - Actualizarea unor taxe pentru luc rile specifice protec iei plantelor i a

altor lucr ri în agricultur , efectuate de Direc ia jude ean  pentru
protec ia plantelor MM

Hot rârea nr. 16 - Acceptarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în
domeniul public al jude ului

Hot rârea nr. 17 - Numirea directorului executiv al Direc iei generale de asisten  social
i protec ia a copilului MM

Hot rârea nr. 18 - Constituirea comitetului tehnic jude ean pentru descentralizare
administrativ i fiscal

Hot rârea nr. 19 - Modificarea Regulamentului de organizare i func ionare, a
organigramei i statului de func ii ale Serviciului public comunitar de
eviden  a persoanelor MM

Hot rârea nr. 20 - Aprobarea aloc rii unor surse de finan are în vederea sus inerii
cofinan rii aferente contribu iei CJMM pentru realizarea proiectului„



Împreun  la coal i în via ”, aplicant fiind Inspectoratul colar jud.
MM

Hot rârea nr.21 - Participarea CJMM în calitate de membru fondator la constituirea
„Asocia iei pt. turism Maramure ”

Hot rârea nr. 22 - Aprobarea particip rii CJMM la constituirea Grupului de interes EXDE
Hot rârea nr. 23 - Aprobarea contribu iei CJMM la diferite ac iuni finan ate din rezerva

bugetar
Hot rârea nr. 24 - Aprobarea contribu iei CJMM la diferite ac iuni finan ate din rezerva

bugetar
Hot rârea nr. 25 - Trecerea unui bun din domeniul public al jude ului în domeniul public al

ora ului Baia Sprie
Hot rârea nr. 26 - Declararea unor bunuri ca apar inând domeniului public al jude ului
Hot rârea nr. 27 - Aprobarea inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul public al

jude ului MM
Hot rârea nr. 28 - Aprobarea inventarului bunurilor care alc tuiesc domeniul privat al

jude ului MM
Hot rârea nr. 29 - Darea în administrare a unor bunuri apar inând doemniului public i

privat al jude ului MM
Hot rârea nr. 30 - Repartizarea pe unit i administrativ – teritoriale a sumelor defalcate

din taxa pe valoare ad ugat  pentru finan area serviciilor comunitare de
eviden  a persoanelor pe anul 2005

Hot rârea nr. 31 - Rectificarea bugetului propriu al CJMM pe anul 2005
Hot rârea nr. 32 - Aprobarea contului anual de execu ie a bugetului propriu al CJMM pe

anul 2004
Hot rârea nr. 33 - Aprobarea bilan ului contabil pe anul 2004 la RA AEOROPORTUL Baia

Mare
Hot rârea nr. 34 - Stabilirea indemniza iei de edin  a consilierilor jude eni
Hot rârea nr. 35 - Modificarea HCJ nr. 79/ 2004 privind aprobarea Programului de

transport rutier de persoane în trafic jude ean, pe perioada 2005 -2008
Hot rârea nr. 36 - Aprobarea structurii organizatorice, statului de func ii i num rului de

personal pe anul 2005 al DGASPC
Hot rârea nr. 37 - Aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Direc iei

Generale de Asisiten  Social i Protec ia Copilului
Hot rârea nr. 38 - Aprobarea cofinan rii aferente contribu iei proprii pentru realizarea

proiectului „Restructurarea Centrului de Recuperare i Reabilitare
Sighetu Marma iei”-linia bugetar  PHARE 2003/005-551.01.04.01

Hot rârea nr. 39 - Aprobarea cofinan rii aferente contribu iei proprii pentru realizarea
proiectului „Restructurarea Centrului de Igrijire i Asisten  Poienile de
sub Munte”-linia bugetar  PHARE 2003/005-551.01.04.01

Hot rârea nr. 40 - Aprobarea modelului legitima iei pentru consilierii jude eni
Hot rârea nr. 41  - Demisia dl. consilier jude ean ân  Virgil
Hot rârea nr. 42 - Demisia dl. consilier jude ean Filip Ioan
Hot rârea nr. 43  - Validarea a dou  mandate de consilieri jude eni
Hot rârea nr. 44 - Stabilirea taxelor i tarifelor pe anul 2006
Hot rârea nr. 45 - Stabilirea pre urilor medii la produsele agricole pe anul 2006
Hot rârea nr. 46 - Modificarea listei de dot ri pe anul 2005
Hot rârea nr. 47 - Reîntregirea fondului de rezerv  bugetar  constituit la dispozi ia CJM pe

anul 2005
Hot rârea nr. 48 - Închirirea unui imobil apar inând domeniul public al jude ului
Hot rârea nr. 49 - Darea în administrare a unor bunuri apar inând domeniului public al

jude ului
Hot rârea nr. 50 - Aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a concursului

„Cea mai frumoas  comun , cel mai frumos ora  din jude ul MM” în anul
2005



Hot rârea nr. 51 - Completarea i modificarea anexei la Hot rârea nr. 79/ 2004 privind
aprobarea „Prgramului de transport de persoane prin servicii regulate, în
trafic jude ean pt. pers 01.07.2005 – 30.06.2008”

Hot rârea nr. 52 - Modificarea H 94/2004 privind aprobarea „Programului de transport
interjude ean între jud. MM i jude ele limitrofe pentru perioada 2005 -
2007”

Hot rârea nr. 53 - Aprobarea Comisiei de stabilire a terenurilor aflate în patrimoniul SC
ROMNORD SA

Hot rârea nr. 54 - Aprobarea reactualiz rii componen ei Comisiei jud antis cie i
Promovare a Infrastructurii Sociale

Hot rârea nr. 55  - Acordarea avizului favorabil pentru proiectul „Reintegrarea i
sprijinirea copiilor repatria i victime ale traficuloui de persoane”
componenta Centrul de tranzit MM pt. protec ia i asisten a în regim de
urgen  a copiilor victime trafic de pers. – linia finan are PIN 3/2005

Hot rârea nr. 56 - Modificarea H 78/ 2004 privind desemnarea a 6 consilieri în ATOP
Hot rârea nr. 57 - Validarea unor membrii în ATOP
Hot rârea nr. 58 - Desemnarea reprezentan ilor CJMM în Comisia sociio-economic  de

examinare i avizare a implement rii structurilor de vânzare cu
am nuntul cu suprafa  mare

Hot rârea nr. 59 - Numirea directorului executiv al Serviciului public comunitar jude ean
de eviden  a persoanelor

Hot rârea nr. 60  - Modificarea organigramei Serviciului public Urbanet prin
suplimentarea cu un post de muncitor III – ofer

Hot rârea nr. 61 - Înfiin area Centrului jude ean de Informare Consiliere i Formare
Profesional  „Pentru voi”

Hot rârea nr. 62 - Cesionarea unui pachet de ac iuni la SC Fotbal Club Baia Mare
Hot rârea nr. 63 - Rectificarea repartiz rii administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

unele venituri ale bugetului de stat pe 2005
Hot rârea nr. 64 - Aprobarea rectific rii bugetului propriu al CJMM pe 2005
Hot rârea nr. 65 - Aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul propriu

al CJMM
Hot rârea nr. 66 - Modificarea organigramei i a statului de func ii ale Muzeului de

Mineralogie Baia Mare
Hot rârea nr. 67 - Scoaterea unui bun din domeniul public al jude ului MM
Hot rârea nr. 68 - Modificarea art. 16 din Regulamentul de organizare i func ionare al

CJMM
Hot rârea nr. 69 - Aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Centrului de

Informare, Consiliere i Formare Profesional  Pentru voi
Hot rârea nr. 70 - Participarea CJMM în calitate de ac ioar la majorarea capitalului social

al SC Vital Baia Mare
Hot rârea nr. 71 - Scutirea de la taxa pt. emiterea Acordului unic a proiectului „Mara –

reabilitarea re elelor de distribu ie a apei în jude ul Maramure ”
Hot rârea nr. 72 - Modificarea H 52/2004 privind alegerea Comisiei de validare
Hot rârea nr. 73 - Modificarea H 64/ 2004 privind alegerea comisiilor de specialitate ale

CJMM
Hot rârea nr. 74 - Aprob nr. pers. ,a organigramei i statului de func ii a Ansamblului

Transilvania
Hot rârea nr. 75 - Eliberarea din func ia de director al Ansamblului Folclocirc Na ional

Transilvania, a d-lui Pop Mircea
Hot rârea nr. 76  - Numirea directoprului AFN Transilvania Baia Mare – a d.nei D ncu

Iuliana
Hot rârea nr. 77 - Numirea unui reprezentant în Consiliul de Administra ie al SC Fotbal

Club SA Baia Mare



Hot rârea nr. 78 - Desemnarea unui reprezentant în Consiliul de Administra ie al AFN
Transilvania Baia Mare

Hot rârea nr. 79 - Aprobarea listei spa iilor prop. privat. a jud. cu destina ia de cabinete
medicale i a activit ii conexe actului medical

Hot rârea nr. 80 - Modificarea bugetului propriu al CJMM pe 2005
Hot rârea nr. 81 - Înfiin area Serviciului jude ean de paz   MM
Hot rârea nr. 82 - Utilizarea fondului de rulment pt. acoperirea golului de cas  pe 2005
Hot rârea nr. 83 - Rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al AFN Transilvania Baia

Mare
Hot rârea nr. 84 - Aprobarea contribu iei CJMM la diferite ac iuni finan ate din rezerva

bugetar
Hot rârea nr. 85 - Rectificarea repartiz rii pe unit i adm- terit. a sumelor defalcate din

unele venituri ale bugetului de stat pe 2005
Hot rârea nr. 86 - Trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al jud. MM
Hot rârea nr. 87 - Regulamentul de organizare i func ionare a aparatului propriu al

CJMM
Hot rârea nr. 88 - Adoptarea ROI al aparatului propriu al CJMM
Hot rârea nr. 89 - Numirea interimar  a efului Serviciului jude ean de paz  MM – dl.

Andrei Zehan
Hot rârea nr. 90 - Privind încetarea mandatului unui consilier jude ean Lupu iu Teodor
Hot rârea nr. 91 - Validarea mandatului de consilier jud. a dl. Marinca D nu
Hot rârea nr. 92 - Rectificarea repartiz rii pe unit i adm. – terit. a sumelor defalcate din

unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2005
Hot rârea nr. 93 - Rectificarea bugetului propriu al CJMM pe 2005
Hot rârea nr. 94 - Asoc. jud. MM prin CJMM cu localit i din jud. i aprob contract rii

împrumutului pt. obicetiv. Reabilitare sistem de ap  potabil
Hot rârea nr. 95 - Aprobarea indicatori tehnico – ec. Ai Studiului de fezabilitate i aloc rii

sumelor necesare costurilor de între inere pt. proiectul  „Gutinul – Dezv.
Zone turistice”

Hot rârea nr. 96 - Drumul Nordului
Hot rârea nr. 97 - Aprob. vânz rii unui imobil apar inând domeniului privat al jud. MM
Hot rârea nr. 98 - Numirea comisiei de cercetare prealabil  în vederea declar rii utilit ii

pb. Pt. „Alinierea i l rgirea str zii Teiului cu o parcel  de 80mp, Tg.
pu ”

Hot rârea nr. 99 - Înlocuirea unui reprezentant al CJMM în comisia constituit  în baza L
550/ 2002 – Mari tefan

Hot rârea nr. 100 - Înlocuirea unui consilier jud. în ATOP
Hot rârea nr. 101  - Validarea componen ei ATOP
Hot rârea nr. 102  - Numirea unui reprezentant în consiliul de administra ie a Spitalului

municipal de boli infec ioase, dermato-venerice i psihiatrie MM
Hot rârea nr. 103 - Asocierea CJMM cu aut. Ale adm. pb. locale din jud. MM pt. elaborarea

i implementarea proiectului de gestionare integrant  a de eurilor
menajere

Hot rârea nr. 104  - Modificare Statut func ii AFN Transilvania Baia Mare
Hot rârea nr. 105  - Modificare componen ei comisiei jud. pentru prot. Copilului i stabilirea

unor m suri ptr. buna funbc ionare a acestuia
Hot rârea nr. 106  - Rectificare buget de venituri i cheltuieli pe anul 2005 – AEROPORT BM
Hot rârea nr. 107  - Rectificare, repartizare pe unit i adm. –terit. a sumelor defal cate din

unele venituri ale bugetului de stat pe 2005
Hot rârea nr. 108  - Rectificare buget propriu al CJMM 2005
Hot rârea nr. 109  - Modificare Anexa la H13/ 2005 de adoptare a Regulamentului de

organizare i func ionare a CJMM
Hot rârea nr. 110  - Redistribuirea repartiz rii pe unit. adm.-terit. a sumelor defalcate din

unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2005



Hot rârea nr. 111  - Aprobarea rectific rii bugetului propriu al CJMM pe 2005
Hot rârea nr. 112  - Aprobarea contribu iei CJMM la diferite ac iuni funan ate din rezerva

bugetar
Hot rârea nr. 113  - Aprobarea criteriilor specifice de organizare i a repartiz rii sumelor

defalcate din taxa pe valoare ad ugat i a cotei de 22% din imp. Pe venit
pe 2006

Hot rârea nr. 114  - Rep.pe unit. adm- terit.a sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat i a cotelor defalcate din imp. Pe venit 2006

Hot rârea nr. 115  - Aprob. bugetului propriu al CJMM  2006
Hot rârea nr. 116  - Aprob. bugetului de venituri i cheltuieli pe 2006 ptr. RA AEROPORTUL

Baia Mare
Hot rârea nr. 117  - Scoaterea din domeniul public al jud a unui imobil retrocedat în natur ,

conf. L501/ 2002
Hot rârea nr. 118  - Modificarea unei taxe pt. elib. Certificatului de urbanism 2006
Hot rârea nr. 119  - Aprob. elib. Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra

terenului în patrimoniul S.C. ROMNORD pt. fabrica de abrazive din Seini,
str. N. B lcescu nr. 1-3

Hot rârea nr. 120  - Utilizarea func iei didactice auxiliare de adm. financiar i acordarea
unor sporuri specifice în înv mântului preuniversitar de stat coala
Popular  de arte Liviu Borlan Baia Mare

Hot rârea nr. 121  - Acordul prealabil în vederea reorganiz rii Muzeului jude ean
Maramure

Hot rârea nr. 122  - Aprobarea aloc rii sumelor necesare organiz rii colii de var  2006 a
ARE i argumentului semnat în acest sens

Hot rârea nr. 123  - Aprobarea organigramei i statului de func ii ale centrului jud. de
Informare, consiliere i formare profesional  „Pentru voi”

Hot rârea nr. 124  - Aprobarea taxei pt. cursurile de calificare i recalificare în cadrul
Centrului jud. de Infromare, consiliere i Informare profesional  Pentru
voi

Hot rârea nr. 125  - Aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei
socio-economico de examinare i avizare a implement rii structurilor de
vânzare cu am nuntul cu suprafa  mare

Hot rârea nr. 126  - Introducerea restric iei de circula ie pe sectorul de drum jude an 183 de
la km 16+100 (ie ire din Feriza) la km 24+750 pe vechiul drum

Hot rârea nr. 127  - Închiderea centrului de plasament pentru copiii colari Valea Borcutului
Hot rârea nr. 128  - Stabilirea costurilor pe copil pe anul 2006 pt. copii din centrele de zi
Hot rârea nr. 129  - Stabilirea drepturilor i dot rilor cu echipament i cazarmament pentru

dotarea ini ial i înlocuire, transport, materiale igienico- sanitare
Hot rârea nr. 130  - Constituirea Comisiei jud. de expertiz  medical  a pers. Cu hanadicap

pt. adul i
Hot rârea nr. 131 - Aprobarea planului de m suri privind activitatea de recrutare a tinerilor

i încorporare a recru ilor pe 2006
Hot rârea nr. 132  - Numire a 3 rep. Ai CJMM în Consiliul de conducere al Funda iei pt.

Tineret MM
Hot rârea nr. 133 - Reorganizarea comisiilor de specialitate ale CJMM



ANEXA nr. 2

Activitatea economico-financiar  pe anul 2005

1. Sumele atrase de la bugetul de stat pentru jude ul Maramure  în 2005: În anul
2005 s-au f cut interven ii atât la Ministerul Finan elor Publice cât i la Ministerul
Administra iei i Internelor i s-a ob inut atât suplimentarea cât i modific ri în structura
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Astfel pentru jude ul Maramure
s-au alocat sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în valoare ini ial  de
192.580 mii lei, ob inându-se în cursul anului suplimentarea acestor surse cu  60.941 mii lei,
ajungându-se la sume definitive la finele anului de 253.521 mii lei. Aceste supliment ri de
fonduri pentru jude ul Maramure  au fost aprobate prin dou  Ordonan e de Urgen  a
Guvernului i 17 Hot râri de Guvern.

2. Bugetul propriu al Consiliului jude ean Maramure : Bugetul ini ial pe 2005 al
Consiliului Jude ean Maramure  a fost de 71.333,67 mii lei, înregistrând rectific ri pe
parcursul anului, ajungându-se la un buget final de 93.203,76 mii lei.

Realizarea veniturilor Consiliului Jude ean pe anul 2005 se prezint  astfel:

mii lei

INDICATORI  ECONOMICI PLAN REALIZ RI %

Venituri proprii (impozite i taxe) 3.480 3.346 96,15
Cote defalcate din impozitul pe venit 10.805 9.200 85,15
Sume alocate de Consiliul jude ean 4.250 4.263 100,31
Sume defalcate din TVA pentru sus inerea sistemului de protec ie a
persoanelor cu handicap, cultur , culte i echilibrarea bugetelor
locale

28.041 28.041 100,00

Sume defalcate din TVA pentru institu iile de înv mânt
preuniversitar de stat, centre jude ene de consultan  agricol i
sus inerea sistemului de protec ie a copilului

24.344 24.343 100,00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri jude ene 4.000 4.000 100,00
Sume defalcate din TVA pentru servicii comunitare de eviden  a
popula iei 108 108 100,00

Subven ii din bugetul de stat pt. finan area drepturilor acordate
persoanelor cu handicap 12.931 12.931 100,00

Subven ii din Fondul de interven ie 5.244 5.244 100,00
TOTAL VENITURI 93.203 91.476 98,15
TOTAL CHELTUIELI 93.203 91.283 97,94
EXCEDENT 0 193

3. Fondul de rezerv  ini ial constituit la dispozi ia Consiliului jude ean Maramure
pentru anul 2005 a fost de  600 mii lei, care a fost suplimentat în cursul anului cu 370 mii
lei, atingând suma de 970 mii lei pe anul 2005, fiind repartizat pentru finan area unor ac iuni
noi intervenite, din care cele mai importante sunt:

• Pentru finan area autorit ilor publice, institu iilor sau activit ilor din subordinea
acestora  397,20 mii lei;

• Pentru sport   358,50 mii lei;



• Pentru cultur   136,50 mii lei;
• Pentru religie  43,50 mii lei;
• Ajutoare financiare  34 mii lei.

4. Programul de investi ii pe anul 2005 pentru activitatea proprie a Consiliului
jude ean cuprinde obiective de investi ii cu finan are integral  sau par ial  de la buget în
valoare total  de 2.134,6 mii  lei, în urm toarea structur :

1. lucr ri în continuare                           10 mii  lei
2. lucr ri noi                                            ----      lei
3. alte cheltuieli de investi ii           2.124,6 mii lei

Lucr ri în continuare: program 10 mii lei pentru lucrarea Baza de salvare Mogo a,
lucrare nerealizat  datorit  nerealiz rii veniturilor proprii ale serviciului public Salvamont..

Alte cheltuieli de investi ii  program 2.124,6 mii lei, realizat 1.906,69 mii lei, pe
cele dou  componente:

- Dot ri independente: program 1.848,90 mii lei, realizat 1.720,77 mii lei, cuprinzând
dot ri la unit ile subordonate, constând din tehnic  de calcul, autoturisme, autoutilitare,
utilaje pentru lucr ri de între inere i repara ii drumuri, aparatur  electro-casnic  pentru
înv mântul special, aparatur  de copiat i multiplicat.

- Alte cheltuieli de investi ii: program 275,70 mii lei, realizat  185,92 mii lei
cuprinzând studii de fezabilitate i proiecte. Exemplific m în acest sens: cheltuieli pentru
promovarea i realizarea lucr rilor finan ate din programul “Alimentarea cu ap  a satelor”
SOLEL BONEH, studiul de fezabilitate pentru Proiectul Gutin, studiul de fezabilitate pentru
drum expres Baia Mare – Satu Mare leg tur  cu autostrada M3, Proiectul Drumul Nordului.



ANEXA nr. 3

Situa ia patrimoniului public i privat jude ean.

Rezultatul inventarierii la 31 decembrie 2005 este urm torul:

DOMENIUL PUBLIC Valoarea total  a bunurilor care alc tuiesc domeniul public
al jude ului la data de 31.12.2005 este de 300.039.216,73 lei din care:
- bunuri imobile:  - cl diri  224.735.265,22 lei
                                 -  terenuri 74.495.761,71 lei
- bunuri mobile 808.189,30 lei (unit i de bibliotec , e antioane minerale, colec ii

specifice Muzeului Jude ean).

  Modific rile intervenite pe parcursul anului 2005 în domeniul public sunt:
INTR RI : 13.339.799,31 LEI
 Bunuri imobile

- Alimentare cu ap  Ulmeni HCJ nr. 5/2005
- Centrul de recuperare i reabilitare a persoanelor cu handicap Sighetu

Marma iei HCJ nr. 26/2005
- Spa ii Serviciul Public Comunitar  HG. nr. 2344/2004
- Pavilion i cl diri anexe Aeroportul Baia Mare HG. nr. 1194/2005
Total intr ri  13.149.258,09 lei

 Bunuri  mobile 190.541,22 lei
IE IRI : 3.622.730,12 LEI

- Dispensar nr. 12 Baia Mare HCJ.nr 6/2005 (retrocedat)
- Cabana din Rezerva ia Pietrosul Rodnei HCJ. Nr. 67/2005 (domeniul

public al statului)
- Imobil Sighetu Marma iei , str. Avram Iancu nr. 28/A HCJ nr.

86/2005(domeniul privat al jude ului)
- coala pt. copii cu deficien e nr. 1 Baia Mare HCJ. nr. 117/2005

(retrocedare)
- Zona de agrement Poiana Boului HCJ. nr. 25/2005 (domeniul public al

ora ului Baia Sprie)

DOMENIUL PRIVAT  Valoarea total  a bunurilor care alc tuiesc domeniul privat
al jude ului la data de 31.12.2005 este de 8.696.346,34 lei din care:
    - cl diri i mijloace fixe 7.671.293,61 lei
 - terenuri 1.025.052,73 lei
  Modific rile intervenite pe parcursul anului 2005 în domeniul privat sunt:

INTR RI : 2.520.260,76 LEI
- Imobil Sighetu Marma iei , str. Avram Iancu nr. 28/A HCJ nr. 86/2005

IE IRI : 58.303,09 LEI
- S.C.M. SF. Maria Bd. Bucure ti nr. 18 , 22 (vânzare)



ANEXA nr. 4

Sume suplimentare alocate jude ului Maramure  - 2005

Nr.
crt. HG Data  MO Suma alocat Destina ia

1   OUG nr. 66 29.06.2005 MO nr. 577 14.609 mii RON Privind rectificarea bugetului de stat pe 2005

2 HG nr. 679 12.07.2005 MO nr. 617 500 mii RON

Privind alocarea unor sume din Fondul de
rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului,
prev zut în bugetul de stat pe anul 2005,
pentru jude ul Maramure

3 HG. nr. 977 25.08.2005 MO nr. 790 500 mii RON

Privind alocarea unor sume din Fondul de
rezerv  bugetar  la dispozi ia Guvernului,
prev zut în bugetul de stat pe anul 2005,
pentru jude ul Maramure

4   HG nr. 1027 08.09.2005 MO nr. 824 5.244 mii RON
Pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale
i refacerea urgent  a unor lucr ri de

infrastructur  grav afectate

5   HG nr. 1119 22.09.2005 MO nr. 886 24000 RON
Finan area de c tre Ministerul Culturii i Cultelor
a organiz rii expozi iei Coloniile europene de
art

6   HG nr. 1134 29.09.2005 MO nr. 889 300 mii RON
Finan area proiectului Biserivcile din lemn din
Maramure  editat de Episcopia Ortodox  Româ

 din Maramure

7   HG nr. 1180 05.11.2005 MO nr. 896 900 mii RON Sus inerea sistemului de protec ie a copilului

8   HG nr. 1179 05.11.2005 MO nr: 896 1.300 mii RON Pentru bugetele locale în vederea sus inerii
sistemului de protec ie a persoanelor cu handicap

9   OUG nr. 154 11.11.2005 MO nr. 1012
9.859 mii RON

Din care:
3.868 mii RON - sus inerea sistemului de
protec ie a persoanelor cu handicap;
5.991 mii RON - sume de echilibrare

2.850 mii RON Pentru copii

5.109 mii RON Sus inerea înv mântului preunivesitar

10   HG nr. 1457 24.11.2005 MO nr. 1079 10.000 RON Sus inerea parohiei reformate T ii M gher i

11   HG nr: 1491 29.11.2005 MO nr. 1085 3.000 mii RON

CJ MM, din care:
2.550 mii RON pentru drumuri jude ene i pod
peste Some  - Ardusad;
450 mii RON - ora  Cavnic

12 HG nr. 1518 08.12.2005 MO nr. 1126 3.023 mii RON Cheltuieli de personal în înv mânt

13   HG nr. 1556 08.12.2005 MO nr: 1118 2.500 mii RON Baia Mare - finan are obictive de investi ii

14   HG nr. 1151 08.12.2005 MO nr. 1118 1.000 mii RON Între inere i reabilitare drumuri

15   HG nr: 1542 08.12.2005 MO nr: 1133 350 mii RON Comuna S eni - finan area unor lucr ri de
investi ii



16   HG nr. 1541 08.12.2005 MO nr. 1133 1.400 mii RON

Lucr ri de investi ii la 7 biserici (Buna Vestire -
Baia Mare; Parohia Ortodox  - Ulmeni;

stirea Rohia; M stirea Peri - S pân a;
stirea În area Domnului - S lsig;
stirea Na terea Maici Domnului - L pu ;
stirea Adormirea Maici Domnului - Moisei)

- câte 200 mii RON pentru fiecare
Nr.
crt. HG Data  MO Suma alocat Destina ia

17   HG nr. 1522 08.12.2005 MO nr. 1112 155 mii RON Parohiile greco-catolice Ieud, Copalnic M tur
i Târgu L pu

18 HG nr. 1619 14.12.2005 MO nr. 1135 1.000 mii RON Sus inerea persoanelor cu handicap, cultur , culte
i echilibrarea bugetelor locale.

19   HG nr. 1620 14.12.2005 MO nr. 1135 2.000 mii RON Comun  Recea - drumuri comunale

20   HG nr. 1638 14.12.2005 MO nr. 1148 800 mii RON

3 parohii greco-catolice, dup  cum urmeaz :
600 mii RON - parohia Sf. Anton - Baia Mare;
150 mii RON - parohia Seini;
50 mii RON- parohia Vadu Izei

21   HG nr. 1637 14.12.2005 MO nr. 1148 700 mii RON

Din care:
350 mii RON - Leordina -sediul Prim riei
350 mii RON - reabilitarea iluminatului public
Seini

22  HG. Nr. 1682 21.12.2005 MO nr. 1168 6.450 mii RON

Din care:
70 mii RON - refacere pod Asuaj;
150 mii RON - refacere pod peste râul B a;
600 mii RON - pod peste râu  Bârs u pe DC 72;
1.600 mii RON - corec ie linie ro ie zona
inundabil  Arini  DJ 108 D;
1.400 mii RON - repara ii suprastructur  DJ 183
VAlea Neagr  - Izvoare;
50 mii RON - Consolidare mal Valea Saras ului;
600 mii RON - Stabilire taluz i refacere sistem
rutier pe DJ 182 B Colt u;
800 mii RON - stabilire taluz i refacere sistem
rutier pe DJ 182;
580 mii RON - stabilire taluz i refacere sistem
rutier pe DJ 171 D Poienile Izei;
600 mii RON - stabilire versant i refacere sistem
rutier pe DJ 193 Ardusat

23   HG nr. 1737 22.12.2005 MO nr. 1172 1.238 mii RON

Din care:
405 mii RON - Sighetul Marma iei - coala cu
16 s li de clas i o sal  de sport;
178 mii RON - Târgu L pu  - Complex colar;

25655 mii RON - Cup eni - Ap ri de mal peste
Valea Ungurenilor, pod provizoriu peste Valea
Ungurenilor, refacere Drum comunal Stoiceni-
Costeni

Total sume alocate: 64.821 mii RON 648.210.000.000 ROL



ANEXA nr. 5

Situa ia realiz rilor în domeniul lucr rilor publice în anul 2005

1. Aliment ri cu ap

 În mediul rural în cursul anului 2005, în baza H.G.nr.577/1997, au fost alocate  fonduri
în valoare de 1.100.000 lei (RON) urm toarelor comune: Ocna ugatag, Rona de Jos, S lsig,
Gîrdani, B iu  ( Strîmbu B iu ), F rca a.
 În comuna Ocna ugatag a avut loc recep ia la terminarea lucr rilor etapa I, alimentare
cu ap  a comunei.
 În cadrul programului de alimentare cu ap  la sate, aprobate prin HG nr. 687 / 1997,  în
cursul anului 2005 au fost executate lucr ri doar în comuna Asuaju de Sus, fiind executate
lucr ri în propor ie  de 85% ( 1.205.958 USD).

2. Drumuri

2.1. Drumuri jude ene

A. Situa ia lucr rilor finan ate din bugetul Consiliului Jude ean Maramure

        Miliarde lei
1. Desz peziri       45,0
2. Drumuri modernizate, din care    39,8

- Între inere          5,3
- Plomb ri      22,4
- Covoare      12,1

3. Drumuri pietruite         3,5
4. Siguran a circula iei, din care       3,9

- Marcaje         2,0
- Semnalizare         1,9

5. Tratamente de regenerare     22,0
6. Repara ii poduri         0,4
7. Calamit i          1,1
8. Recens mântul circula iei        2,6
TOTAL Buget                       118,3

B. Situa ia lucr rilor finan ate din fonduri alocate pentru calamit i

        Miliarde lei
1. Infrastructur  BOTIZA                1,7
2. covoare                  16,7
TOTAL        18,4

Not
Suma alocat  pentru drumuri jude ene în anul 2005 a fost 118,3 miliarde lei din care Buget

propriu 78,3 miliarde lei i transferuri de la bugetul de stat 40,0  miliarde lei.



2.2. Drumuri comunale

A. Situa ia lucr rilor finan ate prin Programul de pietruire a drumurilor comunale (HG
nr.226/2003) în anul 2005

Nr. Denumire Program Fizic Realiz ri
crt. contract 2005 2005 2005

USD km lei
0 1 2 3 4

1 DC 63 DN 1C - Curtuiu u Mare - Fericea km 5+000 - km 9+500 87.435 2,100 258.545
2 DC 18A Limita Jud. Satu Mare - Seini (DN 1C) km 6+000 - 7+500 27.202 0,500 77.662
3 DC 32 Cerne ti (DJ 182)-Fâna e-Ciocoti -Izvoarele km 6+400-9+500 63.147 1,000 179.350
4 DC 49 Gro i (DC 48) - M stirea Habra km 0+000 - 0+600 13.607 0,300 40.005
5 DC 72 DN 1C - Finteu u Mare - Posta km 4+500 - 5+000 10.881 0,220 31.881
6 DC 3A Vadu Izei - ug u km 0+000 - 2+000
7 DC 5 Baia Sprie - Cartier Ferneziu km 0+000 - 1+800 5.010
8 DC 8 Bor a (DN 18) - B ile Bor a km 0+000 - 2+500 2.425
9 DC 14 Hoteni(DN 18)-Breb-DJ 109F km 1+200-2+400 16.321 1,200 50.269
10 DC 18 Ieud - Plop or km 0+000 - 2+500 41
11 DC 19A Botiza - Valea Sasului km 0+000 - 1+800 14
12 DC 26 T ii de Sus (DN18) - Ungura  - Rus km 2+650 - 4+450 11.230 0,250 33.016
13 DC 28A ti - Negreia km 0+000 - 2+000 16.812 0,300 49.427
14 DC 34 DJ182 (Cerne ti) - Brebeni km 0+000 - 0+900 3.907
15 DC 35 DJ 182 (Târgu L pu ) - Borcut - In u km 0+000 - 1+800 27.213 0,350 77.693
16 DC 37 Dumbrava - Dobricu L pu ului - DJ171 E km 0+000 - 1+800 27.202 1,800 77.662
17 DC 38 DJ182 - Boiereni km 0+000 - 1+800 27.202 1,800 76.982
18 DC 39 DJ182 - Fântânele km 2+600 - 4+400 27.202 0,500 77.798
19 DC 40 DJ 182 - Cufoaia 0+000 - 0+900 13.601 0,300 41.891
20 DC 52 R zoare-Preluca Veche-M gureni(DC 41) km 5+000 - 5+900 13.607 0,300 41.910
21 DC 54 DJ171C - Ungureni km 0+000 - 4+500 63.147 1,000 180.150
22 DC 56 DJ109 F - Poiana Botizii km 2+000 - 3+800 27.213 0,500 77.013
23 DC 57 Dr ghia - Dealul Mare km 0+000 - 1+800 27.202 1,800 81.878
24 DC 58 Suciu de Sus (DJ 171A) - Larga 2+000 - 3+800 27.202 1,800 77.662
25 DC 64 omcuta Mare (DN 1C) - V lenii omcutei km 0+000 - 2+000 34.002 0,900 100.544
26 DC 70 DN1C - Mocira km 0+500 - 1+400 13.601 0,300 41.891
27 DC 72 DN 1C - Finteu u Mare - Posta km 3+200 - 4+500 16.321 0,250 47.821
28 DC 73 DJ184B - Buteasa km 0+000 - 0+900
29 DC 90 DJ182D - Ode ti km 0+000 - 1+800 27.213 0,450 82.728
30 DC 92A Asuaju de Sus - Poiana Codrului km 0+000 - 2+000
31 DC 93 Arini  (DC 92) - T ti km 0+000 - 1+800 27.213 0,500 77.013
32 DC 94A F rca a - Sârbi - Buze ti 0+000 - 2+000 63
33 DC 103 T ii M gher  (DN 1C) - Nistru km 0+000 - 1+600 38.860 4,000 111.140
34 DC 104 T ii M gher  (DN 1C)-B a-Ulmoasa km 5+000-6+600 38.860 4,000 111.140
35 DC 105 DN 1C - Apa S rat  km 0+000 - 1+200 15.044 0,320 42.951

Total 750.000 26,740 2.146.019



B.  Situa ia lucr rilor de pietruire a drumurilor comunale finan ate prin HG 577/1997 în anul 2005

Nr. Denumire drum comunal  Fizic Program
ini ial

Suplimentare în
timpul anului

Total Realiz ri

crt. (simbol, traseu) km 2005 I II 2005

0 1 2 3 4 5 6 7
1 DC 81  DJ 182B(Berchez)-

Berchezoaia-Cetatea Chioarului
2,5 270.000   80.000 350.000 350.000

2 DC 73 DJ 184 - Buteasa 0,9   80.000 50.000 130.000 130.000
3 DC 41 DJ 182 (Ru or) - M gureni 1,5   100.000 100.000 100.000

Total 4,9 270.000 80.000 230.000 580.000 580.000

3. Realiz ri de locuin e

În cadrul programului stipulat prin Legea locuintei 114/1996 au continuat lucr rile la
blocul Al. Ivasiuc nr. 3/24 apartamente -municipiul Sighetu Marmatiei, iar în programul ANL -
Legea 152/1989 s-au recep ionat 56 apartamente: 36 apartamente în blocul B 2-3, P-ta 1
Decembrie 1918 - municipiul Sighetu Marmatiei i 20 apartamente Bloc 5 b  Str. Unirii -
municipiul Sighetu Marmatiei



ANEXA nr. 6

Ac iuni întreprinse în domeniul cooper rii interna ionale în anul 2005

1. Cooperare transfrontalier

În cursul anului 2005 au fost elaborate materiale de programare tehnic i financiar  a
programului de cooperare transfrontalier  România Ucraina CBC. Prin rolul de membru în
Task Force i ulterior observator al turi de reprezentantul jude ului Satu Mare au fost aduse
contribu ii la definirea ariilor prioritare de interven ie a fondurilor alocate, cu scopul de a
maximiza eficien a i absorb ia acestora în jude .

În cursul lunilor noiembrie – decembrie 2005 au fost validate materialele de lansare a
apelurilor pentru runda de finan are 2004 – 2006.

În cadrul procesului de fundamentare a programului Phare CBC România – Ucraina, au
fost identificate 24 proiecte posibile ale Consiliului Jude ean Maramure i a altor institu ii i
organiza ii i au fost transmise Ministerului Integr rii Europene.

În 30-31 mai a avut loc vizita unei delega ii conduse de domnul Viktor Baloga –
pre edintele Administra iei de Stat al regiunii Transcarpatia.

In cursul lunii iunie a avut loc o vizita de o jum tate de zi la Sighetu Marma iei  a     d-
lui Pavlo Andrusyak, seful Departamentului de Integrare Europeana,  Rela ii Externe si Turism
din cadrul Administra iei de Stat Ivano Frankivsk cu scopul de a da un nou elan rela iilor de
cooperare dintre jude ele noastre.

2. Rela ii de înfr iri

        În urma semn rii acordului de înfr ire între jude ele Maramure i Jasz-Nagykun-
Szolnok, în data de 8 noiembrie 2004, rela iile dintre jude ele noastre au cunoscut în anul
2005 un curs ascendent prin l rgirea cooper rii la nivel local i institu ional.

Au  avut loc vizite i schimburi de experien  între Muzeul de mineralogie i Muzeul
jude ean din Szolnok, între Biblioteca Jude ean  Petre Dulfu i Biblioteca Jude ean  Szolnok ,
între Direc ia de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i Direc ia de asisten
Social  Jasz-Nagykun.-Szolnok, Direc ia de S tate Public  din Maramure i Jasz-Nagykun-
Szolnok i Direc iile agricole din cele dou  jude e..

În perioada 14-15 aprilie 2005 a avut loc o vizit  oficial  a unei delega ii din
Maramure , condus  de pre edintele Consiliului Jude ean, în jude ul Jasz-Nagykun-Szolnok cu
ocazia Târgului de turism  organizat anual la Szolnok, jude ul Maramure  fiind invitat s
participe cu un stand la acest târg.

În perioada 29 iunie-3 iulie 2005 o delega ie din Maramure  a participat la Festivalul
tradi iilor organizat la Szolnok i Rakoczifalva unde s-a desf urat i o competi ie
gastronomic  de preparare a pâinii, Maramure ul fiind reprezentat de Brut ria R&B din Baia
Sprie care a ob inut locul II .

În perioada 8-9 noiembrie 2005 a vizitat Maramure ul o numeroas  delega ie din
jude ul Jasz-Nagykun-Szolnok compus  din reprezentan i ai Adun rii generale Jasz-Nagykun-
Szolnok ,  ai unor institu ii jude ene i un num r de 15 primari din  jude . Scopul acestei vizite
a fost încurajarea stabilirii de rela ii de înfr ire între localit ile celor dou  jude e i demararea
unor colabor ri  între institu ii reprezentative la nivel jude ean.



În cursul lunii decembrie 2005 s-a semnat de c tre pre edin ii Consiliului Jude ean
Maramure i  Adun rii Generale Jasz-Nagykun-Szolnok planul de lucru  pe anul 2006.

În perioada 14.07-16.07 2005 a vizitat jude ul nostru o delega ie a Consiliului
Departamental Oder Spree din Germania, compus  din 9 persoane, delega ie condus  de
Lieselotte Fitzke – pre edinta Consiliului Departamental Oder Spree i de domnul consilier
Manfred Zalenga,  în baza  acordului de cooperare dintre cele dou  jude e i pentru organizarea
mai multor întâlniri i schimburi de experien .

În cursul lunii aprilie 2005, o delega ie din jude ul Maramure , condus  de pre edintele
Consiliului Jude ean, a efectuat o vizit  de dou  zile în jude ul Szabolc-Szatmar-Bereg.

3. Participarea Consiliului Jude ean Maramure  la activit ile Ansamblului
Regiunilor Europei  (ARE)

În cadrul programului Centurio al ARE în cursul anului 2005 s-au desf urat mai
multe activit i în cadrul parteneriatelor din care face parte Maramure ul :

În cursul lunii ianuarie 2005 o delega ie a Consiliului Jude ean a participat la un
Seminar cu tema „Economia bazat  pe cunoa tere” la Zurich organizat în cadrul parteneriatului
Zurich-Lvov-Maramure

În cursul lunii februarie 2005 un reprezentat al biroului de integrare european  a
participat la un schimb de experien  pe teme de agricultur  ecologic i turism la Trento,
organizat în cadrul parteneriatului Trento-Vratsa-Maramure

În cursul lunii mai 2005 o delega ie din Maramure , condus  de pre edintele
Consiliului Jude ean, a efectuat o vizit  de studiu la Flevoland în cadrul parteneriatului
Flevoland-North Great Plain-Olomuc-Maramure

În cursul lunii decembrie 2005 doi reprezentan i ai Consiliului Jude ean Maramure  au
participat la un schimb de experien  pe teme ecologice la Trento in cadrul parteneriatului
Trento-Vratsa-Maramure

În 24-25 noiembrie 2005 o delega ie format  din pre edintele Consiliului Jude ean i
eful Serviciului de integrare european , a participat la Adunarea General  a Regiunilor

Europene de la Strasbourg, unde s-a acceptat candidatura jude ului Maramure  pentru
organizarea colii de var  2006. La acest eveniment a avut loc o scurt  întâlnire a pre edintelui
Consiliului Jude ean Maramure  cu domnul José Manuel Barosso eful Comisiei Europene.

În 6 decembrie 2006 o delega ie a Consiliului Jude ean a participat la prima edin
tehnic  a comitetului de organizare a colii de var  ARE 2006  la Bruxelles.

În perioada 27 August – 3 septembrie 2005 un delegat al Consiliului Jude ean a
participat la coala de var  ARE de la Mostar (Bosnia-Her egovina).

4. Activitatea Consiliului Jude ean Maramure  în cadrul Euroregiunii Carpatice

În cadrul Euroregiunii Carpatice la ini iativa p ii slovace s-a realizat în cursul anului
2005 bro ura „C torind prin Carpa i – Castele i conace”.
       12-14 mai 2005 Participare la edin a de lucru a Euroregiunii Carpatica - manifestare
desf urata in Slovacia prin vicepre edintele Consiliului Jude ean – Pamfil Bercean



5. Alte ac iuni de promovarea a jude ului Maramure  la nivel interna ional

A. Biroul de reprezentare al Maramure ului de la Bruxelles
Începând cu luna ianuarie 2005,  jude ul Maramure  are un birou de reprezentare la

Bruxelles, situat in Rue de l'Industrie nr. 22, fiind coordonat de Consiliul Jude ean Maramure
i de  Centrul de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici i Mijlocii  Maramure , având  ca scop:

- furnizarea de  informa ii relevante pentru jude ul Maramure , inclusiv informa ii
privind func ionarea institu iilor europene

- reprezentarea intereselor socio-economice ale  jude ului pe lâng  Uniunea Europeana
i institu iile acesteia

-  colaborarea si facilitarea schimbului de experien  cu alte regiuni  europene
- ac iuni de lobby pe lâng  organiza ii, institu ii, i alte entit i  din Bruxelles si Europa
- transmiterea în regim continuu autorit ilor publice din Maramure  si ONG-uri locale

a propunerilor  de finan are venite de pe diferite canale
Inaugurarea oficiala a biroului a avut loc in 8 iunie 2005 în prezen a secretarului

general ARE Klaus Klipp.
La inaugurare a fost prezent  o delega ie a Consiliului Jude ean condus  de pre edintele

consiliului, prefectul jude ului Maramure , reprezentan i ai CDIMM Maramure i ai presei
maramure ene.

Lunar un reprezentant al jude ului face deplas ri la Bruxelles pentru a stabili întâlniri cu
membri ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European sau ai celorlalte regiuni prezente la
Bruxelles, promovând imaginea jude ului i  proiecte de cooperare pentru Maramure .

B. Zilele culturii Maramure ene la Budapesta
În perioada 13-14 aprilie 2005 s-au organizat la sediul Institutului Cultural Român din

Budapesta o serie de manifest ri pentru promovarea culturii maramure ene care au constat din
vernisajul unei expozi ii de art  contemporan , vernisajul unei expozi ii de e antioane minerale
, lansarea volumului “Cercet ri istorice pentru folosul românilor din Ungaria” de Gheorghe
Sant u i un  deosebit de apreciat spectacol folcloric sus inut de Ansamblul Folcloric Na ional
Transilvania. Au participat reprezentan i ai Consiliului Jude ean, prefectul jude ului.

C. Participarea la Târgul interna ional de Turism – Bucure ti 20-23 octombrie 2005, cu
stand special în zona central , apreciat de participan i i mass-media central .


