
RAPORT DE ACTIVITATE
PE ANUL 2006

al vicepre edintelui Consiliului jude ean Maramure

 În conformitate cu Legea administra iei publice locale, potrivit art. 104
aliniatul 3 litera b i aliniatul 7  al acesteia, voi prezenta mai jos raportul anual
de activitate:

 Conform Legii 215/2001 a administra iei publice locale, cu modific rile i
complet rile ulterioare, am contribuit la buna func ionare a administra iei
publice jude ene, punând în aplicare Hot rârile Consiliului jude ean, prevederile
legale, decretele preziden iale, cu respectarea Constitu iei României.
 Prin Dispozi ia nr.202/2004 a Pre edintelui Consiliului Jude ean
Maramure  coordonez în continuare activitatea Direc iei Tehnice a acestei
institu ii, precum i urm toarele servicii i institu ii publice, sau alte domenii de
activitate, dup  cum urmeaz :

- S.C. „DRUMURI-PODURI” S.A.;
- Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop de B se ti”;
- Centrul Militar Jude ean;
- Serviciul Jude ean de Paz ;
- Asocia ia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale.
Principalele activit i desf urate:

edin e:
1. edin e ale Consiliului jude ean:

În cursul anului 2006, am participat la 8 edin e ordinare i 4 edin e
extraordinare, în care au fost propuse i adoptate un num r de 117 de proiecte de
hot râri.

2. edin e ale comisiilor de specialitate:
În cadrul acestor edin e, am fost invitat i am participat la dezbaterile a

41 de edin e, pe tot parcursul anului 2006.

3. edin e ale Comitetului operativ consultativ (COC):
În anul 2006 au avut loc 6 întâlniri ale membrilor Comitetului Operativ

Consultativ, fiind prezent la toate, dup  care acesta s-a desfiin at.
4. edin e ale Comisiei Jude ene Consultative:
Au avut loc 12 edin e, eu participând la 10 din acestea, la una

reprezentând pre edintele Consiliului Jude ean.



5. edin e ale Asocia iei pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale:
Asocia ia s-a întrunit de 4 ori,  în care au fost aprobate 12 hot râri, atât în

sediul Consiliului Jude ean cât i în teritoriu. În calitate de vicepre edinte ADIL,
am fost prezent la  întâlnirea care a vizat l rgirea Asocia iei cu înc  un ora ,
respectiv Dragomire ti, la solicitarea Consiliului Local, i la aprobarea bugetului
de venituri i cheltuieli pe anul 2006.

6. edin e ale Consiliului pentru Dezvoltare Regional :
Pentru a sus ine interesele jude ului Maramure  în Regiunea de Nord-

Vest, împreun  cu colegii din Direc ia Tehnic i cu cei din Serviciul de
Integrare European , am f cut numeroase deplas ri la Cluj Napoca, la sediul
acesteia. De asemenea am participat la 2 întruniri ale consiliului ADR.

Principalele probleme care s-au discutat erau legate de proiectele i
programele de finan are pe infrastructur .

7. Delega ii interne
Am avut mai multe deplas ri la Ministerul  Integr rii pentru proiectele

Luna es Bor a i Drumul Nordului, la ministerul Transportului pentru
fundamentarea unor solicit ri de aloc ri suplimentare de fonduri pentru
infrastructur  pe  HG/577 din 1997, la predarea studiului  de fezabilitate Drum
Expres  Baia Mare –  Satu Mare – Petea,  CNAD-ului.

 8. Deplas ri externe:
- Ivano-Frankivsk, Ucraina participare forum economic al  regiunii

Ivano Frankivsk -  pentru semnarea acordului de cooperare între aceast  regiune
i jude ul nostru – 12.01.2006-13.01.2006.

- Viena - mai 2006 – am participat cu delega ia Consiliului Jude ean
Maramure  la ridicarea unei por i maramure ene tradi ionale în parcul  Laeer –
Wald din Viena. Proiectul a fost sus inut i de  Ambasada României din Viena i
a fost unul din punctele importante al agendei de lucru externe. La momentul
amplas rii acestui simbol în inima capitalei austriece, care la aceea dat  de inea
pre edin ia European , au participat autorit i locale al turi de cona ionali care
locuiesc în zon i a fost un moment deosebit care sublinia înc  o dat  voin a
noastr  a românilor de a accede în marea familie a Europei, mai ales c
momentul a fost apropiat  datei de  9 Mai - ziua Europei.

- Ungaria - 03.12.2006 - 05.12.2006, inaugurarea Expozi iei
Muzeului de Mineralogie din localitatea opron.

- Olanda - Einhoven, Participare conferin  ARE, pentru  programe
de dezvoltare aeroporturi regionale.

9. Particip ri la ac iuni i activit i locale:
 Am acordat, în continuare, o importan  deosebit  rela iilor cu consiliile
locale, cu primarii i viceprimarii, pentru o mai bun  cunoa tere a problemelor



cu care reprezentan ii comunit ilor se confrunt , încercând s  stabilim o
prioritate a solu ion rii acestora, mai ales pe proiectele de dezvoltare zonal .
 Numeroasele probleme identificate au condus la ideea c  principala
prioritate a conducerii Consiliului jude ean trebuie s  fie aceea de a atrage un
volum cât mai mare de resurse financiare, pentru consolidarea bugetului
institu iei. Astfel, nenum ratele interven ii f cute s-au soldat cu o cre tere
semnificativ  a aloca iilor bugetare pentru jude ul nostru, mai ales în
infrastructur i bugetul propriu al institu iei.
 Am fost prezent la invita iile f cute de c tre institu iile aflate în subordine,
la diferite manifest ri organizate de c tre acestea. Amintesc aici lans ri de carte,
festivaluri, spectacole, comemor ri, depunere de jur mânt militar al ultimei
genera ii de militari în termen la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen
„Gheorghe Pop de B se ti”.
 Nu am reu it s  fiu prezent la toate manifest rile organizate de consiliile
i prim riile locale, deoarece unele s-au suprapus. Amintesc câteva din

manifest rile la care am participat: Zilele ora elor Bor a, Vi eu de Sus, Sighetu
Marma iei, Baia Sprie omcuta Mare,  Ulmeni, Târgu L pu , Baia Mare,  Seini,

li tea de Sus, a comunelor Ardusat, Asuaju de Sus, Dumbr vi a, Mire u Mare
Satulung,  S lsig, S eni, Recea, Repedea, Rozavlea, Ocna ugatag,
Poienile Izei, Copalnic M tur, Cerne ti, Cicârl u, Leordina.
 De asemenea, am fost prezent, împreun  cu echipa de recep ie, la
finalizarea unor lucr ri pe anumite tronsoane de drumuri jude ene i comunale,
pentru a verifica la fa a locului calitatea lucr rilor executate.
 Din cele 13 localit i care au beneficiat de programul SAPARD, recep ia
s-a f cut în 3 comune i un ora , respectiv în comunele: C line ti, Bude ti,

eni i în ora ul Ulmeni. Am reprezentat Consiliul Jude ean la darea în
folosin  a acestor obiective.
 Nu am reu it s  rezolv decât într-o mic  m sur  problemele cet enilor
care s-au înscris în audien , deoarece unele nu se aflau în aria de competen  a
func iei pe care o de in, iar altele erau solicit ri financiare ce nu puteau fi
onorate conform prevederilor legale, sau, dup  caz, rezerva bugetar  era
insuficient .
 Direc ia pe care, în conformitate cu Dispozi ia Pre edintelui, o coordonez,
este cea Tehnic . Succint, v  expun câteva din ac iunile mai importante
desf urate de aceasta în anul 2005:

♦ Verificare i solu ionare documenta ii pentru emiterea certificatului
de urbanism sau prelungirea valabilit ii;
♦ Verificarea i solu ionarea documenta ii pentru emiterea Autoriza iei
de construire sau prelungirea valabilit ii acesteia;
♦ Verificarea i solu ionarea documenta ii pentru emiterea Autoriza iei
de desfiin are;
♦ Verificarea i solu ionarea documenta ii tehnice pentru emiterea
Avizului structurii de specialitate;



♦ Urm rirea ac iunii de cadastru edilitar în municipiile Baia Mare i
Sighetu Marma iei;
♦ Verificarea stadiului realiz rii Planurilor urbanistice generale;
♦ întocmire programe de electrific ri rurale;
♦ 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 ;

♦ Participarea la ac iuni de evaluare a pagubelor produse de inunda ii
sau alunec ri de teren;
♦ Efectuarea cercet rii prealabile în vederea declar rii de utilitate
public ;
♦ Furnizarea de date pentru elaborarea planurilor jude ene i regionale
privind protec ia mediului;
♦ Urm rirea realiz rii investi iilor realizate în baza H.G. 577 / 1997;
♦ Participare în Comisia de evaluare a ofertelor la licita ia
interna ional  pentru Proiectul "MARA", Program SAMTID, organizat
de Ministerul Integr rii Europene;
♦ Coordonarea preg tirii Program de asisten  tehnic , privind
gestiunea integrat  a de eurilor în jude ul Maramure , Program ISPA;
♦ Coordonarea grupurilor de exper i pentru componentele: transport i
mediu din cadrul Planului de dezvoltare jude ean i regional;
♦ 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;
♦ Centralizarea datelor privind realizarea Programului guvernamental
„S li de sport" i raportarea lor la MTCT - CNI;
♦ Elaborarea de note de fundamentare i proiecte de hot râri de guvern
privind finan area unor obiective din fondul de rezerv  a guvernului;
♦ 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;
♦ Participarea la licita ii pentru atribuirea achizi iilor publice de lucr ri
i servicii;

♦ Evaluarea unor imobile din domeniul public sau privat al Consiliului
Jude ean Maramure i a unor Consilii Locale;
♦ Supravegherea i controlul lucr rilor executate în domeniul
drumurilor;
♦ Acordarea de asisten  tehnic  consiliilor locale.
Am i am avut o colaborare foarte bun  cu conducerea Direc iei i sper

ca în anul 2007 s  continu m în acela i mod.
 În ceea ce prive te activitatea S.C. DRUMURI-PODURI S.A., o consider
foarte bun , reu ind s  realiz m toate lucr rile propuse, în conformitate cu
bugetul aprobat în Consiliul jude ean i destinat infrastructurii rutiere. De i



fondurile alocate între inerii re elei de drumuri jude ene au fost substan ial
îmbun ite în anul 2006 fa  de 2005, r mân totu i insuficiente, deoarece
zestrea re elei de drumuri este îmb trânit , mult subdimensionat  la solicit rile
de trafic la care este supus , deseori afectat  de alte investi ii care-i submineaz
structura (lucr ri de aduc iune a apei, canalizare, extinderi re ea gaz, etc.). Cu
toate acestea, comparabil cu jude ele din jur, circula ia s-a desf urat în condi ii
acceptabile, i n-au fost probleme deosebite.
 Managementul acestei societ i este unul  foarte bun, f când eforturi
deosebite pentru îmbun irea calit ii serviciilor prin procurarea de utilaje
competitive.
 În anexele ata ate sunt redate lucr rile publice executate în conformitate
cu bugetul aprobat al Consiliului jude ean, sau ca urmare a aloca iilor bugetare
repartizate jude ului Maramure , pe diferite programe guvernamentale (HG. nr.
1256/2005 privind modificarea i completarea HG 577/1997 republicat ,
precum i hot rârea HG 687/1997). Referitor la celelalte institu ii aflate în
subordine, consider c  au avut o activitate bun  sau foarte bun , nu am avut
reclama ii vizavi de ac iunile i activit ile desf urate pe zona lor de
competen .

În încheiere doresc s  men ionez faptul c  am avut o în elegere i o
colaborare bun  cu to i colegii din Consiliul Jude ean Maramure , respectiv
consilierii jude eni.

Anul 2006, a fost un an deosebit de eficient, deoarece s-au realizat
aproape toate obiectivele propuse, de i a fost un an greu având în vedere faptul

 anul 2006 a fost anul premerg tor integr rii în Uniunea European . Sper c
anul 2007, va  fi un an plin de realiz ri pe toate planurile, i doresc s  existe
aceea i rela ie de prietenie cu to i consilierii jude eni, cât i cu salaria ii
aparatului propriu i ai celorlalte institu ii din subordine. În ceea ce m  prive te
voi face tot posibilul ca obiectivele propuse, dialogul i colaborarea ce au
caracterizat anul precedent s  r mân  principalele priorit i pentru anul în curs.

EMIL MARINESCU

Baia Mare, 27.03.2007

Situa ia
lucr rilor de drumuri jude ene finan ate din bugetul Consiliului Jude ean Maramure

i de la Guvern în anul 2006



           ANEXA  1

Nr.
crt. Lucr ri i servicii de repara ii i între inere curent i periodic

UM Fizic Realiz ri
lei

0 1 2 3 4

1 Desz peziri iarna 2005-2006 (întreaga re ea de drumuri jude ene) km 894,619 3.966.015,40
2 Plomb ri mp 142.139,83 5.070.679,55
3 Între inere drumuri modernizate (Întreaga re ea de DJ)+Pod Chelin a km 894,619 1.263.264,05
4 Între inere drumuri pietruite (întreaga re ea) km 1.130.086,95
5 Siguran a circula iei (întreaga re ea) km 894,619 710.979,11
6 Calamit i 149.580,59
7 Tratament km 63,90 2.603.587,13
8 Desz peziri iarna 2006-2007 (întreaga re ea) 618.928,80

TOTAL GENERAL BUGET 2006 15.513.121,58

Sume alocate prin H.G.

Nr.
crt.

Drum jude ean Conform HG 1.096/2006

0 1 3

1 DJ 182B 500.000,00
2 DJ 187 1.300.000,00
3 DJ 108A 1.000.000,00
4 DJ 182C 700.000,00

TOTAL 3.500.000,00



Not : Finan rile ob inute la finele anului 2005 pentru lucr rile din hot rârile de guvern amintite au
fost executate în cursului 2006.

Nr.
crt.

Drum
jude ean

Conform
HG 1.435/2006

1 DJ 182C 500.000,00
TOTAL 500.000,00

Nr.
crt.

Drum
jude ean

Conform
HG 1.569/2006

1 DJ 183C 1.600.000,00
TOTAL 1.600.000,00

Nr.
crt.

Drum
jude ean

Conform
HG 1.569/2006

1 Lucr ri de refacere i între inere de drumuri jude ene 3.000.000,00

TOTAL 3.000.000,00

Nr.
crt.

Drum
jude ean

Conform
HG 1.822/2006

1 Reabilitarea  DJ 184B i  punerea în siguran  a podului peste râul Cavnic
din localitatea Copalnic 1.000.000,00

TOTAL 1.000.000,00



Realiz ri
privind Programul de pietruire, reabilitare i/sau

asfaltare a drumurilor de interes local clasate, conform
HG nr.1256/2005 privind modificarea i completarea HG nr.577/1997, republicat

ANEXA 2 mii lei

Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor
cuprinse în lista de

finan are pentru anul
în curs

Programul
aprobat

Valoarea lucr rilor
executate,

recep ionate i pl tite

Sumele primite drept
finan are de la Ministerul

Transporturilor,Construc iilor
i Turismului

Sumele neutilizate la
finele anului

0 1 2 3 4 5

Jude ul Maramure 3.800,000 5.028,773 3.800,000 1,227
1 DC 7 Petrova (DN 18)-Crasna Vi eului km 1+600-4+000 350,000 450,000 350,000
2 DC 26 T ii de Sus (DN 18)-Ungura -Rus km 2+650-5+000 100,000 430,000 100,000
3 DC 28A ti (DJ 184) - Negreia km 0+300-3+500 50,000 48,773 50,000 1,227
4 DC 31 Berin a (DJ 182)-C rpini  km 3+350-6+500 250,000 350,000 250,000
5 DC 41 DJ 182 (Ru or)-M gureni km 0+000-2+400 450,000 550,000 450,000
6 DC 42 DJ 109G (Sâlni a)-Dealu Corbului km 0+000-7+880 100,000 100,000 100,000
7 DC 54 DJ 171C-Ungureni km 0+000-4+500 350,000 450,000 350,000
8 DC 57 Dr ghia (DJ 109F)-Dealu Mare km 0+000-4+000 440,000 540,000 440,000
9 DC 61 Valea Chioarului (DN 1C)-V rai km 0+000-5+000 250,000 400,000 250,000

10 DC 64 omcuta Mare (DN 1C)-V lenii omcutei km 2+800-4+000 350,000 350,000 350,000
11 DC 65 Pribile ti (DJ 108E)-Fersig km 0+000-4+000 200,000 350,000 200,000
12 DC 73 DJ 184 - Buteasa km 0+000-0+800 430,000 430,000 430,000
13 DC 81 Berchez- Cetatea Chioarului km 2+500-6+000 130,000 130,000 130,000
14 DC 82 DJ 182B-Iad ra-Stejera km 0+000-3+000 200,000 300,000 200,000
15 DC 107 C rbunari (DJ 182) - DC 31 km 0+300 - 3+000 150,000 150,000 150,000



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

în anul 2005 a c ror execu ie s-a realizat în  anul 2006
ANEXA 3

Nr. Denumire obiectiv Fizic Realiz ri
crt. km

0 1 2 3

HG 1491/29.11.2005 2.550.000
1 DJ 188 Vi eu de Jos - Bocicoel - Bogdan Vod 3,50 1.050.000
2 DJ 182B Baia Mare - Satu Nou de Jos - B a de Sub Codru 2,50 750.000
3 DJ108T DJ 108A - Arduzel - lim.jud S la 1,00 300.000
4 DJ 184B omcuta - Ciolt - DJ 182 0,70 250.000
5 DJ 186A Vadu Izei - Co tiui - Rona de Sus 0,50 150.000
6 Repara ii pod Ardusat pe DJ 193 50.000

HG 1551/08.12.2005 1.000.000
7 Consolidare DJ 193 Hideaga - Ardusat 2,00 1.000.000

HG 1682/21.12.2005 6.450.000
8 Refacere pod în Asuaj 70.000
9 Reconstruire pod râul B a 150.000

10 Pod peste râul Bârs u pe DC 72 600.000
11 DJ 108D corec ie linie ro ie zona inundabil  Arini 1.600.000
12 DJ 183 Valea Neagr  – Izvoare repara ii suprastructur 1.400.000
13 Consolidare mal valea Saras ului  l=1.500m în valoare de 50.000
14 Stabilizare taluz i refacere sistem rutier DJ 182B Colt u 600.000
15 Stabilizare taluz i refacere sistem rutier DJ 182 800.000
16 Stabilizare taluz i refacere sist.rut.DJ 171D Poienile Izei 580.000
17 stabilizare versant i refacere sist.rut.DJ193 Ardusat 600.000

Total 10.000.000



         ANEXA 4
SITUA IA REALIZ RILOR PE ANUL 2006

in cadrul subprogramului alimentarea cu ap  a satelor aprobat prin
HG nr.1256/2005 privind modificarea i completarea HG nr.577/1997, republicat

Nr.
crt Denumirea obiectivului

Realiz ri pe anul 2006
Valoare Realiz ri  fiziceRON

0 1 3 4

1 Ocna ugatag
etapa a-II-a             210.000

distributie  3 km
hidranti      8 buc
camine      7 buc

2 Rona de Jos             615.000
captare        10%
aduc iune     40 %
gospod rie ap  75%

3
lsig             465.237 distributie  3,8 km

camine       2 buc

Gârdani             464.763 distributie  4,8 km
camine       10 buc

4

Remetea Chioarului/ Remetea
Chioarului,

Berchez,Berchezoaia, Posta
,Remecioara

            195.000
  * procurare materiale:
cond.distributie 13 km
hidranti 13 buc

5 rca a/ F rca a, Sârbi,
maia, Buze ti             350.000       distribu ie  4,75 km

6 Moisei             450.000       distribu ie  10%
TOTAL JUDE UL MARAMURE           2.750.000



                 ANEXA  5
Sisteme de alimentare cu ap  realizate în baza H.G. nr.687/1997

Sisteme în execu ie Realiz ri 2006
Fizic Valoric - USD

Asuaju de Sus Aduc iune 1.345 ml. 49.776
Front captare 3 foraje 83.254

TOTAL: 133.030

Sisteme cu recep ie la terminarea lucr rilor Realiz ri 2006 - USD
Decantor vertical i sistem de evacuare ape mari la sistemul de alimentare
cu ap  a localit ii Boiu Mare

101.261

Sisteme care au fost recep ionate la expirarea perioadei de garan ie în anul 2006 Valoare final  - USD
Sistem de alimentare cu ap  în comunele S eni, Coa i Colt u 2.123.766
Sistem de alimentare cu ap  a comunei Dumbr vi a 2.620.464
Sistem de alimentare cu ap  a ora ului Ulmeni (Ulmeni, Arduzel, Mân u) 1.108.872
Sistem de alimentare cu ap  a comunei Boiu Mare (Boiu Mare, Prislop) 904.481
TOTAL: 6.757.583


