RAPORT DE ACTIVITATE
PERIOADA 25 IUNIE 2008 – 31 DECEMBRIE 2008
Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Mircea Man a fost ales prin vot
uninominal la alegerile locale din 1 iunie 2008 i a fost investit în func ie la data de
25 iunie 2008.
În data de 28 iunie 2008 a avut loc edin a de constituire a Consiliului
jude ean Maramure .
În fiecare lun au avut loc edin ele ordinare ( 15.07, 29.08, 30.09, 28.10,
28.11, 12.12. 2008). În lunile iulie (03.07, 29.07), septembrie (16.09), octombrie
(15.10) i noiembrie (14.11) au avut loc edin e extraordinare. Acestea au avut ca
teme: solu ionarea problemelor privind asigurarea de spa ii pentru func ionarea
Consiliului jude ean Maramure , alocarea unor sume din fondul de rezerv bugetar
unit ilor administrativ-teritoriale pe raza c rora s-au produs inunda ii, aprobarea
listei proiectelor propuse s beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor
alocate fiec rui proiect din domeniul sportului, alte contribu ii la diferite ac iuni
finan ate din rezerva bugetar .
Inunda iile care au lovit Maramure ul la sfâr itul lunii iulie 2008 au adus
pierderi de vie i omene ti, locuin e distruse, zeci de hectare de teren inundate i au
cut ca ora ul Bor a s fie aproape de un dezastru ecologic în momentul în care
digul Iazului de decantare Colbu a fost la un pas s cedeze, punând în pericol via a a
mii de oameni. M-am deplasat la fa a locului i am urcat pân la iaz pentru a evalua
situa ia, cu toate c riscul ruperii digului a fost foarte mare. L-am înso it pe eful
statului Traian B sescu în vizita de lucru pe care acesta a efectuat-o în Bor a
duminic , 27 iulie, la o zi de la inunda iile care au afectat ora ul.
Pre edintele României, Traian B sescu, a dorit s vad amploarea dezastrului
produs de inunda iile din Bor a i s ob in informa ii chiar de la fa a locului în
leg tur cu situa ia iazului de decantare a sterilului Colbu. Dup plecarea
Pre edintelui României, m-am îndreptat spre celelalte localit i din Maramure
afectate de inunda ii, unde am purtat discu ii cu autorit ile locale i persoanele care
au avut de suferit în urma rev rs rii apelor. Am fost prezent în mijlocul
maramure enilor din Poienile de Sub Munte, Moisei, Bistra, Leodina, c rora le-am
promis sprijin în refacerea infrastructurii i locuin elor prin alocarea de fonduri de la
Consiliul jude ean.
La mai pu in de trei zile de la producerea calamit ilor am convocat o edin
extraordinar în care s-au alocat bani din fondul de rezerv bugetar pentru ajutorarea
unit ilor administrativ – teritoriale afectate de inunda ii. Sumele acordate au fost
cuprinse între 100 mii (Bor a, Sighetu Maram iei, Vi eu de Sus) i 10 mii lei pentru
localit ile în care efectele inuda iilor s-au resim it mai pu in.
Începând cu 30 iulie 2008, am efectuat peste zece vizite în zonele calamitate
din Maramure ul Istoric, inclusiv Sighetu Marma iei, unde apa a rupt digul i a intrat
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pe frontul de captare de unde se alimenteaz popula ia municipiului de pe grani a cu
Ucraina. Problema a fost ulterior remediat .
Pre edintele Traian B sescu a revenit miercuri, 6 august, în zonele inundate
din Maramure , special pentru a vizita comuna Poienisle de sub Munte despre a c rui
situa ie l-am informat înc de la prima vizit , din 27 iulie. Traian B sescu a fost
mul umit s constate c au început lucr rile de refacere a infrastructurii distruse de
inunda ii f s se a tepte dup ajutor guvernamental.
Am dispus formarea unor comisii, care împreun cu autorit ile locale au
evaluat starea locuin elor afectate în totalitate i par ial, locuin ele care trebuiesc
str mutate datorit amplas rii acestora în zone cu alunec ri de teren active, locuin e
grav avariate care trebuiesc reparate sau reconstruite. De asemenea, au fost
invetariate lucr rile prioritare de refacere a infrastructurii grav avariate - drumuri
jude ene, drumuri comunale, str zi, poduri, pode e, re ele de canalizare i de colectare
a apelor pluviale, aliment ri cu ap , lucr ri de ap ri de maluri i diguri.
Periodic m-am deplasat în localit ile unde a început reconstruc ia caselor
distruse de ape.
Evalu rile efectuate de speciali tii din Consiliul jude ean maramure au ar tat
pagubele produse de inunda ii se ridic la 2100 de miliarde de lei vechi, din care
Guvernul României, de la vremea respectiv , a subven ionat doar 81 de miliarde.
Deoarece perioada rece se apropia, iar banii de la guvern erau insuficien i, am
solicitat consiliilor jude ene i prim riilor din ar sprijin financiar. Astfel s-au strâns
1.431,5 mii lei (peste 14 miliarde de lei vechi) de la bugetele consiliilor locale i
jude ene pentru ajutoare în situa ii de extrem dificultate, repartizate prin Consiliul
jude ean Maramure .
Consiliul jude ean Timi – 1 000 mii lei
Consiliul jude ean Mehedin i – 6,5 mii lei
Consiliul jude ean Cluj – 20 mii lei
Consiliul jude ean Tulcea – 20 mii lei
Prim ria Bucure ti 200 mii lei
Prim ria Sectorului 3 Bucure ti – 40 mii lei
Prim ria Sectorului 6 Bucure ti – 120 mii lei
Prim ria Slatina 5 mii lei
Prim ria Arad – 20 mii lei.
În total au fost alocate fonduri pentru reconstruirea unui num r de 51 de
locuin e, dup cum urmeaz :
Repedea – 10 case
Bogdan Vod – 2 case
Vi eu de Sus – 7 case
Bistra - 1 cas
Poienile de Sub Munte – 15 case
Petrova – 6 case
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Bor a – 1 cas
Ruscova – 7 case
Leordina – 2 case.
Alte 700 de locuin e au necesitat repara ii i reabilit ri.
Lucr rile de reconstruire au fost finalizate la stadiul fizic de ro u acoperit i cu
închideri de tâmpl rie PVC cu geam termopan, înainte de data stabilit de
01.12.2008. De asemenea, a fost solu ionat problema juridic a terenurilor, acolo
unde natura lor nu permitea reconstruirea locuin elor sau din imposibilitatea
familiilor de a- i achizi iona din fonduri proprii terenul – Rozavlea, Petrova, Vi eu de
Sus, Repedea, Poienile de Sub Munte.
În 21 septembrie am avut o întâlnire cu Prea Sfin ia Sa Episcopul vicar al
Maramure ului i S tmarului, Iustin Sigheteanul, în Poienile de Sub Munte.
Episcopia Maramure ului i S tmarului a dorit s sar în ajutorul sinistra ilor. Prin
bun voin a enoria ilor din toat ara s-au adunat aproximativ 9 miliarde de lei vechi.
Cu banii strân i s-au ridicat case i a fost cump rat teren necesar pentru construc ia
de noi locuin e.
În permanen , discut primarii din zonele inundate i verific modul în care se
reconstruiesc amplasamentele noi.
Zilnic la cabinetul meu se prezint un num r foarte mare de persoane pe care le
primesc în audien . De asemenea, am avut întâlniri cu persoane din sfera politicului,
rela iilor interna ionale, socio-economic . Printre acestea a aminti vizita domnului
Raed Arafat, în 9 iulie 2008, subsecretar de stat la vremea respectiv în Ministerul
ii, tema discu iilor a fost reabilitarea Spitalului jude ean de Urgen “Dr.
Constantin Opri ”. În 15 septembrie 2008 am avut o întâlnire cu Excelen a Sa
Ambasadorul Ucrainei în România, Markiyan Kulyk cu care am discutat despre
rela iile transfrontaliere, deschiderea unui num r mai mare de puncte de trecere a
frontierei, precum i despre semnarea unui acord privind micul trafic de frontier .
Despre Cimitirul evreiesc din S pân a am discutat cu rabinul congrega iei Sapinka
din Brooklyn - SUA, Nuta Horowitz. În 11 noiembrie am primit o delega ie din
Germania, reprezenan ii companiei Saxutec. Am discutat probleme legate de mediu,
de economie i administra ie. În perioada 17-18 noiembrie 2008 s-a desf urat în
Baia Mare, întâlnirea comun a comisiilor de protec ia mediului din cadrul
Consiliului Jude ean Maramure i a Adun rii Generale a jude ului înfr it, JaszNagykun-Szolnok. Evenimentul ce s-a aflat la a treia edi ie i face parte din agenda
comun de lucru a celor dou jude e, iar tema agreat reciproc a fost : „Lupta
împotriva inunda iilor”.
Am participat la diverse ac iuni festive, printre care: Ziua Drapelului (26 iunie
2008), Inaugurarea grupului statuar din localitatea Bogdan Vod (29 iunie 2008),
“Hora la Prislop” (17 august 2008), 40 de ani de la înfiin area Inspectoratului
Jude ean de Jandarmi Bogdan Vod (28 octombrie 2008) , Comemorarea eroilor
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zu i la Revolu ia din decembrie 1989 (22 decembrie 2008), Hramul M
Moisei.

stirii

Printre activit ile întreprinse în perioada de când am fost ales pre edintele
Consiliului jude ean Maramure , pân în la sfâr itul lunii decembrie 2008, se mai
num : scoaterea la concurs a unor posturi r mase vacante din organigrama
consiliului jude ean, ini ierea unui num r de 24 de licita ii deschise, inaugurarea
drumului care face leg tura dintre DN 18 i Parcul Na ional Mun ii Rodnei, semnarea
protocolului “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”, demararea
procedurilor de achizi ie public de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului
de fezabilitate la Aeroportul Interna ional Baia Mare. Am intervenit la guvern pentru
ca p gubi ii din cazul cailor bolnavi de SIDA din jude ul Maramure s î i recupereze
banii care li se cuvin, asta dup ce de mai bine de 3 ani oamenii au fost purta i pe
drumuri. Am militat pentru achizi ionarea unui aparat angiograf în valoare de 250
000 de euro, necesar pentru dotarea Spitalului jude ean Maramure . Odat cu c derea
primei z pezi, m-am deplasat pe ruta Cavnic – Bude ti pentru a vedea cum se
efectueaz lucr rile de desz pezire. Având în vedere c multe autoturisme au derapat
i au ajuns în an , am luat leg tura în repetate rânduri cu directorul firmei care se
ocupa de desz pezire, Victor Marina, pentru a-i cere s trimit în zon mai multe
utilaje care s cure e drumul.
Începând cu 1 octombrie 2008 am trasformat 192 de posturi de personal
contractual, angaja i ai Direc iei Generale de Asisten Social
i Protec ie a
Copilului Maramure , în func ionari publici.
La toate acestea se adaug deplas rile în str in tate, 5 la num r.
În perioada 24 – 26 august 2008 am participat la Conferin a Ora elor i
Regiunilor Europene organizata de Institutul Regiunilor din Europa (IRE) la
Salzburg, Austria. Tematica abordat a fost “Economia fa în fa cu Politica” i a
acoperit domenii precum cercetarea i inovarea, finan area infrastructurii, turism,
energie, dar i aspecte referitoare la managementul de eurilor i a apelor uzate-fiecare
dintre ele in rela ie cu nivelul local si regional.
În perioada 18-21 septembrie 2008 am participat în jude ul Jasz-NagykunSzolnok la proiectul „Folkdancenet - Re ea tematic a ansamblurilor folclorice
europene”. Au fost trei seminarii dedicate acestui proiect. În primele dou s-au
dezvoltat teme ce vizau viitorul culturii tradi ionale („Tradi ie i modernism”) i
metodele concrete prin care ansamblurile participante vor colabora pe viitor („Munca
în re ea, finan are i marketing”). Cel de-al treilea seminar a avut în centrul s u
ansamblurile folclorice participante, iar Maramure ul a fost reprezentat de Ansamblul
Folcloric Na ional Transilvania.
În luna octombrie am fost delegat de Pre edintele României, Traian B sescu,
înmânez Ordinul „Meritul Industrial si Comercial” în grad de Ofi er domnului
Theo Kubat, pre edintele Consiliului de Administra ie al SC Moeller Electro
Produc ie Sîrbi SRL din comuna F rca a, jude ul Maramure . Acestea au fost oferite
în semn de apreciere deosebit pentru întreaga activitate depus în slujba dezvolt rii
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economice a Comunei F rca a, prin crearea unui num r semnificativ de locuri de
munc i stimularea mediului de afaceri din comuna maramure ean .
La sfâr itul lunii octombrie a avut loc în Ucraina, la Ujgorod a 38-a întâlnire a
Consiliului Euroregiunii Carpatice, unde am particpat ca lider al delega iei române.
Au fost dezb tute mai multe puncte, printre care: “Situa ia ecologic în regiunea
Carpatic , consecin ele sociale i medote de îmbun
ire”, “Proclamarea anului
2009 – anul Mun ilor Carpa i”, de asemenea, s-a mai discutat despre o rut turistic :
“ Euroregiunea Carpatic ” , dar i despre organizarea unui festival anual care s
înglobeze activit i cultural-artisitice din teritoriile arondate Euroregiunii Carpatice.
8-10 decembrie 2008 – am fost într-o vizit de studiu în Suedia cu tema :
„Energie din resurse regenerabile i de euri-experien a suedez ”. La invita ia
Ambasadei României în Suedia. Vizita a cuprins atât întâlniri de studiu cu
reprezenta i ai unor companii suedeze cu o experien îndelungat în domeniul
administr rii de eurilor, produc iei i distribu iei de energie, dar i întâlniri la nivel
înalt cu reprezentan i ai ministerului de afaceri externe, ambasadei i ai autorit ilor
locale.
Doresc s amintesc faptul c în anul 2008 s-au elaborat 106 hot râri i 354 de
dipozi ii. Din cele 354 de dispozi ii:
- Salarizare, personal 196
- Achizi ii publice 54
- Convoc ri edin e 13
- Deleg ri atribu ii 14
- Normative 56
- Schim ri nume 21

Contribu a la proiectele derulate prin Direc ia de Dezvoltare Regional
Proiecte preluate în faza implementare:
Ø „Caravana folclorului româno - ucrainean”, în valoare total de 49.200Euro
– finalizat în octombrie 2008, surs de finan are: Programul de Vecin te România
Ucraina Phare CBC 2005 i bugetul Consiliului Jude ean Maramure
Ø „Con tient i activ în fa a situa iilor de urgen ” în valoare total de
81.692,20 Euro- finalizat în ianuarie 2009, surs de finan are: Fondul de modernizare
pentru dezvoltarea administra iei la nivel local Phare 2006 i bugetul Consiliului
Jude ean Maramure
Ø „NEURON – Re ea de integrare, coordonare i monitorizare a strategiilor
locale de dezvoltare în regiunea de grani Maramure -Zakarpatia-Ivano-Frankivsk”,
în valoare total de 823.946 Euro, surs de finan are: Programul de Vecin te
România Ucraina Phare CBC 2005 i bugetul Consiliului Jude ean Maramure
Ø „Turism în regiunea Transcarpatic - Re ea de promovare a turismului în
jude ele Maramure , Zakarpatia i Ivano-Frankivsk” în valoare total de 482.000
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Euro, surs de finan are: Programul de Vecin te România Ucraina Phare CBC 2005
i bugetul Consiliului Jude ean Maramure
Ø „Un mediu curat în bazinul Tisa Superioar ” în valoare total de 611.190
euro surs de finan are: Programul de Vecin te România Ucraina Phare CBC 2005
i bugetul Consiliului Jude ean Maramure .
În calitate de coordonator proiect am asigurat resursele necesare pentru
finalizarea, respectiv asigurarea continuit ii activit ilor prev zute în cadrul
proiectelor mai sus men ionate în vederea asigur rii unei performan e adecvate care
conduc la atingerea obiectivelor asumate. În acest sens au fost întreprinse ac iuni
de programare de ansamblu a activit ilor, de gestionare eficient i eficace a
resurselor alocate acestor proiecte i de coordonare a echipelor de implementare
aferente.
Proiecte preluate în faza de contractare:
Ø ECOTUR - Turism în zona transcarpatic ” - realizarea a 2 centre de vizitare
la Leordina
Ø i Vi eu de Sus a Parcului Natural Mun ii Maramure ului, valoarea total a
proiectului este de 550.000 euro, Programul de Vecin te România Ucraina Phare
CBC 2006 i bugetul Consiliului Jude ean Maramure .
Ø „GRANITA MM - Dezvoltarea i managementul infrastructurii de
frontier ” baz opera ional pentru între inerea fâ iei de frontier din jude ul
Maramure i revizuirea Studiului de fezabilitate pentru podul economic peste râul
Tisa la Sighetu Marma iei i a infrastructurii de trecere a frontierei - valoarea total a
proiectului este de 865.233 euro, Programul de Vecin te România Ucraina Phare
CBC 2006 i bugetul Consiliului Jude ean Maramure .
Ø „Magic - Instrumente de comunicare i management în domeniul dezvolt rii
socio – economice în regiunea de grani ”, realizarea unui centru de resurse pentru
sus inerea procesului de dezvoltare socio-economic în regiunea de grani
Maramure -Zakarpatia-Ivano Frankivsk, valoarea total a proiectului este de 550.000
euro, Programul de Vecin te România Ucraina Phare CBC 2006 i bugetul
Consiliului Jude ean Maramure .
Am coordonat activit ile de preg tire pentru contractare a proiectelor mai sus
men ionate, respectiv am ini iat ac iunile necesare pentru demararea procedurilor de
implementare efectiv a acestora.
Proiecte preluate în faza de implementare, la care Consiliul Jude ean
Maramure are calitatea de „Partener” i asigur cofinan area
Ø Inspectoratul colar al Jude ului Maramure – Proiectul „Dezvoltare i
dialog transfrontalier româno-ucrainian în domeniul educa ional” în valoare total de
50.000 Euro
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Ø Casa corpului Didactic Maramure – Proiectul „Intercivic” în valoare total
de 36.000 Euro, cofinan area asigurat de Consiliul Jude ean Maramure este de
1.800 euro, a fost finalizat
Ø Universitatea de Nord – “RUTEM – România - Ucraina Centrul Regional
pentru Instruire în Protec ia i Managementul Mediului în valoare total de 56.000
Euro, cofinan area asigurat de Consiliul Jude ean Maramure este de 6.000 euro, a
fost finalizat.
Am asigurat participarea la ac iunile comune prev zute în cadrul proiectelor
mai sus men ionate i am realizat demersurile necesare pentru asigurarea resurselor
financiare asumate ca i cofinan are din partea Consiliului Jude ean Maramure
precum i cele necesare asigur rii monitoriz rii proiectelor în cauz .
Proiecte preluate în faza de implementare în care Consiliul Jude ean
Maramure este „Partener”
În perioada de raportare au fost implementate i finalizate un num r de 2
proiecte având valoare total de 220.860 euro, în care Consiliul Jude ean Maramure
este partener f contribu ie la cofinan area proiectului, astfel:
Ø Consiliul Local Bistra - Proiectul „ACCES – Dezvoltarea de studii pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier în comunele Bistra (România)
i Dilove (Ucraina)” în valoare total de 97.500 euro
Ø Camera de Comer i Industrie Maramure - Proiectul „RURCED – centru
regional pentru dezvoltare economic România - Ucraina” în valoare total de
123.360 euro.
În ceea ce prive te aceste proiecte, am sprijinit implementarea activit ilor
specifice i am ini iat demersurile necesare pentru asigurarea valoriz rii rezultatelor
ob inute în cadrul proiectelor.
Proiecte propuse spre finan are aflate în etapa de evaluare de c tre finan atori
În perioada de raportare au fost propuse spre finan are 3 proiecte în valoare
total de 4.852.221euro, care se afl în diverse etape de evaluare de c tre finan atori:
Ø Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, valoarea total a
proiectului: 20.233.536 lei cu TVA (5.703.765,01 euro), valoare grant solicitat
16.095.982 lei, echivalent 4.537.402,60 euro, sursa de finan are: Programul
Opera ional Regional 2007-2013, axa 5.1 i bugetul Consiliului Jude ean Maramure .
Proiectul se afl în momentul de faz în Evaluare Tehnic i Financiar
Ø “Dezvoltarea capacit ii institu ionale în vederea aplic rii unor tehnologii
durabile de mediu – FITOREMEDIERE ÎN ROMÂNIA” proiect promovat în
parteneriat cu ECOREM Belgia în calitate de Solicitant. Valoarea total a proiectului
este de 158.818 euro, proiectul aflându-se în momentul de faz în perioada de
precontractare
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Ø „ROMA-INSERT – Program pilot de inser ie pe pia a muncii i incluziune
social a romilor” parteneriat Uniunea Sindicatelor Miniere din Maramure . Valoarea
total a proiectului este de 156.600 euro. Se a teapt decizia comitetului de evaluare.
Am asigurat condi iile necesare pentru finalizarea procesului de maturizare a
proiectelor specificate pentru a asigura îndeplinirea criteriilor specifice impuse de
tre programele de finan are. De asemenea, având în vedere faptul c în special
proiectul Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania de Nord a fost promovat în
cadrul unui parteneriat extins, am asigurat organizarea întâlnirilor preg titoare între
partenerii implica i i am furnizat sprijinul necesar pentru finalizarea procedurilor
necesare a fi încheiate înainte de depunerea spre finan are a acestui proiect.
Proiecte în perioada de precontractare:
Ø Proiectul Reabilitare traseu de drum jude ean BAIA SPRIE (DN18)–
CAVNIC (DJ184)–OCNA
UGATAG ( DJ 109F)—C LINE TI (DJ185)–
BÂRSANA (DJ185), în valoare de 20.971.260 euro, sursa de finan are Programul
Opera ional Regional 2007-2013, DMI 2.1 i bugetul Consiliului Jude ean
Maramure
Am asigurat resursele necesare i am coordonat activitatea de preg tire a
documenta iilor necesare pentru preg tirea acestui proiect în vederea semn rii
Contractului de Finan are.
Propuneri proiecte pentru dezvoltarea socio-economic a jude ului Maramure
pentru anul 2009
În urma analizei oportunit ilor de finan are i a proiectelor prioritare aflate în
portofoliul Consiliului Jude ean Maramure , s-a asigurat identificarea resurselor
necesare pentru promovarea într-o prim etap a unui pachet de proiecte respectiv s-a
asigurat coordonarea i planificarea activit ii de maturizare a acestora în vederea
depunerii acestora pentru a fi finan ate dup cum urmeaz :
Proiecte existente în portofoliu Consiliului Jude ean Maramure :
Ø Gutinul II, proiect pentru care este finalizat documenta ia studiu de
fezabilitate i documenta ii PT+DDE complete, aprobate de Consiliul Jude ean
Maramure , în curs de finalizare cerere de finan are + documente anexe. Valoarea
total a proiectului: 22.989.415,58 euro, sursa de finan are: Programul Opera ional
Regional 2007-2013, DMI 5.2.
Ø ReTurMin Stadiu – Studiu de poten ial minier – prin finan are Consiliul
Jude ean Maramure în 2006, preg tire cerere de finan are i documente anexe.
Valoarea total a proiectului: cca. 8.000.000 euro. Sursa de finan are: Programul
Opera ional Regional 2007-2013, DMI 5.2
Ø Reabilitarea situurilor industriale abandonate – Flota ia Baia Sprie, Stadiu –
Studiu de fezabilitate finalizat – prin finan are Guvernul Flamand, studiu realizat de
Ecorem Belgia, preg tire cerere de finan are + documente anexe. Valoarea total a
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proiectului: 2.200.000 euro, Sursa de finan are: Programul Opera ional Regional
2007-2013, DMI 4.2
Ø Îmbun irea dot rilor pentru inspectoratele pentru situa ii de urgen ,
Valoarea total a proiectului: 1.916.800 euro, Sursa de finan are: Programul
Opera ional Regional 2007-2013, DMI 3.3
Ø Amenajare domeniu schiabil Bori te Izvoare, proiect care va fi dezvoltat în
cadrul unui parteneriat public privat sau Programul Opera ional Regional 2007-2013,
DMI 5.2
Ø Amenajare domeniu schiabil Mogo a, proiect care va fi dezvoltat în cadrul
unui parteneriat public privat sau Programul Opera ional Regional 2007-2013, DMI
5.2
Proiecte nou introduse în portofoliu Consiliului Jude ean Maramure :
Ø Deschiderea PCTF la Sighet pentru trafic peste 3,5 to – sursa de finan are
programul cvatrilater RO-HU-SK-UA ENPI pe baza studiului de fezabilitate care se
elaboreaz în cadrul proiectului
Ø Deschiderea PCTF la Bistra / Dilove pentru trafic rutier – sursa de finan are
programul cvatrilater RO-HU-SK-UA ENPI pe baza studiului de fezabilitate elaborat
în cadrul proiectului ACCES, titular comuna Bistra, partener Consiliul Jude ean
Maramure .
Ø Reabilitarea constructiv Spitalul jude ean de urgen „Constantin Opri ”
Baia Mare Valoarea total a proiectului: cca. 15.500.000 euro, Sursa de finan are:
Programul Opera ional Regional 2007-2013, DMI 3.1
Ø Proiecte pentru cele trei etape de dezvoltare / modernizare a Aeroportului
Interna ional Baia Mare – sursa de finan are POS Transport
Ø Centru na ional de informare turistic – sursa de finan are Programul
Opera ional Regional 2007-2013, DMI 5.3
Ø e-administra ie – asigurarea de servicii informatice pentru jude – sursa de
finan are POS competitivitate
Ø Centre sociale multifunc ionale - sursa de finan are posibil Programul
Opera ional Regional 2007-2013, DMI 3.2
Ø Valorificarea patrimoniului construit al Consiliul Jude ean Maramure –
proiect aflat în faz de inventariere a loca iilor i de evaluare a poten ialului de
valorificare

Mircea Man
Pre edintele Consiliului jude ean Maramure
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