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În cadrul ședinței de constituire a Consiliului Județean Maramureș din 28 octombrie 
2020 am fost ales în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș, după 
ce în 24 octombrie depuneam jurământul pentru a avea statutul de consilier județean. Un 
moment emoționant, care mă obligă în continuare să vin în fața maramureșenilor pentru 
a prezenta realizările, dar și planurile pe care le am în continuare pentru acest județ. 

Mereu m-a atras sfera politică având în vedere că soarta noastră, a românilor, 
depinde de legile și de deciziile care se iau la nivel macro și micro socio-economic. Sunt 
tânăr, am împlinit de curând 44 de ani, căsătorit și tată a doi copii minunați. Economist de 
profesie, consider că cinstea și empatia sunt două calități pe care toți oamenii trebuie să 
le aibă. Cred cu tărie că fiecare cetățean are un rol important în societate și trebuie privit 
cu respect și tratat cu atenție. 

Încă dinainte de preluarea mandatului am demonstrate că sunt un om al dialogului, 
dând dovadă de transparență pentru a fi aproape de maramureșeni. Am continuat să 
discut cu cetățenii, organzațiile nonguvernamentale sau cu reprezentanții mediului de 
afaceri având în vedere că toți trebuie să fie consultați înainte de a fi luate decizii sau de a 
adopta proiecte importante pentru comunitate. 

Voi continua să mă interesez indeaproape de îmbunătățirea calității vieții 
maramureșenilor. Am colaborat deschis cu autoritățile publice locale, naționale și cu 
mediul de afaceri astfel încât să atragem resurse financiare publice, private sau fonduri 
europene pe care să le utilizăm pentru dezvoltarea Maramureșului.

Am arătat deschidere și m-am implicat activ pentru atragerea în județul nostru a unui 
număr cât mai mare de turiști. Acesta este un segment important care trebuie să ocupe 
primele locuri în economia județului. Voi continua să urmăresc îndeaproape stadiul de 
depunere a documentelor necesare pentru implementarea unor proiecte vitale pentru 
maramureșeni, dar și să verific stadiul de derulare dar și derularea acestora. Investițiile 
în infrastructură, crearea unui număr ridicat de locuri de muncă bine plătite, o viață 
socială mai bună, spitale în care să găsim servicii de calitate, mediul curat și turismul sunt 
prioritățile mele pe termen lung pentru Maramureș. 

Conform prevederile art. 225 alin (2) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vicepreședinții Consiliului 
Județean au obligația să prezinte un raport de activitate. În cele ce urmează public 
activitatea mea din perioada 28 octombrie 2020 – 28 octombrie 2021.

Mulțumesc tuturor maramureșenilor pentru votul de încredere acordat la alegerile 
din decembrie 2020, dar și consilierilor județeni care m-au ales să îi reprezint din postura 
de vicepreședinte, făcând astfel parte din echipa de execuție a Consiliului Județean 
Maramureș. 

INTRODUCERE

- Radu Trufan
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ȘEDINȚE ALE CONSILIULUI 
JUDEȚEAN MARAMUREȘ, ,

Am fost prezent la toate cele 30 ședințe ale Consiliului Județean Maramureș, 
fie în sistem on-line, fie fizic, opt fiind organizate în anul 2020, 22 în acest an. În 
cadrul unui număr de 13 astfel de întâlniri am dezbătut și am avizat, împreună 
cu membrii comisiei, proiectele de hotărâri privind alocarea resurselor bugetare 
județene. 

Cele mai importante decizii pe care le-am susținut în cadrul ședințelor 
Consiliului Județean Maramureș au fost următoarele:

• proiectul de hotărâre propus de președintele Ionel Bogdan care a 
vizat majorarea alocației de hrană pentru unitățile spitalicești aflate în 
subordinea noastră;

• proiect de hotărâre privind derularea programului ”Testăm pentru 
sănătatea maramureșenilor” prin efectuarea a peste 40.000 de teste 
rapide antigen, deschiderea unor noi centre de testare, dublarea bugetul 
alocat acestui proiect care se derulează pe întreaga perioadă a anului 
2021;

• proiectul de hotărâre înaintat de președintele Ionel Bogdan de 
înființare a Societății Comerciale “Parcuri Industriale Maramureș 
S.A.”, având ca și acționar unic Consiliul Județean și un capital social 
de 5.000.000 lei.  Consider că este un prim pas pentru a reuși să 
dezvoltăm în mod durabil economia locală și regională. Discuțiile au 
fost purtate atât cu UAT-uri din zona Maramureșului istoric, cât și din  
Codru – Chioar sau Țara Lăpușului;

• proiect de hotărâre privind bugetul pentru 2021, prioritare fiind 
proiectele legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere, a turismului și socio-
economică. Toate au ca scop principal îmbunătățirea nivelului de trai al 
tuturor maramureșenilor, indiferent de religie, etnie sau zona geografică 
a județului;

• proiect de hotărâre privind utilizarea din rezerva bugetară  
constituită la dispoziția consiliului a unei sume de 30.000 lei pentru 
premierea a 13 sportivi încadrați la categoria masters, sportivi cu  
rezultate bune la concursuri naționale și internaționale.  
Consider că și această categorie de sportivi contribuie la creșterea imaginii 
Maramureșului atât pe plan național, cât și internațional și este necesară 
o minimă recunoștință din partea administrației județene.
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DELEGĂRI DE ATRIBUȚII ALE
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI,

Prin dispoziția președintelui Ionel Bogdan, am  fost desemnat să 
reprezint Consiliul Județean Maramureș sau să reorganizez unele comisii 
speciale constituite pentru punerea în aplicare a unor proiecte importante 
pentru județ: 

1. Membru supleant în cadrul Comisiei de vânzare a spațiilor medicale 
și în comisiile de contestații

2. Coordonator proiect în cadrul Comisiei de revitalizare a turismului 
montan în județul Maramureș prin modernizarea și extinderea infrastructurii 
de trasee turistice montane

3. Coordonator proiect în cadrul Comisiei de efectuare a probelor și 
analizei calității apei de la izvoarele publice de pe raza județului Maramureș

4. Președinte al Comisiei privind inițierea procedurii de contractare 
a unui credit bancar pe termen lung de Consiliul Județean Maramureș 
pentru realizarea unor lucrări de investiții de interes județean

5. Comisia de evaluare a imobilelor aflate în patrimoniul Consiliului 
Județean Maramureș

6. Președinte în cadrul Comisiei pentru probleme de apărare privind 
reorganizarea acestui organ de specialitate al Consiliului Județean 
Maramureș. 

7. Președinte în cadrul Comisiei stabilite în vederea monitorizării, 
coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării 
sistemului de control intern managerial și a standardului de management 
al calității SR EN ISU 9001:2015 din cadrul Consiliului Județean Maramureș.  
 
În lipsa președintelui Ionel Bogdan am fost desemnat să exercit atribuțiile 
acestuia în zilele de 13 mai, 1 iulie precum și în perioadele 26-27 iulie, 24-27 
septembrie,1-4 octombrie 2021 și 22 octombrie 2021.
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În calitate de președinte al  Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului și de Urbanism (CTATU), fiind numit prin HCJ MM nr. 242 din 
15 decembrie 2020, am participat la două comisii, care s-au desfășurat pe 
platforma  on-line,  în 21.01.2021 și 26.04.2021. Am constatat lipsa Planului 
Urbanistic General, atât de important pentru dezvoltarea economică a 
județului. 

Au fost verificate și analizate 101  documentații de urbanism în 
ședințele CTATU. Printre acestea se numără și emiterea a două avize tehnice 
în vederea aprobării documentelor în Consiliile Locale pentru Planuri 
Urbanistice Generale (PUG) și au fost eliberate trei avize de prelungire a 
termenului de valabilitate PUG; 19 avize tehnice și 16 avize  de oportunitate 
pentru Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), la nivelul județului Maramureș; 
șase avize tehnice pentru Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD).

Încă de la începutul anului 2021, în calitate de președinte al comisiei 
de inventariere a patrimoniului, am participat la o inspecție a imobilelor 
finanțate prin POR 2007 – 2013, axa prioritară 5 – proiectul circuitul bisericilor 
de lemn. Proiectul, unul foarte necesar și bine executat, viza reabilitarea 
drumurilor de acces, amenajarea de parcări, construirea de puncte de 
informare și de toalete, realizarea iluminatului stradal, ornamental şi 
arhitectural. Am constatat că de cele mai multe ori persoanele plătite 
să ghideze eventualii turiști nu au respectat orarul de muncă afișat, iar 
toaletele erau, de cele mai multe ori, inaccesibile. Din păcate, deși vizita a 
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fost anunțată, nu am găsit toți angajații la locurile de muncă. Am verificat 
punctele din Săcălășeni, Remetea Chioarului, Cărpiniș, Plopiș, Șurdeşti, 
Budești, Călinești, Sat Șugatag și Desești. Anul acesta se încheie perioada 
de implementare a proiectului, iar aceste imobile vor trece în proprietatea 
bisericilor sau a UAT-urilor. De asemenea, angajaților li se finalizează 
contractele de muncă. Deciziile viitoare aparţin parohiilor, iar eu mi-am 
manifestat speranța ca aceste facilități să rămână la dispoziția celor ce sunt 
interesați de genul acesta de turism, iar buna intenție a finanțatorului  să fie 
continuată poate chiar printr-o mai bună gestiune.

În luna decembrie a anului 2020, am evaluat imobilele aflate în 
proprietatea Consiliului Județean Maramureș. Unele sunt abandonate, 
fiind  într-o stare avansată de degradare, unele au chiriași incerți, altele sunt 
cu probleme privind regimul de proprietate. Prin Direcția Arhitect Șef am 
început o inventariere a acestora, dorind să identificăm care poate fi cea 
mai bună utilizare a acestora. Există multe programe de investiții, cele mai 
multe pe fonduri europene, cu ajutorul cărora să reabilităm aceste bunuri 
imobile neglijate de fosta administrație județeană. Printre realizările mele se 
numără reabilitarea fostului dispensar uman de la Firiza, clădire care se afla 
într-o stare ridicată de degradare și care în scurt timp va deveni un centru 
pilot  - ”Respiro” pentru găzduirea persoanelor cu nevoi special aflate în 
grija asistenților personali sau ai membrilor familiilor lor.
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PROIECTE/INIȚIATE/ÎN 
IMPLEMENTARE/FINALIZATE
Printre cele mai importante 

realizări din primul an de mandat se 
numără și stabilirea cadrului juridic al 
Palatului Administrativ din Baia Mare. 
După mai multe încercări eșuate în 
trecut, am reușit împreună cu colegii 
din actualul executiv al Consiliului 
Județean Maramureș să facem 
demersurile necesare astfel încât 
cele patru clădiri să aibă înscrise în 
cartea funciară suprafețele corecte și 
dreptul de administrare în favoarea 
Consiliului Județean. Clădirea a 
fost construită în 1970, iar de atunci 

La inițiativa grupului USR 
PLUS Maramureș, în cadrul ședinței 
extraordinare a Consiliului Județean 
Maramureș din 17 mai, plenul 
consiliului a aprobat proiectul 
de hotărâre privind „Încheierea 
unui acord de cooperare în 
vederea monitorizării, efectuării 
probelor și analiza calității apei 
de la izvoarele publice de pe 
raza Județului Maramureș” cu 
DSP Maramureș. În urma acestui 
parteneriat s-au prelevat probe 

Stabilirea cadrului juridic al Palatului Administrativ din 
Baia Mare

„Încheierea unui acord de cooperare în vederea monitorizării, 
efectuării probelor și analiza calității apei de la izvoarele publice 

de pe raza Județului Maramureș” cu DSP Maramureș

nu a mai intrat într-un proces amplu de reabilitare. Una dintre cauze a fost 
tocmai nerezolvarea statutului juridic al imobilului. Documentaţia de avizare 
a lucrărilor de intervenţie (DALI) este deja în achiziție, așteptăm noile ghiduri 
de finanțare pentru exercițiul financiar 2021–2027 astfel încât să putem solicita 
fonduri europene în vederea reabilitării acesteia.

și s-a făcut analiza calității apei la cele mai cunoscute izvoare din 
Maramureș. Asta cu atât mai mult cu cât unii localnici utilizează această 
apă pentru uzul propriu, pentru animale sau în gospodării. Au fost puse 
în discuție, în urma corespondenței avute cu primăriile, 80 de izvoare, 
45 dintre acestea identificate, unele inclusiv cu coordonatele GPS, iar 
alte 35 de izvoare urmând a fi identificate în teren. Am primit rezultatele 
analizelor micro-biologice, acestea urmând să fie făcute publice prin 
montarea unor plăcuțe privind potabilitatea sau nepotabilitatea apei.  
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În luna februarie, am propus 
să sprijinim persoanele cu nevoi 
speciale, asistenții personali, respectiv 
familiile acestora.. Consilierii județeni 
au aprobat proiectul pilot depus de 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului (DGASPC) 
Maramureș, în cadrul Programului 
de Interes Național în domeniul 
protecției și promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, care a 
obținut punctajul necesar pentru a În cartierul Ferneziu se va amenaja Centrul ”Respiro”

intra la finanțare. În cartierul Ferneziu se va amenaja Centrul ”Respiro” în care 
beneficiarii, respectiv persoanele cu dizabilități aflate în grija unui asistent 
personal, pot fi găzduiți timp de 25 de zile. Clădirea care va fi reabilitată pentru 
implementarea proiectului este în stadiu avansat de degradare. Prin oferirea 
acestor servicii, inexistente acum în județ, prevenim abandonul sau, mai grav, 
instituționalizarea persoanelor cu dizabilități. Valoarea totală a proiectului 
este de 1.483.023,67 lei, din care 552.000 lei din fonduri nerambursabile, 
co-finanțarea Consiliului Județean Maramureș fiind de 931.023,67 lei. 
În momentul de față s-au obținut toate avizele necesare pentru 
derularea proiectului, s-a ajuns la realizarea DALI-ului care 
stabilește indicatorii economici urmând ca proiectul să fie realizat.  

Un alt proiect care vizează siguranța turiștilor care optează pentru 
a se bucura de traseele montane din Maramureș a fost aprobat de 
consilierii județeni la propunerea grupului USR PLUS Maramureș. Proiectul 
”Revitalizarea turismului montan în județul Maramureș prin modernizarea 
și extinderea infrastructurii de trasee turistice montane”, a fost aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 86/17.05.2021.  
 
După mai multe ieșiri în teren alături de reprezentanții organizațiilor 
nonguvernamentale și angajații Serviciului Județean Salvamont Maramureș, 
am reușit să întocmim un necesar al panourilor și indicatoarelor necesare 
pe traseul care duce spre Creasta Cocoșului, unul dintre cele mai vizitate 
obiective turistice din județ care atrage lunar sute de iubitori ai muntelui.  
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 Au fost respectați toți pașii necesari implementării proiectului luând 
în considerare montarea plăcuțelor și panourilor informative pentru a proteja 
mediul înconjurător și a nu îngrădi panorama oferit de frumusețea peisajelor. 
Proiectul este în derulare. Se are în vedere realizarea și montarea plăcuțelor 
și panourilor informative pe toate traseele turistice care duc spre Creasta 
Cocoșului. Până la mijlocul lunii noiembrie lansăm licitația și pentru traseele 
din zona de nord a municipiului Baia Mare. Ne dorim ca în viitor toate traseele 
montane să fie cuprinse în acest proiect. 

La finele lunii septembrie, 
lucrările de asfaltare a tronsonului 
Codru Butesii – Preluca Nouă au fost 
pe ultima sută de metri. Am fost la fața 
locului, într-o vizită de lucru, însoțit de 
primarul localității Copalnic Mănăștur, 
Vasile Ștefan Mihalca, și consilierul 
local Grigore Nechita pentru a vedea 
stadiul lucrărilor executate de SC 
Drumuri și Poduri SA. Mă bucur că 
am reușit să transformăm în realitate 

Lucrările de asfaltare a tronsonului 
Codru Butesii – Preluca Nouă

dorința localnicilor de a circula cu mașinile în condiții normale. De zece ani 
se așteaptă ca această porțiune de aproximativ 4 kilometri să fie asfaltată. 
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Unul dintre obiectivele 
Consiliului Județean 
Maramureș pentru această 
toamnă a fost îndeplinit. 
La finalul lunii septembrie 
au fost recepționate 
lucrările de reabilitare a 
Drumului Județean 186, pe 
Valea Izei, sector Bârsana 
(Dj 185) — Strâmtura Recepția lucrărilor de reabilitare a Drumului Județean 186

Unitățile de învățământ trebuie să fie aliniate standardelor europene. 
Din păcate, la nivelul județului Maramureș, sunt grădinițe și școli care 
necesită să intre într-un proces amplu de reabilitare. Având în vedere că în 
atribuțiile mele intră şi situația școlilor destinate copiilor cu dizabilități, am 
urmărit să fie adaptate nevoilor acestora. În momentul de față se întocmește 
documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), cu termen de 
finalizare pentru școlile din Baia Mare și Vișeu de Sus  - decembrie 2021, iar 
pentru cele din Sighetu Marmației și Târgu Lăpuș acesta fiind stabilit pentru 
luna februarie 2022. După această etapă urmează organizarea licitațiilor în 
vederea reabilitării, modernizării și dotării corespunzătoare a acestor unități 
de învățământ. Toți copiii trebuie să aibă acces neîngrădit la educație. 

— Rozavlea — Şieu — Bogdan Vodă — Dragomireşti — Săliştea de Sus — 
Săcel (DN 17C). O veste bună nu doar pentru maramureșeni, ci și pentru 
turiștii care vor să viziteze obiectivele din Maramureșul Voievodal. Îmi 
doresc să vedem în timp efectele benefice pe care le aduce reabilitarea 
infrastructurii rutiere deoarece participanții la trafic se pot bucura din plin 
de condiții optime de circulație. În timp sper ca numărul accidentelor rutiere 
să scadă simțitor având în vedere că de acum șoferii sunt în siguranță. 

Reabilitarea drumurilor de interes turistic este unul dintre proiectele 
prioritare pentru conducerea Consiliului Județean Maramureș. Din cauza 
faptului că situația juridică a acestora nu a fost clarificată până în momentul 
de față, nu s-a reușit accesarea de fonduri pentru acest segment. De la 
preluarea mandatului am început să întocmim documentația necesară 
cadastrării tronsoanelor dintre stațiunea Izvoare și Gutin, Baia Sprie – Șuior 
– Cavnic, Băiuț – Botiza. Termenul stabilit pentru finalizarea cadastrării este 
luna decembrie 2021. Odată realizat acest pas, urmează să identificam 
sursa de finanţare în vederea reabilitării acestor drumuri județene  
atât de importante pentru a pune în valoare turismul din Maramureș.
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PRIMIREA DELEGAȚIILOR 
EXTERNE /PROIECTE BILATERALE  

TRANSFRONTALIERE

Întărirea relațiilor externe este 
importantă pentru dezvoltarea 
județului. În luna august am avut 
plăcerea să discut cu Anna Huk, 
membru în Comitetul de conducere 
al voievodatului Podkarpackie cu 
rang de vicemareșal. Oaspetele s-a 
arătat interesat de oportunitățile de 
investiții în județul nostru. Avem în 
vedere realizarea unor schimburi 

În luna iulie, i-am avut parteneri de dialog pe Excelența Sa Karol Mistrik, 
ambasadorul Republicii Slovace, precum și pe membrii delegației care l-au 
însoţit, respectiv consulul onorific al Republicii Slovace la Oradea, Miroslav 
Jabloncik, președintele Uniunii Democratice a Slovacilor în România, deputatul 
Adrian Miroslav Merka.

Alături de Anna Huk

 Cu Karol Mistrik, ambasadorul 
Republicii Slovace

de experiențe comune. Pentru a ne atinge acest obiectiv ne dorim stabilirea 
unei întâlniri bilaterale între reprezentanții serviciului de salvare montană. 
Intenționăm să atragem turiști din Polonia în Maramureș, iar maramureșenii să fie 
bine informați cu privire la locurile pe care le pot vizita în această țară minunată.

Discuțiile au fost constructive 
axându-se pe încurajarea oamenilor 
de afaceri slovacisă se dezvolte și în 
Maramureș.

Turismul este un sector care poate 
fi dezvoltat în viitor de ambele părți. 
Consider că relieful montan, peșterile, 
pârtiile de schi, rafting, ciclism sunt 
doar o parte dintre atracțiile care pot 
revitaliza acest domeniu. 

Pornind de la toate aceste 
aspecte, ne dorim ca în viitorul apropiat 

să implementăm  proiecte comune, să atragem fonduri europene, atât de 
importante pentru dezvoltarea continuă a celor două țări.
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Sectorul medical este unul dintre principalele domenii care se 
dezvoltă continuu. În luna iulie am fost prezent în Poienile de Sub Munte, 
la implementarea proiectului bilateral dintre Maramureș și Ucraina. 
Consiliul Raional Verkhovyna, respectiv Consiliul Local Velykyl Bychkiv 
sunt interesate de acest aspect, arătând deschidere, precum și preocupare 
pentru a oferi servicii medicale de înaltă calitate comunităților. ”Acțiuni 
comune pentru îmbunătățirea gestionării și controlului transfrontalier al 
indicatorilor epidemiologici la populația Ro-UA” are o valoare totală de 
1.509.208.49 euro, din aceste fonduri, comunei Poienile de Sub Munte 
revenindu-i suma de 612.193.27 euro. Sunt cuprinse în cadrul proiectului 
reabilitarea și reamenajarea unor cabinete medicale, pregătirea cadrelor 
medicale de specialitate cu privire la patologia obstetrică-ginecologie, 
precum și derularea unor campanii de sensibilizare, de informare, cu 

Proiectul  ”Acțiuni comune pentru îmbunătățirea gestionării 
și controlului transfrontalier al indicatorilor epidemiologici la 

populația Ro-UA”

privire la bolile cu transmitere sexuală, HIV/SIDA. Se va realiza o campanie 
importantă de screening în rândul comunităților cuprinse în proiect. 
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La Consiliul Județean 
Maramureș, în luna iulie, am primit 
vizita unei delegații formate din 
medici specialiști, terapeuți, precum 
și angajați ai Consiliului Municipal 
Ivano-Frankivsk, Ucraina. De-a 
lungul anilor, între cele două regiuni 
s-a legat o prietenie durabilă care 
prinde contur. Proiectul ”Althera - 
Alternative Therapies in Maramureș 
and Ivano-Frankivsk” are ca scop 
general îmbunătățirea serviciilor 

Am avut onoarea de a fi prezent la Berbești, în luna iunie, la evenimentele 
organizate cu prilejul aniversării a 100 de ani de alianță defensivă între România 
și Polonia În prezența delegației Excelenței Sale, ambasadorul Republicii 

medicale și ale celor alternative pentru copiii cu dizabilități, fiind derulat de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice în calitate de Management pentru 
Programul Operaţional Comun România - Ucraina ENI CBC 2014-2020 și Consiliul 
Judeţean Maramureș în calitate de beneficiar-lider. Din parteneriatul proiectului 
mai fac parte: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Maramureș și Comitetul executiv al Consiliului Municipal Ivano-Frankivsk din 
Ucraina. Se are în vedere construirea Centrului pentru Terapii Alternative în 
comuna Recea, un proiect pilot în România, la standarde europene, care va da 
posibilitatea atât copiilor cu dizabilități, cât și familiilor acestora să aibă acces 
la servicii medicale alternative, importante pentru recuperarea beneficiarilor. 
Oaspeții au în vedere îmbunătățirea infrastructurii pentru aceste tipuri de 
terapii alternative în Spitalul Clinic pentru Copii Ivano-Frankivsk, unde vor 
fi reabilitate cabinete medicale și o sală mare de sport pentru kinetoterapie.

Am primit vizita unei delegații formate din medici 
specialiști, terapeuți, precum și angajați ai 

Consiliului Municipal Ivano-Frankivsk, Ucraina

100 de ani de alianță defensivă între 
România și Polonia

Polone, Maciej Lang, a Consulului 
Republicii Polone în România, Jaroslaw 
Szikirpan, reprezentantul Institutului 
Cultural Polonez la București, doamna 
Natalia Mosor, am cinstit memoria 
legionarilor polonezi care au plătit 
cu prețul vieții lor eliberarea satelor 
maramureșene de sub ocupația rușilor. 
Maramureșul este și va rămâne polul 
de dezvoltare dintre cele două țări.
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În luna aprilie, la Căminul 
Cultural Sarasău a avut loc prima 
întâlnire în cadrul conferinței 
internaționale comune România 
– Ucraina, la care au participat 
reprezentanții județului Maramureș 
și ai localităţii Solotvyno, din 
cadrul proiectului ”Prevenirea 
și apărarea comună în situații 
de urgență”. Parteneriatul 

În luna aprilie am fost prezent 
în localitățile Repedea și Poienile 
de Sub Munte. Din delegație au 
făcut parte și Dan Ivan, secretarul 
Senatului României, prefectul de 
Maramureș, Vlad Duruș, Însărcinatul 
cu Afaceri al Ucrainei la București, 
domnul Pavel Rohovei, precum și 
consilierii acestuia. Primarul Alexa 
Chifa a fost interesat să afle care 
sunt oportunitățile de accesare 
a fondurilor necesare pentru 
reabilitarea infrastructurii rutiere, a 

Căminul Cultural Sarasău

Alături de Dan Ivan, secretarul Senatului 
României, și prefectul de Maramureș, Vlad Duruș, 

în Poienile de Sub Munte

bilateral se derulează pe o perioadă de 18 luni, iar valoarea se ridică la 
439.687,79 euro. La eveniment au fost prezenți Grațian Florin Părvu, 
consulul României la Solotvyno, Ion Covaci, primarul comunei Sarasău, 
subprefectul Stauder Rudolf, Vasile Moldovan, primarul municipiului 
Sighetu Marmației, colonel Vlașin Adrian, Detașamentul de Pompieri 
Sighetu Marmației. Totodată, din cauza situației generată de SARS CoV- 2, 
au participat în sistem on-line Vasyl Yovdiy – primarul Consiliului Solotvyno, 
Cezar Grozavu, director executive BRCT Suceava, precum și reprezentanți 
ai Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș. 
Pe lângă instruirea personalului, au fost achiziționate echipamente și 
utilaje necesare în intervenții precum inundații, incendii sau înzăpeziri. 

unităților școlare, dar și a instituțiilor de cultură. Totodată, trebuie găsite finanțări 
pentru proiecte bilaterale privind racordarea gospodăriilor la energie electrică, 
gaze naturale și la sistemul de canalizare-apă. Însărcinatul cu Afaceri al Ucrainei 
la București, domnul Pavel Rohovei, ne-a asigurat că va face toate demersurile 
necesare la Kiev pentru a implementa astfel de colaborări, atât de importante 
pentru dezvoltarea comunităților din Maramureș și regiunea Ivano-Frankivsk.



16

Delegația a fost primită și de 
primarul comunei Rona de Sus, 
Alexa Semeniuc. Acesta a cerut 
sprijin Însărcinatului cu Afaceri al 
Ucrainei la București, domnul Pavel 
Rohovei, pentru ca localnicii de etnie 
ucraineană să își păstreze tradițiile, 
obiceiurile și în special copiii din 
comunitate să continue studiul 
limbii ucrainene în școli. În Rona 
de Sus 87% dintre localnici sunt de 
etnie ucraineană, 8% fiind maghiari 
și doar 4% români. Consider că 
Rona de Sus este un exemplu de conviețuire interetnică. Comunitatea de 
ucraineni din localitate trebuie sprijinită pentru a reuși să fie un promotor 
în implementarea proiectelor bilaterale în domeniul educației și turismului. 

Un alt proiect care se dorește a fi implementat este și “Podul 
peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației, care va uni pe cale 
rutieră România cu Ucraina, pe la Bila Tserkva (Biserica Albă). Proiectul 
are ca scop crearea unei căi de comunicație modernă cu implicații 
în dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării traficului, precum și 
creșterii siguranței utilizatorilor, dar şi micșorarea timpilor de parcurs.

Delegația a fost primită și  
de primarul comunei Rona de  

Sus, Alexa Semeniuc
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Sunt deschis dialogului și îmi doresc transparență pentru întreaga mea 
activitate. Îi încurajez pe maramureșeni, și nu numai, să devină partenerii mei 
de dialog. Mi-au trecut pragul cei care au dorit să împărtășească unele planuri 
sau să îmi sesizeze anumite aspecte care nu funcționează în Maramureș. 

Printre persoanele care mi-au 
trecut pragul de la alegerea în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean 
Maramureș a fost și profesorul dr. 
Jeong O. Park, de la Hankuk University 
of Foreign Studies, Colegiul de 
Studii Central și Est - Europene, șeful 
Departamentului de Studii Românești. 
Un coreean îndrăgostit de România, 
care, însoțit de reprezentanți de 
seamă ai Centrului Universitar Nord 
(CUN) Baia Mare, mi-a destăinuit că 
este îndrăgostit de România, a scris 

Preotul Ștefan Peter mi-a adus 
la cunoștință că biserica cu hramul 
”Nașterea Domnului” din Hărnicești, 
care a fost construită în 1693, se află 
într-un stadiu avansat de degradare. 
Slujește în mica biserică de peste 30 
de ani și a făcut nenumărate demersuri 
pentru restaurarea monumentului 
istoric, însă fără sorți de izbândă. Este 
nevoie de intervenții urgente pentru a se 
executa lucrări la acoperiș, impunându-
se schimbarea integrală a învelitorii, 
aceasta fiind foarte degradată. Apa care 

Printre persoanele care mi-au trecut pragul de la 
alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului 
Județean Maramureș a fost și profesorul dr. Jeong 
O. Park, de la Hankuk University of Foreign Studies

Preotul Ștefan Peter mi-a adus la cunoștință 
că biserica cu hramul ”Nașterea Domnului” din 

Hărnicești, care a fost construită în 1693

AUDIENȚE ,

un ghid turistic de 500 de pagini în care descrie frumusețea țării noastre cu 
scopul de a le stârni interesul coreenilor de a veni în România. De această dată 
își dorește ca, alături de profesorii universitari ai CUN Baia Mare, să scrie o carte 
despre acest minunat colț al țării noastre, pe care o va edita în limbile coreeană, 
engleză și română. Ca reprezentant al administrației publice județene mi-am arătat 
deschiderea pentru astfel de planuri care au ca scop dezvoltarea Maramureșului.

se infiltrează în zilele ploioase afectează rezistența șarpantei, punând în pericol 
picturile murale interioare. Ultima reparație s-a făcut în 1997. Având în vedere 
efortul depus, dar mai ales faptul că s-a primit avizul de începere a lucrărilor, 
consider că trebuie să ne implicăm pentru a salva locașul de cult de la distrugere.
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Cu durere în suflet preotul părintele 
Aurelian Thira ne-a povestit că micuța 
biserică din lemn de la Inău a fost 
ridicată în 1689, conform inscripțiilor 
din pridvor. A fost mutată din alt sat în 
localitatea Rus și reclădită în Inău în 1778. 
Intemperiile, trecerea anilor și-au pus 
amprenta pe această bijuterie. Șindrila se 
degradează, iar apa ajunge în interiorul 
bisericii distrugând atât pictura, cât și 
lemnul care dă frumusețe monumentului 
istoric. Împreună cu specialiștii din 
cadrul Consiliului Județean Maramureș 
am pregătit documentele prevăzute 
de lege pentru solicitarea fondurilor 
necesare pentru restaurarea bisericii 
care vor fi întocmite corespunzător și 
depuse la forurile competente pentru 
ca acest obiectiv să fie cuprins într-un 
program amplu de restaurare și reabilitare. 

Prin implicarea preotului Ștefan 
Cristian Petcu, biserica monument 
istoric din Costeni, Țara Lăpușului, 
a fost salvată după ce turla a fost 
pusă la pământ de furtuna din 
septembrie 2017. Dornic să restaureze 
una dintre comorile pe care le 
deține Maramureșul, a început să 
solicite sprijin tuturor instituțiilor 
abilitate. Prima ușă la care a bătut 
a fost cea a arhitectului șef, George 
Radu Lazăr, ajungând și la mine. 
Cu sprijinul Consiliului Județean 
Maramureș, prin aportul important 
adus de localnici, prin nenumăratele 
intervenții făcute la Secretariatul 
de Stat pentru Culte, s-a înțeles cât 
de importantă este salvarea acestui 
obiectiv turistic. Așa se face că pe 
lângă finanțările aprobate în 2020, 
în acest an Institutul Național al 
Patrimoniului a aprobat un buget 

Cu durere în suflet preotul părintele Aurelian Thira 
ne-a povestit că micuța biserică din lemn de la Inău a 
fost ridicată în 1689, conform inscripțiilor din pridvor.

Un alt monument de cult a fost, de această 
dată, salvat. Prin implicarea preotului 

Ștefan Cristian Petcu, biserica monument 
istoric din Costeni, Țara Lăpușului, a 

fost salvată după ce turla a fost pusă la 
pământ de furtuna din septembrie 2017.
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Am fost invitat de Alexandru Sașa 
Nicolici, un om dornic să arate tuturor 
frământările ortacilor, ale celor care intrau 
în mină avându-l pe Dumnezeu în inimi, 
la o scurtă vizită în subteran. Dorința lui e 
ca în Baia Sprie să fie înființat un muzeu 
al mineritului, dânsul dispunând și de 
o locație mai mult decât potrivită – un 
fost depozit subteran de dinamită ce a 
aparținut E.M. Baia Sprie. Cu siguranță 
mare parte a tinerilor, dar și a celor care 
au lucrat în galerii pentru a scoate la 

Înscris pe Lista Monumentelor 
istorice reprezentative pentru 
patrimoniul cultural, Biserica cu 
hramul ”Sfinții Arhangheli Mihai 
și Gavril” din Buteasa, care se află 
în proprietatea Parohiei Ortodoxe 
Buteasa, este într-un stadiu avansat 
de degradare. Preotul Marius Mureșan 
din localitate m-a rugat să intervin 
înainte ca bisericuța să se distrugă. 
Alături de arhitectul șef al Consiliului 

Am fost invitat de Alexandru Sașa Nicolici, un om 
dornic să arate tuturor frământările ortacilor, ale 

celor care intrau în subteran avându-l pe Dumnezeu în 
inimi, la o scurtă vizită în subteran

Înscris pe Lista Monumentelor istorice reprezentative 
pentru patrimoniul cultural, Biserica cu hramul ”Sfinții 

Arhangheli Mihai și Gavril” din Buteasa, care se află în 
proprietatea Parohiei Ortodoxe Buteasa.

suprafață minereul vor dori să afle, la fața locului, poveștile minerilor. Consider 
că prin implicarea Primăriei orașului Baia Sprie, cu sprijinul Consiliului Județean 
Maramureș, muzeul ar putea deveni un obiectiv turistic de seamă pe harta Europei.

Județean Maramureș, George Radu Lazăr, încercăm să găsim linii de finanțare 
pentru salvarea acestui obiectiv de cult. Am făcut adrese atât la Institutul 
Național de Patrimoniu (INP), cât și la Ministerul Culturii pentru a găsi 
soluții optime, astfel încât să depunem documentația necesară în vederea 
obținerii finanțării necesare pentru restaurarea acestui monumentului istoric. 

pentru consolidarea și restaurarea bisericii din lemn din fondul Timbrul 
Monumentelor Istorice. Biserica cu hramul ”Sfântul Nicolae” a fost 
construită în jurul anului 1870. Se presupune că aceasta ar fi mai veche 
fiind rezultatul transformării unei biserici mai mici din secolul al XVIII-lea.
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Paul Oșan și Andrei Chiș sunt doi 
oameni deschiși, care își doresc să vină 
în sprijinul animalelor părăsite de stăpâni 
și care au nevoie de îngrijiri medicale. Ei 
au înființat Asociația ”Fight for Animals” 
Baia Mare. Cei doi iubitori de animale au 
identificat un teren în localitatea Recea, 
iar printr-un parteneriat încheiat cu o 
asociație similară din Germania mi-au spus 
că își doresc să deschidă un refugiu pentru 
câinii bolnavi care nu au condiții optime 
pentru a fi găzduiți în Adăpostul pentru 
animale din Baia Mare. Atât Paul, cât și 
Andrei m-au asigurat că toate animalele 
care vor ajunge în acest refugiu, odată 
vindecate, vor fi date spre adopție. Sprijin 

Pentru a încuraja localnicii să 
înființeze mici afaceri de familie, aspect 
care duce implicit și la dezvoltarea 
turismului în zonă, consilierul local 
USR Grigore Coman a solicitat sprijin 
din partea executivului Consiliului 
Județean Maramureș în derularea 
unor proiecte pe fonduri europene 
pentru ca localnicii să fie încurajaţi 
să înfiinţeze mici afaceri de familie. 
Aceștia pot cultiva legume și fructe 
bio, pot dezvolta micro ferme, dar și 
să își lărgească orizonturile pentru 
agroturism.  Având în vedere că 
în zonă sunt multe familii care au 
venituri modeste, consilierul local 
a subliniat faptul că un real sprijin 
ar consta în asigurarea gratuită a 
lemnelor de foc. Acest ajutor ar 
fi bine venit în sezonul rece mai 
ales pentru familiile cu mulți copii. 

Apreciez inițiativa reprezentanților Asociației ”Fight 
for Animals” Baia Mare. Paul Oșan și Andrei Chiș sunt 
doi oameni deschiși, care își doresc să vină în sprijinul 
animalelor părăsite de stăpâni și care au nevoie de 

îngrijiri medicale.

Consilierul local USR, din Moisei, Grigore Coman, a 
solicitat sprijin din partea executivului Consiliului Județean 
Maramureș în derularea unor proiecte pe fonduri europene.

astfel de demersuri și îmi doresc ca fiecare 
animal de companie, fie că este vorba 
de câini, fie de pisici, să aibă parte de o 
familie care să le asigure o viață fericită.
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Pavel Herbil, consilier local 
USR din Rona de Jos, mi-a solicitat 
ajutor pentru a-i sprijini pe localnicii 
care doresc să intre în posesia 
unui certificat de clasificare a 
pensiunilor pe care le administrează. 

Pe baza clasificărilor, în funcție 
de numărul de margarete în cazul 
pensiunilor agroturistice și turistice, 
prețurile practicate trebuie să reflecte 
calitatea oferită astfel încât turiștii să 
fie bine informați cu privire la serviciile 
pe care le primesc înainte de a face 
o rezervare. Am dat asigurări că mă 
voi implica pentru a încuraja astfel de 
demersuri care să ducă la creșterea 
nivelului de trai al maramureșenilor.

Ucrainenii maramureșeni l-au 
sărbătorit în 6 mai pe Sfântul Mucenic 
Gheorghe. Am fost și eu prezent în 
mijlocul credincioșilor din localitatea 
Remeți. Colegul meu, consilierul local 
Sofinet Serioja Mihai, face eforturi 
considerabile pentru a aduce un 
suflu nou în această comunitate. 
Unul dintre proiectele lui de suflet 
pe care dorește să-l implementeze, 
alături de preotul Marius Vladimir 
Clem, este punerea în valoare a 
micuței biserici de piatră din secolul 
al XIV-lea. Fosta mănăstire catolică a 
călugărilor ordinului Sfântului Paul, 
primul eremit, este datată la 1363. 
Primul hram al lăcașului a fost al 

Pavel Herbil, consilier local USR din Rona de Jos, mi-a 
solicitat ajutor pentru a-i sprijini pe localnicii care 

doresc să intre în posesia unui certificat de clasificare a 
pensiunilor pe care le administrează.

Ucrainenii maramureșeni l-au sărbătorit în 6 mai pe 
Sfântul Mucenic Gheorghe. Am fost și eu prezent în mijlocul 

credincioșilor din localitatea Remeți.

Sfintei Fecioare Maria, ca ulterior să se numească Biserica “Sfinţilor Apostoli Filip şi 
Iacob”. În 1555, biserica a fost părăsită de călugării eremiţi (paulini), fiind preluată 
de ruteni, ucrainenii considerând mai potrivit hramul “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”. 
Consiliul Județean Maramureș va acorda asistență în obținerea documentelor 
necesare, astfel încât aceasta să fie valorificată la adevărata sa valoare.
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Primarul comunei Poienile de Sub 
Munte, Alexa Chifa, în luna februarie 
ne-a cerut sprijin pentru rezolvarea 
problemelor privind infrastructura 
rutieră, lipsa energiei electrice și 
realizarea PUG-ului comunei. Lipsa 
energiei electrice este prioritară 
pentru cătunul Cornățea, dorindu-
se extinderea pe o distanță de 3 
kilometri a rețelei electrice. Furnizorul 
de energie electrică a întocmit un 
studiu cu privire la costurile necesare 
acestei lucrări. La nivelul Consiliului 
Județean Maramureș executivul va 
decide sursa de finanțare pentru 
ca acest proiect să devină realitate. 

Reprezentanții unităților teritorial-
administrative care au fost afectate 
de pandemia SARS CoV-2 mi-au cerut 
sprijinul. Printre aceștia și viceprimarul 
comunei Poienile Izei, Florin Ilie, care 
a dorit ca măsurile luate să fie clare 
astfel încât atât comunitatea, cât și cei 
care tranzitează zona să le înțeleagă. 
Totodată, în altă ordine de idei, 
viceprimarul a subliniat faptul că, la fel 
ca în multe alte localități din județ, nici 
aici nu există o actualizare a Planului 
Urbanistic General (PUG). Este o situație 
întâlnită la nivelul multor localități 

Primarul comunei Poienile de Sub Munte, 
Alexa Chifa, este dornic să rezolve o mare 

parte din problemele pe care le au localnicii. 
Recent, am discutat despre planurile sale pe 

termen scurt, mediu și lung.

Cu viceprimarul comunei Poienile Izei, Florin Ilie

Am discutat cu primarul Alexa Chifa și despre necesitatea asfaltării 
pe Drumului Județean 187, care este în reabilitare, a încă 4 kilometri 
înspre cătunul Luhei. De asemenea, se mai are în vedere realizarea unui 
proiect regional de infrastructură de apă și canal din fonduri europene. 

Sprijinit de executivul Consiliului Județean Maramureș, în urma discuțiilor 
avute cu executantul  lucrărilor de asfaltare pe DJ 187 proiectul iniţial a fost extins 
astfel încât s-a reabilitat și porțiunea de drum care face legătura cu cătunul Luhei.

din Maramureș. Ne dorim să atragem potențiali investitori serioși în Maramureș, 
însă acest lucru nu este posibil fără o actualizare a PUG-urilor pentru a avea o 
situație clară a domeniilor de dezvoltare a Țării Maramureșului, Lăpușului, chiar și a 
Codrului. Mă voi implica personal astfel încât zona să se dezvolte în următorii ani.
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Rotary Plantează 2021

CAMPANII DE ÎMPĂDURIRE  
ECOLOGIZARE

Acesta este un segment de interes personal pentru mine. Sunt un 
militant al conservării pădurilor și a mediului înconjurător. Mă implic de fiecare 
data când sunt solicitat pentru a participa la astfel de acțiuni. În calitate de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș am răspuns prezent la 
campanii de ecologizare sau de împădurire ori de câte ori am fost invitat. 

Reprezentanții Guvernului în teritoriu s-au implicat în plantarea de puieți 
de molid, larice, frasin și paltin. Acțiunea s-a desfășurat la Izvoare, la Ocolul 
Silvic Mara. Specialiștii care ne-au oferit sfaturi cu privire la plantarea puieților 
au fost reprezentanții Direcției Silvice Maramureș: Daniel Alexandru Paicu, 
șeful instituției, Mihai Leșan, șef Birou Împăduriri, Adrian Danci, șef Ocol 
Silvic Mara. Cei 1.000 de puieți au fost plantați de o echipă de oameni harnici, 
angajați ai instituțiilor subordonate Prefecturii Maramureș. Consider că prin 
puterea exemplului prin participarea activă la acțiunile de ecologizare a apelor 
și spațiilor verzi, de împădurire, ne asigurăm că generațiile viitoare ne vor 
urma exemplul astfel încât să ne bucurăm cu toții de apă, aer și păduri curate.

”Împădurim Maramureșul”, o acțiune amplă de împădurire a terenurilor 
degradate a fost derulată în luna aprilie de Direcția Silvică Maramureș. 
Alături de colegii din Consiliul Județean Maramureș, din instituțiile aflate în 
subordinea noastră, sub sloganul ”Împădurim Maramureșul”, am fost prezent 
la Șomcuta Mare. Alături de noi au fost și Ludovic Orban, președintele Camerei 
Deputaților, Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Vlad 
Duruș, prefectul de Maramureș. Sprijin și încurajez împădurirea terenurilor 
degradate, ecologizarea râurilor pentru a avea un mediu curat. Doar așa 
copiii vor înțelege importanța acestor activități și în mod special vor pune 
preț pe adevărata valoare care contează în viață: aer și mediu curat, un 
aspect important cu impact asupra sănătății noastre și a celor dragi nouă.

În luna aprilie, m-am 
alăturat acțiunii Rotary Plantează 
2021, echipă care a regenerat 
o suprafață de teren de la 
Cantonul Berdu, Firiza. Aici, anul 
trecut au fost regenerate 4,4 
hectare de teren, fiind necesară 
o completare a suprafeței 
împădurită în 2020 cu 1.000 de 
puieți. 
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Tot în luna aprilie, USR PLUS 
Repedea a organizat acțiunea 
”Menținem comunitatea curată!”. Ne-
am înarmat cu ustensilele necesare, cu 
mănuși, saci și am pornit să adunăm 
resturile menajere din apropierea 
văilor. Scopul nostru este de a trage 
un semnal de alarmă cu privire la 
protejarea mediului înconjurător. 

În luna martie, alături de Ionel 
Bogdan, președintele Consiliului 
Județean Maramureș, Zsolt Istvan 
Papp, viceprimar al municipiului Baia 
Mare, am răspuns prezent la acțiunea 
organizată de Serviciul de Gospodărire 
a Apelor Maramureș, director inginer 
Andrei Enache, de ecologizare 
a Barajului Firiza. Ni s-au alăturat 
voluntari din întreg județul, senatori, 
deputați, angajați ai instituțiilor 
descentralizate, precum și tineri veniți 

Executivul Consiliului Județean Maramureș 
a dispus în luna martie începerea acțiunilor de 
curățenie și întreținere a rigolelor și spațiilor de pe 
marginea drumurilor județene situate în intravilan. 
Astfel de activități sunt derulate de angajații SC 
Drumuri – Poduri SA, precum și de cei ai societăților 
care reabilitează tronsoane ale drumurilor județene, 
respectiv Implenia Baugesellschaft M.B.H., SC 
Autotehnorom SRL, Conrep SA. Doar de noi depinde 
ca resturile menajere să fie depozitate corespunzător 
astfel încât fauna și flora, precum și animalele 
sălbatice să fie protejate. Deseori, gunoaiele ajung în 
ape. Sper ca maramureșenii, și nu numai, să înțeleagă 
importanța unui mediu curat și implicarea activă în 
astfel de acțiuni care țin doar de noi.

Echipa USR PLUS Repedea a organizat acțiunea 
”Menținem comunitatea curată!”

Acțiunea  de ecologizare a Barajului Firiza organizată 
de Serviciul de Gospodărire a Apelor Maramureș

Executivul Consiliului Județean 
Maramureș a dispus începerea 

acțiunilor de curățenie și 
întreținere a rigolelor și spațiilor 

de pe marginea drumurilor 
județene situate în intravilan

special din străinătate pentru a participa la această acțiune. Sacii menajeri au 
fost umpluți repede cu gunoaiele aruncate la întâmplare de turiști, dar și de 
localnicii care nu respectă mediul înconjurător. De la PET-uri la șlapi, cizme, 
pampers, cauciucuri, am găsit tot felul de obiecte care, de regulă, trebuie să fie 
depozitate în containerele de gunoi. 
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Am reprezentat Consiliul Județean Maramureș la mai multe evenimente 
organizate în județ, fiind mandatat să port discuții cu persoane interesate să 
dezvolte proiectele în Maramureș. 

Am avut parte de o provocare 
alături de alți iubitori de ciclism. 
La finele lunii septembrie s-a dat 
startul concursului ”OnBike MM 
Trophy”, un eveniment organizat 
de Asociația OnSport Baia Mare, în 
parteneriat cu Federația Română 
de Ciclism. Competiția a cuprins 
probe pentru toți participanții, în 
funcție de pregătirea fiecăruia, 
de la 65 de kilometri la 24 de 
kilometri. În cadrul evenimentului 

Startul concursului ”OnBike MM Trophy”, organizat în 
parteneriat cu Consiliul Județean

Serile de Poezie ”Nichita Stănescu” din Desești

EVENIMENTE

s-a regăsit o probă dedicată familiilor, un traseu de 7 kilometri. Mulțumesc 
consilierilor județeni care au înțeles importanța desfășurării acestei prime 
ediții a unui concurs de mountain-bike în județul nostru aprobând alocarea 
fondurilor necesare pentru organizarea acest eveniment. Îi apreciez pe 
colegii de la Salvamont Maramureş care au făcut voluntariat pentru o bună 
desfășurare a evenimentului. Sperăm ca în viitor concursul care se regăsește 
în calendarul național al Federației Române de Ciclism să devină atrăgător 
la nivel internațional. Felicitări organizatorilor, dar și concurenților care și-au 
testat limitele!

Mi-am arătat de fiecare dată 
deschiderea față de evenimentele 
culturale care se organizează în județul 
nostru. Serile de Poezie ”Nichita 
Stănescu” din Desești se bucură de 
susținerea executivului Consiliului 
Județean Maramureș. Nichita Stănescu 
este, pe bună dreptate, catalogat ca 

unul dintre cei mai importanți scriitori de limbă română, pe care el însuși o 
numea ”dumnezeiesc de frumoasă”. Am fost prezent la cea de-a 42-a ediție 
a “Serilor de poezie” care, consider eu, impune organizatorilor datoria de a 
continua acest periplu cultural în Maramureș.  Felicitări tuturor celor implicați, 
în mod special familiei Viorica și Gheorghe Pârja, dar și celor care au reușit 
să impresioneze juriul și să obțină premii de valoare acordate pe ”covorul de 
iarbă”, într-un cadru extraordinar de frumos.
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Educația ocupă un rol important 
în viața de zi cu zi a județului. În iulie, 
la final de an școlar, am avut onoarea 
ca alături de colegii din conducerea 
Consiliul Județean Maramureș să 
îi premiem pe cei mai buni elevi ai 
județului. Au fost acordate diplome, 
dar și premii în bani șefilor de promoție, 
absolvenților claselor a VIII-a și a XII-a. 

În luna iulie am fost onorat să dau 
curs invitației doamnei Diana Ighian, 
președintele CECCAR Maramureș, de 
a participa la manifestările prilejuite 
de împlinirea a 100 de ani de la 
recunoașterea profesiei de contabil 
în România. Aportul lor a fost esențial 
în anul pandemic, când alături de 
întreprinzătorii privați au făcut tot 
posibilul să țină business-urile pe linia 
de plutire.

La finalul lunii iulie am avut 
onoarea să îl întâmpin la Consiliul 
Județean pe Horea Nașcu. Un 
exemplu demn de urmat, un caracter 
puternic, inovator și dornic mereu 
să își depășească limitele. Lectorul 
universitar, îndreptându-se spre 
kilometrul 0 al Dunării, a pornit cu barca 
de pe râul Săsar pentru a străbate peste 
2.200 de kilometri pe cinci râuri: Săsar, 
Lăpuș, Someș (din România și Ungaria), 
Tisa (Ungaria și Serbia), respectiv 

Premierea celor mai buni elevi ai județului

Manifestările prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la 
recunoașterea profesiei de contabil în România

Întâlnire cu Horea Nașcu la Consiliul Judeţean

Dunărea (Serbia și România). 
Proiectul are ca scop principal sensibilizarea populației cu privire la 

protejarea mediului înconjurător, în special a apei, comoara întregii omeniri. 
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La Șieu, în luna iunie, am fost 
prezent la hramului bisericii Sfânta 
Treime. Spiritul zilei de sărbătoare, 
dragostea pe care o simți în momentul 
în care discuți cu acești oameni 
minunați sunt trăsături care îți rămân 
în suflet, care îi atrag pe turiști ca un 
magnet în Maramureș. Aici simți că 
trăiești cu adevărat, că tradițiile sunt vii, 
iar oamenii sunt simpli și minunați.

În luna iunie am dat curs invitației 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș care alături de Baia Mare 
Value Center a organizat  prima ediție a 
evenimentului Auto Show Maramureș. 
Cai putere, tunning auto, elemente 
tehnologice care apar mereu pe 
piață și care sunt ascunse sub capota 
autoturismelor au fost puse în lumina 

Apreciez de fiecare 
dată implicarea angajaților în 
promovarea instituțiilor pe care 
le reprezintă. Am fost prezent 
de fiecare dată la expozițiile 
organizate la Muzeul Județean 
de Mineralogie ”Victor Gorduza”. 
Expoziția ”Calcedonia de Trestia” 
are un farmec aparte pentru că 
exponatele prezentate în cadrul 

La Șieu, cu ocazia hramului bisericii Sfânta Treime

Evenimentul Auto Show Maramureș

Expoziția ”Calcedonia de Trestia”

reflectoarelor în cadrul acestui eveniment. Cu siguranță, având în vedere 
interesul larg pentru acest domeniu, evenimentul din Baia Mare va avea 
continuitate.

acestui eveniment fac parte exclusiv din colecții particulare ale pasionaților 
de mineralogie. Florile de mină au rolul de a ne acapara privirea, fiind folosite 
în scop decorativ, însă calcedonia are farmecul de a pune în valoare și 
frumusețea doamnelor și domnișoarelor care poartă bijuteriile realizate cu 
aceste pietre prețioase. 
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“Horea Poienarilor” este un 
eveniment organizat la Poienile Izei, 
unde costumul popular este pus la loc 
de cinste. Am fost prezent în mijlocul 
tinerilor, ei sunt cei care vor păstra 
valorile și vor duce mai departe datinile 
și obiceiurile noastre care sunt atât de 
frumoase.

Maramureșul a fost gazda Campionatului Național de Raliuri Betano 
- Raliul Maramureșului 2021, o adevărată provocare pentru concurenți să 
parcurgă cele 12 probe speciale. Mi-a revenit plăcerea să înmânez diplome 
celor mai buni dintre concurenți, însă consider că toți participanții care s-au 
aliniat la start sunt câștigători. Administrația județeană, unitățile administrativ-
teritoriale, împreună cu iubitorii acestui sport au făcut un prim pas pentru ca 
simfonia motoarelor să se audă iarăşi în Maramureș. Simone Tempestini, 
Sergiu Itu, Bogdan Marișca, Sebastian Itu, Sebastian Barbu și Bogdan ne-au 
ținut cu sufletul la gură. 

“Horea Poienarilor” la Poienile Izei

Campionatului Național de Raliuri Betano - Raliul Maramureșului 2021
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Fiind iubitor de munte, în luna 
iunie, am dat curs invitației primarului 
comunei Groșii Țibleșului, Nicolae 
Burzo, de a participa la Sărbătoarea 
Munților Țibleș. Aici, la 1839 de metri 
altitudine, în 2014, a fost ridicat un 
monument în memoria celor care s-au 
retras în munți în timpul regimului 
comunist. La evenimentul organizat de 

M-am alăturat bicicliştilor care 
au pedalat în 1 iunie pe străzile din 
Baia Mare. Părinți, împreună cu 
prichindei de toate vârstele, peste 
1.000 de participanți, au dorit să atragă 
atenția asupra nesiguranței pe care o 
resimt bicicliștii în trafic. După marșul 
organizat de Hope and Homes for 

În luna mai, la Muzeul de 
Etnografie și Artă Populară din Baia 
Mare a fost amenajată expoziția 
”Broderie”, realizată de Zoe 
Vida Porumb. La eveniment au 
fost prezenți distinși oameni de 
cultură care apreciază efortul fiicei 
renumitului sculptor Vida Gheza și a 
profesoarei de pian Ecaterina Vida, 
de a face cunoscută în întreaga 
lume o tehnică specială pe care 

Sărbătoarea Munților Țibleș

Expoziția ”Broderie” realizată de Zoe Vida Porumb

Marșul organizat de Hope and Homes for Children 
România și Maramureș Bike

Primăria și Consiliul Local, în parteneriat cu Biserica Ortodoxă ”Sfântul Ierarh 
Nicolae” Groșii Țibleșului și Mănăstirea Piatra Fântânele din Bistrița Năsăud, 
au participat peste 200 de oameni. Frumusețea muntelui, aici Vârful Arcer, 
Țibleș și Bran te lasă fără suflare și te face să îți dorești, indiferent de dificultatea 
traseului, să revii.

Children România și Maramureș Bike prin oraș, copiii au fost provocați la 
competiții pe doua roţi, pe categorii de vârstă. 

o abordează în lucrările sale. Am avut onoarea de a-i înmâna o diplomă din 
partea executivului Consiliului Județean Maramureș, în semn de recunoștință 
pentru contribuția impresionantă la tezaurul artistic național și internațional, 
dar și pentru lecțiile prețioase pe care le regăsim în fiecare operă care-i poartă 
semnătura.
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În luna mai s-a desfășurat, on-
line, a doua ediție a programului 
Promotor Voluntariatul în România. 
Internetul, era vitezei, conexiunile între 
oameni fără bariere sunt doar o parte 
dintre provocările pe care ei le privesc 
cu încredere. În contextul Uniunii 
Europene, România, prin ei, are un 
cuvânt important de spus. Executivul 
Consiliul Județean Maramureș 
va continua să sprijine proiectele 
tinerilor prin alocarea fondurilor 
nerambursabile. 

”Vaccinare și testare pentru 
învățare” este titlul campaniei la care 
am fost prezent în luna mai. Inițiativa 
aparține Ministerului Educației și 
Cercetării (MEC) având ca scop 
promovarea măsurilor privind siguranța 
sanitară în școli, grădinițe și universități. 
Am răspuns invitației unei prime 
dezbateri pe această temă în Aula 
Centrului Universitar Nord. Consider 
că adolescenții pot deveni formatori 

Am reprezentat Consiliul 
Județean Maramureș la evenimentul 
organizat cu ocazia Zilei Artistului 
Plastic. Cu acest prilej au fost dezvelite 
în Centrul Vechi al municipiului nouă 
reproduceri după lucrările unor artiști 
ai Școlii Băimărene de Pictură, așezate 
pe un suport metalic și amplasate în 
locul unde odinioară erau șevaletele 
pictorilor. Proiectul se dorește a 
fi multianual, parte a dezvoltării 
turismului cultural băimărean.

Programul Promotor Voluntariatul în România

”Vaccinare și testare pentru învățare”

Am reprezentat Consiliul Județean Maramureș la 
evenimentul organizat cu ocazia Zilei Artistului Plastic

de opinie, iar alegerea de imunizare să fie privită de toată lumea ca o opțiune 
pentru a ne reîntoarce la viața de dinainte de pandemie. 
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În 23 aprilie a fost prăznuit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Mă bucur că 
am participat la slujba religioasă oficiată la biserica din comuna lor, amplasată 
în Șesu Mănăstirii, cu hramul Sfântul Gheorghe, ridicată după anul 2000. 
Suprafața lăcașului de cult are aproximativ 350 de metri pătrați și o înălțime 
de 67 de metri, cu tot cu turlă. Din păcate, în 2016, aici a izbucnit un incendiu, 
pagubele fiind în proporție de 80%. Prin eforturile Consiliului Județean 
Maramureș s-a reușit refacerea acesteia astfel încât azi credincioșii să aducă 
mulțumire lui Dumnezeu. 

”Prețuiește Apa” este sloganul 
care a fost stabilit în acest an pentru 
a marca Ziua Mondială a Apei. 
Cu acest prilej, în perioada 23-25 
martie, conducerea Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Maramureș 
a lansat acțiunea Ziua porților 
deschise la Acumularea Strâmtori 
– Firiza. Inginerul Andrei Daniel 
Enache, directorul SGA Maramureș, 

Am reprezentat Consiliul Județean Maramureș la 
evenimentul organizat cu ocazia Zilei Artistului Plastic

și Flontaș Mirel, șef formație Strâmtori Baraj – Firiza, au avut răbdarea de a-mi 
prezenta informații cu privire la barajul care asigură apa potabilă locuitorilor 
municipiului Baia Mare. Istoria Barajului Firiza este impresionantă și cred 
că fiecare maramureșean ar trebui să vadă la fața locului cum este realizată 
construcția și mai ales care este utilitatea sa. 
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Consorțiul german - Power4remote 
a organizat în luna martie, cu sprijinul 
ambasadei, Ministerului Economiei 
și Energiei Germaniei în sistem on-
line, simpozionul de specialitate 
având ca temă ”Electrificarea satelor 
din Apuseni din România”. Este una 
dintre problemele principale cu care 
se confruntă țara noastră. Deși este 
greu de crezut, la ora actuală, la nivel 

Am participat în calitate de reprezentant al autorității județene la 
întâlnirea on-line cu reprezentanții Primăriei Coroieni, care în parteneriat 
cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, 
Asociația Reality Check s-au așezat la masa discuțiilor pentru a găsi cele mai 
bune rezolvări problemelor copiilor care provin din familii vulnerabile. Se are în 
vedere implementarea unei aplicații dezvoltată de UNICEF România, denumită 
”Aurora” și se va crea o bază de date în format electronic cu copiii vulnerabili 
existenţi la nivelul comunei, astfel încât să se ofere servicii integrate tuturor 
celor care au nevoie. Îmi doresc să venim în sprijinul celor care au nevoie 

Primarul localității Săcălășeni, 
Emilian Pop, a fost reales, în luna 
februarie, în funcția de președinte al 
Asociației Comunelor din România, 
Filiala Maramureș. Am răspuns cu 
mare drag invitației de a fi prezent 
la acest eveniment. Discuțiile s-au 
axat pe notarea posesiei în cartea 
funciară a terenurilor și absorbția de 
fonduri europene. Din nefericire, în 
ceea ce privește prima problemă, 

Simpozionul de specialitate organizat de consorțiul 
german - Power4remote

Întrunirea Asociației Comunelor din România, 
Filiala Maramureș

naţional sunt 100.000 de gospodării neelectrificate, dintre care 1.500 au fost 
identificate la nivelul județului Maramureș. Consiliul Județean Maramureș 
speră ca împreună cu consorțiul german să aducem energie electrică în casele 
maramureșenilor pentru ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor.

se înregistrează lacune legislative, lăsându-se loc de nenumărate interpretări. 
Sunt ferm convins că se va lucra pe acest segment astfel încât legea să fie mult 
mai clară. Așa cum a precizat și europarlamentarul USR, Vlad Botoș, legat de 
atragerea fondurilor europene este nevoie de implicarea tuturor factorilor din 
domeniul politic și administrativ. Cu siguranță vom face front comun astfel 
încât, la nivelul județului Maramureș, și acest obiectiv să fie atins.
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Am participat în calitate de reprezentant al autorității 
județene la întâlnirea on-line cu reprezentanții Primăriei 

Coroieni, cu Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Maramureș și Asociația Reality Check

Finalul anului 2020 ne-a pus față în față cu realitatea. 
Conducerea Consiliului Județean a fost nevoită să 

găsească soluții pentru a rezolva problema colectării și 
depozitării deșeurilor menajere

În luna decembrie 2020, la Târgu Lăpuș, am fost prezent 
la Cupa ”December Run”, ediția a III-a

pentru a reduce numărul familiilor 
aflate la limita existenței, a celor care 
se confruntă cu grave probleme socio-
economico-educaționale. Sper ca acest 
proiect pilot să se extindă la nivelul a 
cât mai multor unități administrativ-
teritoriale din Maramureș și, de ce nu, la 
nivel național.

Finalul anului 2020 ne-a pus 
față în față cu realitatea. Conducerea 
Consiliului Județean a fost nevoită 
să găsească soluții pentru a rezolva 
problema colectării și depozitării 
deșeurilor menajere. Reprezentanții 
societăților de colectare a deșeurilor de 

În luna decembrie 2020, la 
Târgu Lăpuș, copiii au fost invitați la 
”December Run”, ediția a III-a. M-am 
alăturat colegilor mei lăpușeni pentru 
a susține practicarea atletismului în 
rândul copiilor. Fiind în vreme de 
pandemie, evenimentul a fost mai 
greu de organizat însă scopul principal 
a fost atins: popularizarea alergării, 
conștientizarea mișcării în aer liber și 
a adoptării unui stil de viață sănătos. 
Cei 112 copii din Maramureș, Bistrița și 
Suceava au fost campionii zilei.

la nivelul județului, respectiv Drusal SA, Herodot Grup SRL și Glod Sal SRL, au 
fost convocați la discuții. S-a luat decizia ca toate gunoaiele din Maramureșul 
Istoric să fie depozitate la Oradea și Zalău. Problema a fost moștenită de la 
vechea conducere a Consiliului Județean Maramureș care, deşi cunoștea 
faptul că rampa de gunoi amenajată la Sighetu Marmației își va sista activitatea 
din februarie 2021, nu a făcut niciun demers în această privință. Mai mult, în 
urma unei acțiuni în instanță, nu au mai pot fi depozitate resturile menajere aici 
începând din ultima săptămână a lunii decembrie 2020.
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ȘEDINȚE CONSILIU JUDEȚEAN – 
PREFECTURĂ/PROIECTE COMUNE

La nivelul județului Maramureș, 
în luna aprilie, a avut loc o primă 
întâlnire, pentru stabilirea unui plan 
concret în vederea desfășurării 
recensământului general agricol. Atât 
conducerea Consiliului Județean, 
cât și reprezentanții Prefecturii 
Maramureș, prin cei doi subprefecţi, 
Eniko Krizsanovszki și Stauder Rudolf, 
au asigurat suportul necesar în 
vederea desfășurării în condiții optime 
a acestui recensământ. Informațiile ne 

În luna aprilie, în cadrul Comisiei de Dialog Social, am fost informați, 
atât eu, cât și prefectul de Maramureș, Vlad Emanuel Duruş, cu privire la 
măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă pentru șomeri și angajatori, 
fiind prezentat și raportul de activitate privind starea economică și socială a 
județului. Venind din domeniul bancar cred că, dacă salariile sunt atractive, cu 
siguranță tinerii nu se vor mai gândi la un trai mai bun în străinătate, ci vor opta 
pentru a rămâne acasă, alături de familiile lor.

întâlnire pentru stabilirea unui plan concret în vederea 
desfășurării recensământului general agricol

Comisia de Dialog Social

vor ajuta să avem o bază de date bine stabilită în ceea ce priveşte agricultura și 
creșterea animalelor la nivelul județului și nu numai.
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Preluca Nouă este o zonă 
de o frumusețe aparte a județului 
Maramureș. Cu toate că aici sunt 
doar 70 de gospodării, în care trăiesc 
200 de suflete, mare parte a familiilor 
își doresc să aibă parte de un trai 
mai bun. În luna martie am ajuns la 
familia Florian alături de prefectul 
Vlad Emanuel Duruş și de consilierul 
local USR, Grigore Dumitru Nechita. 

Am fost interesat mereu 
de aurul verde al României. Am 
participat la întâlnirea on-line 
organizată de Guvernul României 
care a explicat funcționarea 
sistemului informatic SUMAL 
2.0 în vederea reducerii tăierile 
ilegale de păduri. Au fost prezenți 
ministrul Lucian Bode - Ministerul 
Afacerilor Interne (MAI), ministrul 

Vizită la o familie de fermieri din Preluca Nouă

Întâlnirea on-line organizată de Guvernul României care 
a explicat funcționarea sistemului informatic SUMAL 2.0

Aurica și Ioan Florian s-au axat pe agricultură și creșterea animalelor. Sper ca 
alături de parlamentarii USR să sprijinim tinerii fermieri în accesarea de fonduri 
pentru a se dezvolta, iar exploatația tehnologică să nu se mai facă pe număr 
de casă, ci pe solicitările venite, chiar dacă tinerii locuiesc în aceeași casă cu 
părinții. Trebuie să îi încurajăm pe aceștia ca odată cu finalizarea studiilor să se 
reîntoarcă acasă, unde să continue tradițiile moștenite de la părinți, la fel cum 
ei le-au învățat de la bunicii lor.

Barna Tanczos - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), Gelu Puiu, 
secretarul de stat MMAP, alături de șefii structurilor MAI și ai Gărzii Forestiere. 
Pe lângă debirocratizarea sistemului silvic, prin eliminarea mai multor 
documente în format letric (hârtie), SUMAL 2.0 are ca obiectiv principal 
descurajarea tăierilor ilegale, urmărirea transportului de material lemnos 
făcându-se în timp real de structurile avizate. Sunt interesat ca și la nivelul 
județului Maramureș ilegalitățile din domeniul silvic să se reducă considerabil. 
Apelor și Pădurilor (MMAP), Gelu Puiu, secretarul de stat MMAP, alături de șefii 
structurilor MAI și ai Gărzii Forestiere. Pe lângă debirocratizarea sistemului 
silvic, prin eliminarea mai multor documente în format letric (hârtie), SUMAL 2.0 
are ca obiectiv principal descurajarea tăierilor ilegale, urmărirea transportului 
de material lemnos făcându-se în timp real de structurile avizate. Sunt interesat 
ca și la nivelul județului Maramureș ilegalitățile din domeniul silvic să se 
reducă considerabil.
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Comisia de Dialog Social a județului Maramureș, la care au luat 
parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, CNSRL Frăția, DSP, 

CJAS, DGASPC și Consiliul Județean

În luna ianuarie am fost prezent la Comisia de Dialog Social a județului 
Maramureș, la care au luat parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, CNSRL 
Frăția, DSP, CJAS, DGASPC și Consiliul Județean. Am fost informat cu privire 
la multitudinea problemelor cu care se confruntă sistemul de sănătate în 
perioadă de pandemie. Deși soluțiile sunt în mare măsură la Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale și la Ministerul Sănătății, executivul CJ a sprijinit 
demersurile făcute în fluidizarea accesului populației la vaccinare. S-a 
înregistrat un succes al campaniei în rândul persoanelor instituționalizate în 
centrele sociale.
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În iunie m-am alăturat campaniei implementate de Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor (MMAP) ”Vinerea verde”. O inițiativă lăudabilă pe care ar 
trebui să o punem în practică fiecare dintre noi. Așadar, am spus: ”Stop! Azi 
mașina stă pe loc!”. Am lăsat autoturismul personal acasă și am venit la serviciu 
cu un alt mijloc de transport: bicicleta. Este mult mai sănătos, mai economic și 
nici nu poluează mediul înconjurător. 

Militez activ pentru protejarea mediului înconjurător, dar și pentru 
reducerea poluării. Am făcut demersurile necesare pentru amplasarea unui 
rastel în fața Consiliului Județean Maramureș. Băimărenii, și nu numai ei, pot 
de acum să renunțe la mașini pentru a se deplasa cu biciclete. Cu siguranță 
vor găsi locuri de ”parcare”.

În luna mai i-am avut parteneri 
de discuții pe reprezentanții 
Asociațiilor Grupurilor de Acțiune 
Locală (GAL) din Maramureș. 
Ne dorim ca județul nostru să se 
dezvolte și consider că scopul 
acestor asociații este comun: 
atragerea fondurilor nerambursabile. 
Depunerea unui număr important de 
proiecte duce la atragerea sumelor 
necesare pentru zonele pe care 
le reprezintă. Consiliul Județean 
Maramureș acordă întreg sprijinul 
tuturor GAL-urilor, inclusiv prin 

SOLICITĂRI 

Discuții pe reprezentanții Asociațiilor Grupurilor de 
Acțiune Locală (GAL) din Maramureș

direcționarea anuală a unei sume către acestea. De asemenea, sunt linii de 
finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), unele 
sesiuni fiind prelungite tocmai pentru a se da posibilitatea celor interesați să 
depună proiecte. Consiliul Județean Maramureș are nevoie de sprijinul GAL-
urilor pentru a dezvolta turismul verde, respectiv pentru marcarea traseelor 
turistice, ele având posibilitatea de a atrage surse financiare suplimentare.
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În luna mai, în Baia Sprie, 
am răspuns inițiativei lăudabile a 
domnului Sașa Nicolici, care a pus 
piatra de temelie a Centrului de 
Informare și Documentare ”Martirii 
Crezului”. Atât noi, cât și copiii noștri 
trebuie să păstrăm vie amintirea 
foștilor deținuți politic care au avut 
puterea de a lupta pentru libertate. 
Mare parte s-au stins. Am cerut 
iertare, din calitatea de demnitar și 

În luna aprilie alături de președintele Ionel Bogdan și vicepreședintele 
Doru Lazăr am participat la întâlnirea cu Eugen Cozma, vicepreşedinte cu 
rang de subsecretar de stat al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului 
(ANPM), Sorin Bulagea, director general Berg Sistem Gaz, Dumitru Chiriță, 
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
precum și reprezentanți ai Delgaz și Distribuției Energiei Electrice România 
SA (DEER). Din păcate, la nivelul județului Maramureș doar 26 de unități 
administrativ-teritoriale sunt racordate la rețeaua de gaze. Mare parte a 
gospodăriilor utilizează lemn pentru încălzirea locuințelor sau prepararea 
hranei zilnice. Totodată, sunt cătune unde nu există energie electrică. Cei 
prezenți au prezentat etapele pe care trebuie să le parcurgă fiecare comunitate 
pentru înființarea și dezvoltarea acestor rețele, condițiile de eligibilitate pentru 
accesarea fondurilor europene, dar și pentru obținerea de finanțări prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare. Îmi doresc ca maramureșenii să 
aibă un trai mai bun, astfel încât fiecare copil să se poată bucura de condiții 
optime pentru a învăța și a trăi la fel ca și cei din țările Uniunii Europene.

Centrului de Informare și Documentare 
”Martirii Crezului”

reprezentant al Maramureșului, tuturor care au avut de suferit în județul nostru 
din cauza unui regim criminal, cu speranța că astfel de atrocități nu se vor mai 
repeta.
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În luna martie, în Bogdan 
Vodă, l-am vizitat pe Vasile Moșu 
Deac, fost primar și viceprimar al 
comunei. Înzestrat cu bun simț, 
Moșu are o bogăție inestimabilă: 
dragostea pentru tradiții. Dorința 
lui este să lase casa unde locuiește 
alături de soția sa și fiul său, 
construită în 1780 și care tăinuiește 
multe povești ale strămoșilor săi, în 

În luna martie am 
discutat despre Food & 
Bike, un proiect ambițios 
care dă posibilitatea 
Asociației Grupurilor de 
Acțiune Locale (GAL) să 
dezvolte acest concept, cu 
finanțare europeană. Este 
vorba despre marcarea 
unor trasee de biciclete 
și totodată cuprinderea 

La Vasile Moșu Deac din Bogdan Vodă

Food & Bike, întâlniri cu primăriile interesate

Food & Bike

punctelor gastronomice care se pot transforma într-un popas bun pentru orice 
iubitor de drumeții, având în vedere faptul că județul Maramureș are multe 
zone cu peisaje extraordinare, de asemenea oameni gospodari care și-au 
dezvoltat de-a lungul anilor preparatele delicioase. Oraşele Tăuții Măgherăuș 
și Baia Sprie sunt eligibile 
pentru a implementa astfel 
de proiecte. Am discutat, la ei 
acasă, cu cei doi primari tineri, 
cu viziuni de dezvoltare pentru 
comunitățile lor, la care am găsit 
elanul, dorința și energia de a 
implementa proiecte inovatoare.

patrimoniul Consiliului Județean Maramureș. Odată conservată și restaurată, 
fără a fi mutate, obiectivul va atrage turiștii din toate colțurile lumii care vor 
afla povestea locului unde cu peste 600 de ani în urmă descăleca voievodul 
Bogdan Vodă, întemeietorul Maramureșului. Alături de executivul județului 
s-au început demersurile necesare pentru îndeplinirea dorinței Moșului din 
Cuhea. 
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În luna februarie am solicitat deslușirea misterului din 2014, când a avut 
loc, din nefericire, unul dintre cele mai mediatizate cazuri de jaf din istoria 
județului Maramureș. Un eșantion mineral, parte din patrimoniul cultural, 
respectiv un calcit sub formă sferică, jumătate alb, jumătate negru, a fost 
furat din Muzeul de Mineralogie. Nepăsare, neimplicare sau jaful secolului în 
Maramureș.  Informațiile primite de la muzeu și de la IPJ Maramureș cu privire 
la stadiul cercetărilor au fost redate într-un material amplu. Acesta poate fi citit 
accesând următorul link: 

https://www.usrplusmaramures.ro/nepasare-neimplicare-jaful-secolului-in-maramures/

Conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Maramureș 
a desfășurat în luna februarie o acțiune amplă de igienizare, mai exact de 
colectare a plutitorilor, la confluența râurilor Lăpuș şi Someș. Ing. Andrei 
Enache, directorul SGA Maramureș, a solicitat sprijin din partea Prefecturii, dar 
și a conducerii Consiliului Județean Maramureș pentru un plan de intervenții 
viitoare. În urma discuțiilor avute am hotărât să întocmim un plan rapid de 
acțiune. În prima etapă se au în vedere întâlniri cu primarii din zona amintită 
pentru a reuși ca prin ei să se facă o informare a populației cu privire la 
pericolul care se creează din cauza PET-urilor care ajung în apele râurilor. De 
asemenea, am propus ca soluții viitoare semnarea de protocoale de colaborare 
cu instituțiile avizate astfel încât să avem posibilitatea să desfășurăm periodic 
astfel de acțiuni de igienizare.

Conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) 
Maramureș a desfășurat în luna februarie o acțiune 

amplă de igienizare, mai exact de colectare a plutitorilor
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Este o mândrie pentru maramureșeni faptul că opt dintre bisericile de 
lemn din județul nostru sunt incluse în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 
Însă acest aspect ridică numeroase probleme de abordare, cercetare, 
conservare, restaurare și punere în valoare, cu relevanță largă atât pentru 
patrimoniul național, cât și cel internațional. A fost semnat un protocol de 
colaborare, în luna februarie, între Institutul Național al Patrimoniului și 
Consiliul Județean Maramureș prin care se dorește identificarea şi clasarea 
unor categorii ale patrimoniului cultural existente la nivelul județului, care nu 
sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice. În baza acestui parteneriat se va 
extinde circuitul bisericilor de lemn înscrise în Lista Patrimoniului Mondial. 
Acest aspect a fost vizat încă din 1999, însă, din păcate, studiile existente nu au 
fost actualizate, extinse și integrate. Se are în vedere întocmirea unor materiale 
de prezentare a acestui valoros patrimoniu cultural.

Protocol de colaborare între Institutul Național al 
Patrimoniului și Consiliul Județean Maramureș
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DELEGAȚII OFICIALE ÎN 

MARAMUREȘ,
În luna iunie, vizita premierului 

României, Florin Cîțu, în județul 
Maramureș a avut ca scop garantarea 
susținerii de la nivel central a 
proiectelor de dezvoltare ale județului, 
fiind pe lista de priorități a Guvernului 
României. Sunt prioritare dezvoltarea 
infrastructurii rutiere și medicale, a 
parcurilor industriale, dar și atragerea 
unui număr mare de turiști astfel încât 
maramureșenii să aibă un trai decent, 
tinerii să fie încurajați să își clădească 
o carieră, un cămin, aici, acasă, alături 
de familie și cei dragi.

În luna martie am primit 
vizita secretarului de stat Raul 
Pop, Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. În prezența președintelui 
Consiliul Judeţean Maramureș, 
Ionel Bogdan, am dezbătut 
problema colectării deșeurilor la 
nivelul județului. Secretarul de stat, 
deputatul Cristian Brian, însoțiți de 
specialiști pe probleme de mediu 
ne-am deplasat în teren și am făcut 
o vizită la Sârbi, Fărcașa, pentru a 

Vizita premierului României, Florin Cîțu, în județul 
Maramureș

Vizita secretarului de stat Raul Pop, Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor

verifica stadiul lucrărilor la Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor 
(SMID). Totodată, având în vedere că problemele de mediu din Maramureș ar 
putea declanșa procedura de infringement, mecanismul prin care Uniunea 
Europeană poate sancționa drastic statul român, delegația s-a deplasat și la 
Romplumb SA. Aici, la depozitul de zgură, au fost impuse termene clare privind 
ecologizarea amplasamentului. Acestea nu au fost respectate, deși societatea 
și-a sistat această activitate din 1 ianuarie 2007. La fața locului a fost prezent 
și un investitor străin care a găsit soluția ca prin respectarea tuturor normelor 
de mediu impuse de țara noastră, prin tehnologii moderne, prietenoase cu 
mediul, să ecologizeze zona și totodată să o valorifice. Consiliul Județean 
Maramureș va informa Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, despre măsurile 
pe care le vom aplica pentru ca amplasamentul să fie ecologizat și valorificat 
corespunzător. 
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La începutul lunii noiembrie 2020 am fost gazdă, alături de domnii Ionel 
Bogdan și Doru Lazăr, președintelui României. Domnia Sa a fost prezent la 
redeschiderea Casei Memoriale George Pop de Băsești. Cu acest prilej au fost 
susținute alocuțiuni de către președintele Klaus Iohannis, președintele CJ 
Maramureș, Ionel Bogdan, și directorul Muzeului Județean de Istorie, Viorel 
Rusu. După acest moment, președintele a  prezentat, la Palatul Administrativ 
din Baia Mare, atât în fața jurnaliștilor, cât și a consilierilor județeni, Planul de 
dezvoltare în Regiunea Nord Vest.

Vizita președintelui României
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VIZITE LA MINISTERE/SUSȚINERE 
DOMENIUL ECONOMIC

Pentru rezolvarea problemelor 
existente la nivelul județului Maramureș, 
precum și pentru atragerea fondurilor 
necesare în vederea implementării a unui 
număr cât mai mare a proiectelor vitale 
pentru Maramureș, alături de prefectul 
de Maramureș, Vlad Emanuel Duruş, în 
luna august am avut întâlniri de lucru la 
Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei. 
Sănătatea maramureșenilor, în contextul 
actual, este una dintre prioritățile pe care 
atât reprezentantul Guvernului în teritoriu, 
cât și eu, în calitate de vicepreședinte al 
Consiliului Județean Maramureș, le avem 
în vedere. Am discutat cu doamna ministru 
Ioana Mihăilă despre investițiile pe care 
le considerăm necesare în infrastructura 
medicală pentru ca maramureșenii să aibă 
acces gratuit la servicii de calitate. 

O altă întâlnire a avut loc la Ministerul 
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului 
unde am fost întâmpinați de ministrul 
Claudiu Năsui. Având în vedere lacunele 
legislative cu privire la cicloturism, am 
solicitat elaborarea unei hotărâri de guvern 
care să reglementeze dezvoltarea și 
implementarea proiectelor pe acest domeniu. 
Totodată, au fost puse pe tapet investițiile 
cuprinse pentru dezvoltarea turismului în 
Borșa, dar și în alte localități din Maramureș.

Întâlniri de lucru la Ministerul Sănătății și 
Ministerul Economiei

Întâlniri de lucru la Ministerul Sănătății și 
Ministerul Economiei
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Ne dorim ca agenții economici 
să își desfășoare activitatea în condiții 
de siguranță financiară în Maramureș, 
Am făcut o vizită, în luna mai, la 
Faimar SA, una dintre societățile de 
elită din municipiul Baia Mare, care 
în ciuda greutăților rezistă pe piața 
economică a județului încă  din 
1979,  câștigându-și renumele 
de-a lungul anilor ca fiind una dintre 

Având în vedere importanța 
domeniului silvic din județul nostru, 
am discutat în luna februarie 
cu conducerea Direcției Silvice 
Maramureș. Sunt interesat de 
proiectele pe care această instituție 
le are pe termen lung. Numărul 
mare al turiștilor care își doresc să 
iasă în natură, posibilitatea de a 
găsi informații cu privire la traseele 
turistice, dar și locurile amenajate 
special pentru picnic, implementarea 
SUMAL 2.0, fondurile europene 
cuprinse pentru sectorul forestier prin 

Faimar SA Baia Mare

Întâlnire cu conducerea Direcției Silvice

întreprinderile care produc obiecte ceramice și din sticlă de primă calitate. Lia 
Ciocian, director comercial, și  Vlad Dumitru Bărbos, director general Faimar 
SA, mi-au prezentat situația actuală a societății care are 100 de angajați și 
contracte cu Marea Britanie, Germania, Franța, Belgia, ocazional cu Ungaria, 
Austria, Serbia. Toate obiectele ceramice sunt lucrate în proporție de 80% 
manual. Îmi doresc ca băimărenii, și nu numai ei, să sprijine această societate 
care a devenit un adevărat brand nu doar în Maramureș, ci și în străinătate.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost doar o parte dintre 
temele abordate cu Daniel Alexandru Paicu, șeful instituției, și Iacob Andreica, 
director tehnic. Am găsit deschidere, profesionalism și totodată dorința de 
a încheia parteneriate între executivul Consiliului Județean Maramureș și 
Direcția Silvică Maramureș. 
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VIZITE LA INSTITUȚIILE
AFLATE ÎN SUBORDINE

Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”

Provin dintr-o familie care are strânse legături cu mineritul. Bunicul meu 
patern a fost miner, tata subinginer miner, iar mama a lucrat ca personal TESA, 
toți trei la mina Herja. Așa că m-am bucurat când am aflat de faptul că mi-a fost 
delegată de Președintele Consiliului Județean activitatea de coordonare a 
Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza”. În luna februarie am avut 
o întâlnire cu directorul Ioan Denuț. Am discutat despre un plan de promovare 
a exponatelor mai ales în mediul on-line. Sunt convins că fiecare floare de mină 
care a ajuns în muzeu are o poveste frumoasă care merită să fie împărtășită 
publicului virtual. Îmi doresc ca acestea să fie spuse de cei care ani de-a rândul 
au intrat în subteran și cu siguranță au posibilitatea să ne împărtășească multe 
din experiențele lor. Cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș îmi doresc să 
cuprindem aceste istorisiri într-un album care să fie cunoscut de toată lumea
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VERIFICĂRI ÎN TEREN ALE PROIECTELOR 
AFLATE ÎN IMPLEMENTARE 

Refacerea mâinii curente de la Creasta Cocoșului

Verificarea stadiul lucrărilor la Drumul Județean 184B, 
între Preluca Nouă și Codru Butesii, iulie 2021

Punct de prim ajutor Salvamont la Moisei

Din cauza condițiilor nefavorabile, 
mâna curentă amplasată pe traseul 
spre Creasta Cocoșului s-a deteriorat. 
Executivul Consiliul Județean 
Maramureș a înțeles importanța 
suplimentării bugetului Serviciului 
Județean Salvamont Maramureș pentru 
achiziționarea materialelor necesare 

În 21 iulie am făcut o vizită 
pentru a verifica stadiul lucrărilor la 
Drumul Județean 184B, între Preluca 
Nouă și Codru Butesii. Însoțit de 
viceprimarul localității Copalnic 
Mănăștur, Vlad Costin, consilierul 
local Grigore Dumitru Nechita și șeful 
de șantier, Liviu Pop, am constatat 
că, deși vremea a fost nefavorabilă, 
angajații SC Drumuri și Poduri SA nu 

În 5 iunie s-au început lucrările 
pentru amenajarea unui punct de 
prim ajutor și de informare turistică 
pentru ca Serviciul Județean 
Salvamont Maramureș să asigure 
permanență în Munții Maramureșului. 
Totodată, s-a stabilit amenajarea 
în zonă a unui panou de cățărare, 
singurul din județ, pentru ca salvatorii 

astfel încât lucrările să înceapă de urgență, iar turiștii care ajung aici să fie în 
maximă siguranță. În 22 iulie, alături de angajații Serviciului Județean Salvamont 
Maramureș și de voluntarii care iubesc muntele, am ajutat ca materialele să fie 
transportate pe munte și am participat la lucrările de execuție pentru refacerea 
porțiunii afectate. 

au întrerupt lucrările. S-au executat lucrări de lărgire a drumului, de săpare a 
șanțurilor, precum și de pietruire în vederea asfaltării unui tronson de 2,8 km. 
Executantul ne-a asigurat la data respective că lucrările se vor finaliza în luna 
octombrie a anului curent.

montani și aspiranții să aibă posibilitatea să se antreneze corespunzător 
pentru a fi pregătiți să intervină când sunt solicitați. Locația aleasă a fost 
Dealul Moiseiului, având în vedere că acolo primăria a pus la dispoziția 
salvamontiștilor montani o cabană. 
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Reabilitarea drumurilor județene 
din Maramureș se află în vizorul 
conducerii Consiliului Județean 
Maramureș. Ne dorim lucrări de 
calitate și nu facem rabat de la acest 
aspect. În 21 aprilie am făcut o vizită 
pe Valea Ruscovei, pentru a vedea 
cum decurg lucrările la Drumul 
Județean 187. Am fost însoțit de 
Mihai Boga, SC Conrep SA, Marius 
Stanciu, supervizor Konsent, Mircea 
Pop, diriginte de șantier și colegi din 

În 30 martie, în urma sesizărilor 
primite de la cetățeni cu privire la 
alunecărilor de teren produse în anumite 
locuri pe tronsonul de drum județean 
Baia Sprie – Bârsana și care au afectat 
acostamentului am făcut o vizită de lucru 
în teren. Însoțit de Vasile Șpan, director 
executiv al Direcției Tehnice și de Investiții 
al Consiliului Județean Maramureș, Emil 
Marinescu, manager SC Drumuri și Poduri 
SA Maramureș, Emil Radu, director Diferit 
SRL Cluj-Napoca, am făcut o vizită de lucru 
pentru a verifica lucrările de reabilitare a 

Vizită pe Valea Ruscovei pentru a vedea cum decurg 
lucrările la Drumul Județean 187

Verificari ale lucrările de reabilitare a tronsonului 
de drum județean Baia Sprie – Bârsana

aparatul propriu al Consiliului Județean. Este îmbucurător faptul că odată 
cu încălzirea vremii, în cele trei comune, Poienile de Sub Munte, Ruscova și 
Repedea, angajații și-au reluat activitatea. Am discutat cu echipa de lucru să 
caute soluții astfel încât lucrările pe tronsonul amintit să fie finalizate la termen 
iar accesul la proprietăți, respectiv podețele să fie executate cu profesionalism. 
Pe întreaga durată a lucrărilor am cerut să fie luate măsuri pentru ca toți 
participanții la trafic să circule în condiții de maximă siguranță.

tronsonului amintit. Am luat decizia de a constitui o comisie de specialitate 
care să analizeze lucrarea executantului în vederea recepționării și găsirea 
celor mai bune soluții astfel încât traficul în zonă să se facă în condiții de 
maximă siguranță.
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Ședință de lucru la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGAPSC) Maramureș

Pentru a mă asigura că nu întâmpinăm sincope în implementarea 
proiectului ”Respiro”, propus de USR PLUS, în 8 februarie am participat o 
ședință de lucru la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
(DGAPSC) Maramureș, director Alina Coste Mădăras, la care a fost prezent 
și arhitectul șef al Consiliului Județean Maramureș, George Radu Lazăr. Am 
verificat cadrul juridic al terenului și al clădirii situat în cartierul Firiza din Baia 
Mare, imobil în care altădată au funcționat mai multe cabinete ale medicilor 
de familie, însă, de mai mulți ani, a fost lăsat în paragină. Totodată, având în 
vedere pandemia SARS Co-V 2, am fost interesat să aflu care este situația 
în casele de tip familial, precum și în centrele aflate în subordinea DGASPC 
Maramureș. Am fost plăcut surprins de faptul că, la data respectivă, din cei 331 
de beneficiari 304 au acceptat voluntar să fie vaccinați. De asemenea, 96 de 
tineri au fost imunizați, din cei 108 găzduiți în centre, iar din rândul angajaților 
care lucrează direct cu beneficiarii serviciilor sociale s-au imunizat 98 din 128. 
Nu s-a înregistrat reacții adverse la nicio persoană vaccinată.
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Verificare deszăpezire stațiunea Izvoare

Verificarea stadiului lucrărilor privind amenajarea 
spațiilor destinate centrului de vaccinare județean 

împotriva Covid-19

În 12 ianuarie au apărut în spațiul 
public imagini cu blocaje pe drumul 
de acces în stațiunea Izvoare. Am 
verificat dacă printre cauzele acestui 
blocaj a fost și lipsa deszăpezirii, însă 
am constatat la fața locului că angajații 
de la SC Drumuri si Poduri Maramureș 
erau la datorie. Aceștia m-au asigurat 
că intervin de două ori pe zi cu utilaje 
și material antiderapant, iar dacă 
condițiile meteo o impun se intervine 
mai des. Muncitorii au curățat rigolele 

În 24 decembrie 2020, împreună 
cu președintele Consiliului Județean 
Maramureș, Ionel Bogdan, însoțiți 
de echipa managerială a Spitalului 
Județean de Urgență ”Dr. Constantin 
Opriș” Baia Mare, dr. Vasile Pop, 
manager, dr. Vasile Bonaț, director 
medical, Mirela Șandor, director 
îngrijiri medicale, Simona Cremene, 
director administrativ, am verificat 
stadiul lucrărilor privind amenajarea 
spațiilor destinate centrului de 
vaccinare județean împotriva 

de frunze și pietriș pentru a evita inundațiile pe anumite porțiuni de drum sau 
eventualele blocaje din cauza aluviunilor. Am verificat și dacă în zona mlaștinii 
Vlăşinescu, arie protejată de interes naţional, au intrat autovehiculele 4x4. 
Zăpada proaspătă a acoperit urmele lăsate de aceste vehicule. Mi-am propus 
însă să port discuții serioase cu reprezentanții instituțiilor abilitate pentru 
găsirea unor soluții ca această zonă să nu aibă de suferit din cauza doritorilor 
de adrenalină.

Covid-19. La nivelul județului Maramureș au fost amenajate trei astfel de 
centre de vaccinare. Duminică, 27 decembrie, a început vaccinarea cadrelor 
medicale, a asistentelor medicale și a personalului auxiliar din cadrul Spitalului 
de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rușdea” din Baia Mare, spital-suport cu 
Secție de Anestezie Terapie Intensivă pentru pacienții infectați cu Covid-19. 
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Deszăpezirea drumurilor județene este unul din atributele importante ale 
Consiliului Județean Maramureș

Deszăpezirea drumurilor județene este unul din atributele importante 
ale Consiliului Județean Maramureș. Având în vedere lucrările de reabilitare a 
unor tronsoane de drum din județ, m-am asigurat ca executanții să ia măsurile 
necesare pentru ca participanții la trafic să fie în siguranță. Am încurajat 
conducătorii auto să îmi sesizeze eventualele sincope depistate în trafic pe 
acest segment, aspect care s-a și întâmplat. În urma plângerilor apărute pe 
canalele de socializare, dar și transmise direct pe numărul meu de telefon, nu 
doar legate de drumurile județene, ci și de drumurile naționale, am transmis 
o sesizare la Ministerul Transporturilor și am cerut un raport de activitate de la 
CNAIR. Am urmărit pe întregul sezon de iarnă activitatea SC Drumuri și Poduri 
SA, societatea care asigură procesul de deszăpezire pe drumurile județene. 
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SESIZĂRI 
Maramureșenii mi-au solicitat implicarea, în calitate de reprezentant al 

administrației județene, în numeroase clarificări a unor situații incerte pe linie 
social, economică și silvică. 

Neliniștiți pentru că nu vor mai avea 
pe unde să circule în calitate de pietoni, 
maramureșenii care au gospodării în 
localitățile sectorului de drum județean 
182C, între Copalnic Mănăștur și Șurdești, 
au sesizat în data de 19 iulie mai multe 
probleme. Tronsonul fiind cuprins în 
proiectul de reabilitare a Drumului Nordului 
am discutat cu executantul care mi-a explicat 
că problemele sesizate sunt temporare. 
Înainte de recepția lucrărilor urmând a se 
delimita partea carosabilă prin marcaje 

În cadrul ședinței de instruire 
și analiză trimestrială a Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor 
(DJEP) Maramureș, din 13 iulie, au 
fost prezentate problemele pe care 
le întâmpină angajații din această 
structură. Anișoara Mihali, director 
executiv DJEP Maramureș, a atras 
atenţia că de mai multe luni lipsa 
materialelor suport pentru emiterea 
cărților de identitate cauzează 

Delimitarea parte carosabilă 
Drumul Nordului

Instruire și analiză trimestrială a Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor

neplăceri cetăţenilor, termenul de primire fiind majorat. Am luat decizia de a 
trimite o adresă la Ministerul Afacerilor de Interne pentru clarificarea situației și 
găsirea soluțiilor, astfel încât populația să nu mai aibă de așteptat atât de mult 
pentru a intra în posesia unei cărți de identitate.

Am fost sesizat că în luna noiembrie 2020, în curtea interioară a 
complexului Izvoare, au avut loc tăieri de arbori. Am discutat cu conducerea 
Ocolul Silvic Mara, iar informațiile primite le-am publicat pe pagina mea de 
socializare fiind de interes public.

laterale iar în zonele unde șanțul va avea o adâncime mai mare de un metru, 
vor fi montate parapete rutiere.
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În 22 ianuarie mi s-a solicitat să intervin pentru 
a clarifica situația cimitirului militar german din 
Leordina aflat în paragină. Conform informațiilor 
primite de colegul meu, Lazăr Gheorghe, consilier 
local USR, în toamna anului 1914 şi primăvara 
anului 1916, armata rusă a avut mai multe tentative 
de a pătrunde în zona muntoasă a Munţilor 
Maramureşului, ocupând, în trei rânduri, localităţi 
din zona de graniţă: Valea Vişeului, Bistra, Crasna, 
Poienile de Sub Munte, Repedea, Ruscova şi 
Leordina. Deşi pe raza comunei şi în împrejurimi nu 
s-au desfăşurat operaţiuni militare, în toamna anului 
1917, în cimitirul vechi al localităţii a fost amenajat Cimitirul German din Leordina

Adăpost de câini Baia Mare

În Baia Mare funcționează trei adăposturi 
pentru câini. În data de 19 decembrie 2020 am 
vizitat două dintre acestea, unul care aparține 
de Primăria Baia Mare, iar altul întreținut 
de peste nouă ani de o doamnă iubitoare 
de animale. Ambele au nevoie de ajutorul 
voluntarilor din cauza insuficienţei fondurilor 
alocate pe acest segment. Având în vedere 
supra-aglomerarea adăpostului ar fi nevoie 
de amenajarea unor noi țarcuri. Am solicitat 

şi construit un cimitir militar în care sunt înhumaţi 12 militari germani, din rândul 
răniţilor din armata germană şi cea austro-ungară, care au desfăşurat operaţiuni 
militare în zona Poienile de Sub Munte şi pe Muntele Copilaş. Cimitirul este 
împrejmuit cu zid din piatră şi are în fundal un monument funerar pe care este 
sculptată o cruce germană (teutonică) şi un text în limba germană, care în 
traducere înseamnă: “Monument dedicat camarazilor germani şi austro-ungari 
căzuţi pentru mult încercata patrie”. Consideră că este oportun ca acest cimitir 
militar străin, precum şi celelalte din Maramureşul istoric: Miraj (Valea Vaserului), 
de la Poienile de Sub Munte ( Muntele Copilaş) şi cel din Pasul Prislop să fie 
amenajate corespunzător, fiind o dovadă a acestei mari conflagraţii mondiale 
pentru generaţiile ce vor urma, precum și o filă a istoriei zbuciumate a acestor 
locului.

sprijin băimărenilor care au dat dovadă de implicare pentru rezolvarea acestei 
problem și asigurarea lipsei de hrane necesare câinilor abandonați pe străzile 
municipiului reședință de județ.



54

Maramureșenii își doresc să aibă 
posibilitatea de a cumpăra preparate 
tradiționale direct de la gospodari. Am 
susținut și am aprobat, la finalul lunii 
septembrie, proiectele de hotărâre care 
sprijină realizarea unor piețe tradiționale în 
localitățile Ariniș și Lăpuș. După semnarea 
acestor acorduri vom depune cereri spre 
finanțare prin Programe Operaționale, 
Mecanisme de Redresare și Reziliență sau 
să găsim alte surse de finanțare pentru 
amenajarea acestor piețe. Consider că este 

Competițiile sportive 
susținute la nivelul 
Maramureșului aduc plus valoare 
județului. După organizarea 
concursurilor auto, am fost 
pentru semnarea unui acord 
de colaborare cu Asociația 
Sportivă ON Sport în vederea 
organizării ”On Bike MM Trophy”, 
competiție de mountain-bike. 
Astfel de competiții au lipsit de 
prea mult timp din județul nostru, 
unul în care numărul pasionaților 
de ciclism este într-o continuă 

ACORDURI/PARTENERIATE

un pas important pentru a încuraja dezvoltarea micilor producători și totodată 
pentru ca maramureșenii să aibă certitudinea că toate produsele pe care le vor 
consuma din aceste piețe vor fi 100% bio.

Piețe tradiționale

On Bike MM Trophy

creștere. Este un pas important pentru a promova un stil de viață sănătos prin 
sport, dar și pentru ca Maramureșul să susțină aceasta etapă pregătitoare de 
cupă. Competiția este înscrisă în calendarul intern al Federației Române de 
Ciclism, fiind programată în 25 septembrie 2021.
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Accesul rapid și cu ușurință al 
maramureșenilor la serviciile medicale este 
unul dintre cele mai importante obiective 
pentru mine. Mi-am arătat deschiderea de 
fiecare dată când mi s-a solicitat să sprijin 
derularea unor campanii de screening 
în județ. Cadre medicale de specialitate 
însoțiți de o echipă bine pregătită au 
organizat Caravana de depistare activă 
a tuberculozei care a cuprins 12 comune 
din județ. Am fost prezent în Poienile 

Infrastructura rutieră este una din prioritățile județului. În 29 decembrie 
2020 s-a semnat acordul de asociere între Consiliul Județean Maramureș și 
Primăria Sighetu Marmației în vederea realizării Variantei Ocolitoare Sighetu 
Marmației care vizează peste 15 km de centură rutieră ce va face legătura 
între cele două drumuri naționale din zonă, DN 18 şi DN 19, precum și cu 
viitorul pod peste Tisa, a cărui construcție a fost aprobată în Guvern și care va 
fi finanțat tot prin fonduri europene. S-a luat decizia de a fi constituit un grup 
mixt de lucru format din specialiști ai Consiliul Județean Maramureș și Primăria 
Sighetu Marmației care va pregăti și va derula procedurile de achiziție publică. 
După întocmirea studiului de fezabilitate se va depune cererea de finanțare 
în vederea implementării proiectului și semnarea acordului de parteneriat cu 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Screening TB

de Sub Munte, primar Alexa Chifa, unde zilnic au fost testate peste 50 de 
persoane. Accesul este ușor, aproape de casă, consultațiile medicale fiind 
puse la dispoziție în cadrul cabinetului medical al caravanei care este dotat 
cu aparatură de radiologie și diagnostic molecular. Persoanele suspecte 
au fost direcționate către medicii de specialitate din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Baia Mare, coordonator dr. Mădălina Dragoș, medic 
specialist pneumolog. Proiectul s-a derulat, cu fonduri europene, de Institutul 
Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București.
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PROMOVAREA TURISMULUI 
Frumusețea județului nostru 

trebuie promovată la cel mai înalt 
nivel. Voi sprijini de fiecare dată orice 
idee inovatoare care vine să pună în 
valoare acest aspect. Am avut plăcerea 
să discut cu Cristian Fărcaș și Ovidiu 
Rațiu, doi iubitori de drumeții, dar mai 
ales pasionați de ciclism. Cei doi mi-
au împărtășit planul lor de a amenaja, 
prin intermediul asociației Maramureș 

În ciuda faptului că a fost o 
perioadă în care s-au impus restricții 
de deplasare pentru a ne proteja 
de infecțiile cu SARS Co-V 2, am 
încurajat românii să descopere on-
line Maramureșul. Am promovat pe 
canalele de socializare proiectele 
instituțiilor aflate în subordinea 
Consiliului Județean Maramureș. 
Printre acestea și cel derulat de 
Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale 
„Liviu Borlan” Maramureș de a pune în 
valoare bisericile cu statut monument 
istoric din Țara Maramureșului. Cele 32 
de obiective de cult, adevărate bijuterii, 
s-au ”lăsat descoperite” într-un tur 
virtual. 

On Bike MM Trophy

Bike, un prim punct de belvedere la Tolvaj Denes. Mai multe detalii se pot afla 
accesând următorul link: https://maramures-bike.ro/progres-puncte-belvedere/ 

Consiliul Județean Maramureș va veni în sprijinul celor doi băimăreni 
având în vedere că odată finalizat acest proiect va atrage un număr ridicat de 
turiști care își vor dori să descopere unicitatea Maramureșului.
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Deși virtual, Târgul de Turism al României rămâne polul unde turiștii au 
posibilitatea să se bucure de ofertele pe care le au la dispoziție, dar și să aleagă 
un concediu de vis. Așadar, cu acest prilej, în luna februarie, a fost lansat 
site-ul https://www.turism.maramures.ro/. Am adresat invitația turiștilor să ne 
descopere frumusețea județului și să ajungă să asculte, măcar o dată, poveștile 
la gura sobei, aici, în Maramureșul nostru drag.

La aproximativ 3 kilometri de mănăstirea Pietroasa din Borșa, trecând prin 
zona Runc, întâi pe un drum de tractor, apoi pe o cărare printr-o pădure de 
brazi se poate ajunge la cascada din poza atașată.

E situată la altitudinea de 1055 m, accesul până la ea nefiind marcat din 
cauză că drumul trece pe mai multe proprietăți private și nu există, încă, un 
acord din partea proprietarilor. Nu are un nume, este destul de necunoscută, 
nici măcar localnicii nu prea știu de existența ei. 
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