INFORMARE PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ A MUNICIPIULUI SIGHETUL MARMAŢIEI
ŞI MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL ÎN
ANUL 2004

În conformitate cu prevederile art. 68, alin. "d", din Legea nr. 215/2001, prezenta informare îşi propune
să abordeze starea economico-socială a comunităţii, precum şi modul de ducere la îndeplinire a
Hotărârilor adoptate de Consiliului Local la nivelul anului 2004.
Chiar dacă a fost un an electoral, plecând de la imperativul formulat în art. 38 din Legea nr. 215/2001,
potrivit căruia "Consiliul local are iniţiativa si hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi publice, locale sau
centrale", se poate aprecia, în general, că activitatea CL s-a situat sub semnul eficienţei.
Anul 2004 a însemnat, practic, exercitarea mandatelor de consilieri în două formule diferite, stabilite
prin alegerile locale din anul 2000, respectiv iunie 2004. Dacă în primul caz numărul consilierilor validaţi
a fost de 21, după alegerile locale de anul trecut, datorită modificării cadrului legal incident în materie,
numărul de consilieri locali s-a redus la 19.
Având în vedere cele mai sus arătate vom prezenta activitatea Consiliului local al municipiului Sighetul
Marmaţiei defalcat pentru cele două perioade.
Astfel: în perioada preelectorală ce face obiectul prezentei analize au avut loc un număr de 10 şedinţe
ale Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei, dintre care 5 şedinţe ordinare şi 5 extraordinare
adoptându-se un nr. de 42 de Hotărâri;
Cele 5 Comisii de specialitate ale Consiliului Local şi-au focalizat atenţia spre rezolvarea problemelor
aflate în competenţa lor, ele reunindu-se într-un nr. total de 107 şedinţe după cum urmează:
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat un nr. de 23 şedinţe;
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură un nr. de 24 şedinţe;
Comisia pentru servicii de utilitate publică, gospodărie comunală, exploatarea şi întreţinerea reţelelor
edilitare, transport urban, comerţ, agricultură şi industrie alimentară un nr. de 19 şedinţe;
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, sportivă, de
agrement, tineret şi femei un nr. de 19 şedinţe;
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor
cetăţenilor şi libertăţilor religioase şi de cult, relaţii externe, probleme ale minorităţilor, relaţii cu
cetăţenii şi mass media un nr. de 22 şedinţe;
Actualul consiliu local, în durata de timp de la constituire şi până la finele anului 2004 s-a întrunit într-un
nr. de 6 şedinţe ordinare şi 4 extraordinare adoptând 61 Hotărâri. Cele 5 Comisii de specialitate
organizate la nivelul Consiliului local Sighet s-au întâlnit într-un nr. de 123 şedinţe după cum urmează:

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi
privat un nr. de 26 şedinţe;
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură un nr. de 25 şedinţe;
Comisia pentru mediu, servicii de utilitate publică, gospodărie comunală, exploatarea şi întreţinerea
reţelelor edilitare, transport urban, comerţ, agricultură şi industrie alimentară un nr. de 27 şedinţe;
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, sportivă, de
agrement, tineret şi femei un nr. de 25 şedinţe;
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor
cetăţenilor şi libertăţilor religioase şi de cult, relaţii externe, probleme ale minorităţilor, relaţii cu
cetăţenii şi mass media un nr. de 20 şedinţe;
Totalizând întreaga activitate a Consiliului Local Sighetul Marmaţiei au fost elaborate şi adoptate în
cursul anului 2004 un nr. de 103 Hotărâri în 11 şedinţe ordinare, 9 şedinţe extraordinare şi o şedinţă de
constituire.
Nici uneia dintre Hotărârile emise de către Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei în cursul
anului 2004 nu i-au fost formulate observaţii raportat la legalitatea, conţinutul sau oportunitatea
acesteia, cu atât mai mult nici una dintre ele nu a fost atacată de către Prefectura judeţului Maramureş
la instanţa de contencios administrativ în vederea anulării, toate producându-şi efectele în vederea
cărora au fost adoptate.
În conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001, în cadrul lucrărilor şedinţelor ordinare şi
extraordinare, Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei, a adoptat în cursul anului 2004 un
număr de 103 hotărâri, după cum urmează:
Hotărârea nr. 1/2004
privind aprobarea Studiului de oportunitate şi iniţierea delegării de gestiune a
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, prin operator unic la nivel judeţean, a S.C.
"Acaterm" S.A. Sighetul Marmaţiei.
Proiectul de reabilitare a reţelelor de apă şi canal "Mara" se află în curs de derulare.
Hotărârea nr. 2/2004
privind instituirea unei cote de dezvoltare în sarcina beneficiarilor serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare deserviţi de sistemul public al municipiului Sighetul Marmaţiei.
Cota instituită prin hotărâre se încasează prin S.C. "Acaterm" S.A.
Hotărârea nr. 3/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite pentru
transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei, pentru
luna februarie 2004.
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate
viramentele aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 4/2004
privind aprobarea unor scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de întârziere, calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren.

Persoanele nominalizate au beneficiat de scutirile aprobate.
Hotărârea nr. 5/2004
privind aprobarea modificării unor taxe şi impozite locale în municipiul
Sighetul Marmaţiei pentru anul 2004.
La nivelul Direcţiei venituri au fost operate noile valori ale taxelor, acestea încasându-se în tot
cursul anului 2004.
Hotărârea nr. 6/2004
privind aprobarea preluării sumei de 2.100.000 mii lei de la bugetul
Serviciului Spaţiu Locativ la bugetul local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
Suma a fost preluată şi utilizată conform destinaţiei aprobate.
Hotărârea nr. 7/2004
cu privire la aprobarea P.U.D. "Amplasare de locuinţe şi dotări
complementare în municipiul Sighetul Marmaţiei str. Avram Iancu".
Noul PUD aprobat a fost pus în practică, în baza lui fiind eliberate autorizaţii de construcţie.
Hotărârea nr. 8/2004

privind alimentarea cu apă şi canalizarea localităţii.

Proiectul de reabilitare a reţelelor de apă şi canal "Mara" se află în curs de derulare.
Hotărârea nr. 9/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban, cu mijloace de transport în comun, pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna martie 2004.
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C." Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 10/2004
privind aprobarea unor scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de întârziere, calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren.
Persoanele nominalizate au beneficiat de scutirile aprobate.
Hotărârea nr. 11/2004
privind aprobarea asocierii în participaţiune între Consiliul Local al
municipiului Sighetul Marmaţiei şi S.C. "Plimob" S.A. Sighetul Marmaţiei în vederea întreţinerii şi
exploatării în condiţii reciproc avantajoase a Sălii de Sport, din municipiul Sighetul Marmaţiei.
Contractul de asociere în participaţiune a fost încheiat , producându-şi efectele până la data validării
mandatului de consilier local al Domnului Godja Vasile, dată de la care acest contract a fost reziliat în
vederea eliminării stării de incompatibilitate.
Hotărârea nr. 12/2004
Sighetul Marmaţiei.

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului

Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată
Hotărârea nr. 13/2004
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului
Sighetul Marmaţiei în Consiliul de administraţie a Spitalului municipal Sighetul Marmaţiei.

Domnii Batin Petru şi Zlati Radu au făcut parte din Consiliul de administraţie a Spitalului
Sighet, până la data de 2004.
Hotărârea nr. 14/2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public de alimentare cu apă potabilă şi canalizare a municipiului Sighetul Marmaţiei.
Hotărâre cu caracter normativ în baza căreia îşi desfăşoară activitatea S.C".Acaterm" S.A.
Hotărârea nr. 15/2004
privind aprobarea noilor tarife practicate de S.C. Acaterm S.A. Sighetul
Marmaţiei pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare începând cu data de 01.04.2004.
SC Acaterm SA a trecut la operarea cu noile tarife.
Hotărârea nr. 16/2004
privind aprobarea Programului activităţilor edilitar gospodăreşti în
municipiul Sighetul Marmaţiei în perioada martie mai 2004
Programul aprobat a fost executat în întregime de către Primăria municipiului Sighetul
Marmaţiei.
Hotărârea nr. 17/2004
privind modificarea Hotărârii nr.12/2004 a Consiliului local al
municipiului Sighetul Marmaţiei.
În baza acestei hotărâri au fost corelate noile cerinţe de evidenţiere a operaţiunilor financiar
contabile.
Hotărârea nr. 18/2004

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2003.

Odată cu aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2003 au fost încheiate
operaţiunile financiar contabile pentru acest an.
Hotărârea nr. 19/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna aprilie 2004.
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate
viramentele aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 20/2004
privind aprobarea unor scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de întârziere, calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren.
Persoanele nominalizate au beneficiat de scutirile aprobate.
Hotărârea nr. 21/2004
Domnul Dubcanici Mihai.

privind aprobarea unei reduceri a impozitului pe clădire datorat de

Persoana nominalizată a beneficiat de scutirea aprobată.
Hotărârea nr. 22/2004
privind aprobarea modificării Contractului nr.1928/2002 încheiat cu S.C.
"Călători Mara" S.A. în sensul reducerii numărului de locuri de parcare şi mărirea corespunzătoare a
suprafeţelor locurilor păstrate.

Hotărârea a fost pusă în practică de către Direcţia Venituri şi Serviciul Tehnic fiind
operaţiunile aprobate.

efectuate

Hotărârea nr. 23/2004
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare a Municipiului Sighetul
Marmaţiei Doamnei. Arba Rodica.
Înmânarea titlului de Cetăţean de onoare a fost efectuată de către Primarul municipiului
Sighetul Marmaţiei cu ocazia Zilei Naţionale a României
Hotărârea nr. 24/2004
Sighetul Marmaţiei

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului

Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată
Hotărârea nr. 25/2004
privind aprobarea modificării art.15 al Hotărârii nr.11/2002 a Consiliului
local al municipiului Sighetul Marmaţiei
În baza acestei hotărâri a fost lărgită competenţa constatării şi sancţionării contravenţiilor
stabilite prin Hotărârea nr. 11/2002
Hotărârea nr. 26/2004
privind aprobarea modificării art.1 al Hotărârii nr. 15/2004 a Consiliul
local al municipiului Sighetul Marmaţiei
SC Acaterm SA a ajustat noile cu noile tarife conform aprobării
Hotărârea nr. 27/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna mai 2004
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate
viramentele aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 28/2004
privind aprobarea unor scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de întârziere, calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren.
Persoanele nominalizate au beneficiat de scutirile aprobate.
Hotărârea nr. 29/2004
privind aprobarea predării unor unităţi de învăţământ preşcolar către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei a încheiat un Protocol de predare primire a unităţilor către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe perioadă limitată de timp până la terminarea lucrărilor de
reabilitare a imobilului
Hotărârea nr. 30/2004
privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de păşunat pe păşunea
administrată de Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei în anul 2004
În cursul anului 2004 păşunatul şi încasarea taxelor aferente s-au efectuat conform acestei hotărâri
Hotărârea nr. 31/2004
Sighetul Marmaţiei

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului

Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată
Hotărârea nr. 32/2004
privind aprobarea numărului si structurii personalului nedidactic din
învăţământul preuniversitar din municipiul Sighetul Marmaţiei
Unităţile şcolare si-au desfăşurat activitatea conform noii structuri de personal aprobate
Hotărârea nr. 33/2004
privind aprobarea scutirii la plată a sumei de 37.729.927 lei datorată de
către Serviciul de Gospodărie Comunală cu titlu de majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere
Serviciul de Gospodărie Comunală a beneficiat de scutirea aprobată
Hotărârea nr. 34/2004
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului
Sighetul Marmaţiei şi aprobarea utilizării fondului de rulment
Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată
Hotărârea nr. 35/2004

privind revocarea Hotărârii Consiliul local nr.63/2003

Începând cu data revocării hotărârea Consiliului local nr.63/2003 nu a mai produs efecte
Hotărârea nr. 36/2004
Radiodifuziune a unui imobil

privind darea în folosinţă gratuită către Societatea Română de

Urmare a predării imobilului către Societatea Română de Radiodifuziune începând cu data de 01
decembrie 2004 în municipiul Sighetul Marmaţiei a fost deschis postul public Radio Sighet.
Hotărârea nr. 37/2004

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005.

Hotărârea a fost modificată prin Hotărârea nr. 95/2004 urmare a modificării cadrului legal.
Hotărârea nr. 38/2004

privind încadrarea unor construcţii în categoria construcţii speciale.

Construcţiilor prevăzute le-a fost aplicat regimul juridic corespunzător, cu privire la plata impozitului
Hotărârea nr. 39/2004
privind aprobarea unor scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de întârziere, calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren
Persoanele nominalizate au beneficiat de scutirile aprobate
Hotărârea nr. 40/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna iunie 2004
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A
Hotărârea nr. 41/2004
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru "Programul de
reabilitare a iluminatului public în municipiul Sighetul Marmaţiei"
Studiul aprobat face parte dintru-un proiect de finanţare şi depus spre aprobare procedura fiind în
curs de desfăşurare

Hotărârea nr. 42/2004
Sighetul Marmaţiei

privind conferirea unor Titluri de Cetăţean de Onoare al Municipiului

Înmânarea titlurilor de cetăţean de onoare a fost efectuată de către Primarul municipiului Sighetul
Marmaţiei cu ocazia Zilei Naţionale a României
Hotărârea nr. 43/2004

privind alegerea comisiei de validare

Comisia de validare a consilierilor aleşi a propus validarea tuturor mandatelor, supuse analizei
Hotărârea nr. 44/2004
Sighetul Marmaţiei

privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul local al municipiului

A fost validat actualul Consiliu Local al municipiului Sighetul Marmaţiei
Hotărârea nr. 45/2004

privind constituirea Consiliului local al municipiului Sighetul Marmaţiei

A fost constituit Consiliu Local al municipiului Sighetul Marmaţiei pentru mandatul 2004-2008
Hotărârea nr. 46/2004

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

A fost ales ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni Domnul. Batin Petru
Hotărârea nr. 47/2004

privind alegerea Viceprimarului municipiului Sighetul Marmaţiei

A fost ales Viceprimarul municipiului Sighetul Marmaţiei dl. Bereş Ştefan.
Hotărârea nr. 48/2004
activitate

privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de

Au fost organizate un nr. de 5 comisii ale Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei în
principalele domenii de activitate.
Hotărârea nr. 49/2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei
Consiliul Local al municipiului Sighetul Marmaţiei îşi exercită atribuţiile şi îşi desfăşoară întreaga
activitate conform regulamentului aprobat.
Hotărârea nr. 50/2004
Sighetul Marmaţiei

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului

Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată.
Hotărârea nr. 51/2004
de locuinţe.

privind aprobarea componenţei comisiei sociale de analiză a solicitărilor

Comisia constituită şi-a desfăşurat activitatea în cursul anului 2004, concretizându-se prin emiterea
Hotărârii nr.102/2004.
Hotărârea nr. 52/2004
privind aprobarea înfiinţării în municipiul Sighetul Marmaţiei a unei
unităţi de asistenţă medico socială

Lucrările de amenajare a unităţii medico sociale sunt în curs de realizare
Hotărârea nr. 53/2004
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului
Sighetul Marmaţiei în componenţa Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii
Au fost desemnaţi ca şi reprezentanţi ai Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei în
componenţa Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii Domnii:
o

1. Iusco Marius - membru titular;

o

2. Kokenyesdy Mihai - membru titular;

o

3. Scubli Horia - membru titular;

o

4. Tomşa Petru - membru supleant.

Hotărârea nr. 54/2004
circulaţiei

privind aprobarea constituirii Comisiei municipale pentru organizarea

Din cadrul comisiei fac parte:
o

dl. Bereş Ştefan

- Viceprimar

o

dl. Rusu Gheorghe

- consilier;

o

dl. Bledea Ioan

- consilier;

o

dl. Mic Vasile

- consilier;

o

dl. Lupşe Vasile

- Şef Birou Poliţia Rutieră

o

dl. Marius Ţiplea

- arhitect şef;

o

dl. Codrea Aurel

- Şef Birou Tehnic;

Hotărârea nr. 55/2004
privind aprobarea predării unor imobile în administrarea Spitalului
Municipal Sighetul Marmaţiei
În baza hotărârii, Primăria a încheiat protocoale de predare primire a imobilelor cu Spitalul municipal
Sighetul Marmaţiei
Hotărârea nr. 56/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru lunile iulie şi august 2004
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 57/2004
cu privire la aprobarea modificării parametrilor tehnico economici a
proiectului de investiţie "Recompartimentare şi modernizare Grădiniţa nr. 1".
Lucrările aprobate au fost finalizate.

Hotărârea nr. 58/2004

privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile cu S.C. Consim S.A.

În baza acestei hotărâri a fost efectuat contractul de schimb de imobile cu S.C. "Consim" S.A.
Hotărârea nr. 59/2004
Educaţiei şi Cercetării

privind aprobarea predării Şcolii nr.2 Sighetul Marmaţiei către Ministerul

Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei a încheiat un protocol de predare primire a unităţii către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe perioadă limitată de timp până la terminarea lucrărilor de
reabilitare a imobilului
Hotărârea nr. 60/2004
privind aprobarea modificării art.3 şi a punctului 1 al art.6 din Hotărârea
nr.8/2004, adoptată de către Consiliul local al municipiului Sighetul Marmaţiei
Hotărârea se referă la Proiectul Mara fiind în curs de desfăşurare
Hotărârea nr. 61/2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
activităţii de transport în regim de taxi şi Regulamentul privind desfăşurarea procedurii de atribuire a
autorizaţiilor taxi permanente
Activitatea de transport de persoane în municipiul Sighetul Marmaţiei în regim de taxi se desfăşoară
conform regulamentului aprobat
Hotărârea nr. 62/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna septembrie 2004
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 63/2004
cu privire la aprobarea PUD-locuinţă unifamiliară pentru amplasamentul
situat în municipiul Sighetul Marmaţiei, str. Pandurilor, încris în CF 18.077, nr.top.3124/2/1/1 în
suprafaţă de 2500mp
În baza hotărârii a fost emisă autorizaţia de construcţie conform PUD aprobat
Hotărârea nr. 64/2004
privind aprobarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate
în soluţionarea cererilor de locuinţe, la repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.
Criteriile aprobate au fost utilizate de către comisia specială de analiză a cererilor de locuinţă în
vederea stabilirii punctajului final aprobat prin Hotărârea nr. 102/2004
Hotărârea nr. 65/2004
privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţă de 1000mp situat în
localitatea Sarasău, identificat în CF nr. 776 cu nr.top 491/1 şi 491/3.
În baza hotărârii a fost achiziţionat terenul la suma de 80.000.000 lei + TVA, adică de 95.200.000 lei.
Hotărârea nr. 66/2004
privind majorarea veniturilor bugetului local la cap. 17.02.12 "Taxe
timbru pentru activitatea notarială" cu suma de 95.200 mii lei.
Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată

Hotărârea nr. 67/2004
privind aprobarea concesionării cu titlu gratuit pe perioada existenţei
investiţiei "STAŢIE DE REGLARE MĂSURARE GAZE" a terenului proprietate publică a municipiului Sighetul
Marmaţiei în suprafaţă de 1000 mp, identificaţi în CF nr. 776 cu nr.top 491/1 şi 491/3 din comuna
Sarasău în favoarea SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
Terenul achiziţionat conform hotărârii nr.65/2004 urmează a fi concesionat către beneficiar
Hotărârea nr. 68/2004

privind realizarea proiectului Mara

Proiectul de reabilitare a reţelelor de apă şi canal "Mara" se află în curs de derulare.
Hotărârea nr. 69/2004
privind transmiterea în mod gratuit în administrarea Colegiului Naţional
Dragoş Vodă a imobilului Sală de sport şi teren, domeniu public al municipiului Sighetul Marmaţiei, în
suprafaţă de 3769 mp, situat în str. Mihai Viteazul nr.14, identificat în CF nr.9947 cu nr. top. 601/2/2/2
Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei a încheiat un protocol de predare primire a imobilului către
unitatea şcolară.
Hotărârea nr. 70/2004
privind transmiterea în mod gratuit în administrarea Liceului Lovey Clara
imobilului Sală de sport şi teren, domeniu public al municipiului Sighetul Marmaţiei, în suprafaţă de
1500 mp, situat în str. 22 Decembrie 1989 nr.2, identificat în CF nr.9947 cu nr. top. 601/2/a/2/1.
Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei a încheiat un Protocol de predare primire a imobilului către
unitatea şcolară.
Hotărârea nr. 71/2004
privind aprobarea lucrărilor de recompartimentare şi modernizare la
Blocul nr.3 din cartierul Alexandru Ivasiuc cu destinaţie de locuinţe sociale.
Proiectul aprobat a fost transmis la Ministerul de resort fiind în derulare.
Hotărârea nr. 72/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna octombrie 2004.
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 73/2004
privind aprobarea înregistrării vehiculelor care circulă ocazional pe
drumurile publice pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.
Conform hotărârii adoptate Direcţia Venituri şi Serviciul tehnic operează înregistrări ale vehiculelor
care circulă ocazional pe drumurile publice pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.
Hotărârea nr. 74/2004
privind aprobarea contractului cadru de branşare/racordare şi utilizarea
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; indicatorilor de performanţă pentru serviciile
publice de alimentare cu apă şi canalizare; sancţiunilor şi contravenţiilor în domeniul serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Sighetul Marmaţiei.
Hotărâre pusă în aplicare de către S.C. "Acaterm" S.A.
Hotărârea nr. 75/2004
privind aprobarea actualizării baremurilor de determinare a
consumurilor de apă potabilă şi canalizare în sistem pauşal.

Hotărâre pusă în aplicare de către S.C. "Acaterm" S.A.
Hotărârea nr. 76/2004
privind aprobarea lucrărilor efectuate de către S.C. Acaterm S.A. Sighetul
Marmaţiei în baza hotărârii Consiliului local al municipiului Sighetul Marmaţiei nr.49/2001 în sumă de
272.640.129 lei, colectată conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Sighetul Marmaţiei
nr.64/1999.
Conform hotărârii aprobate au fost efectuate operaţiunile financiar contabile necesare decontului.
Hotărârea nr. 77/2004
privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighetul
Marmaţiei precum şi a unor instituţii subordonate.
Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată.
Hotărârea nr. 78/2004
cu privire la aprobarea modificării amplasamentului terenului atribuit
pentru realizarea obiectivului de investiţie "Sediu Birou Vamal Sighetul Marmaţiei".
Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei a încheiat un protocol de predare primire a imobilului către
unitatea beneficiară.
Hotărârea nr. 79/2004
privind aprobarea actualizării caietului de sarcini şi a documentaţiei
privind concesionarea Pieţei de alimente din municipiul Sighetul Marmaţiei.
În baza noi documentaţii aprobate au fost organizate procedurile de licitaţie prevăzute de lege,
trecându-se la procedura de negociere directă. Până la această dată contractul nu a fost adjudecat.
Hotărârea nr. 80/2004
cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru "Construcţia de
locuinţe sociale prin modernizarea şi recompartimentarea blocului nr. 3 din cartierul Alexandru Ivasiuc".
Proiectul aprobat a fost transmis la Ministerul de resort fiind în derulare.
Hotărârea nr. 81/2004
privind aprobarea predării unei unităţi de învăţământ şcolar către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei a încheiat un protocol de predare primire a imobilului către
unitatea şcolară.
Hotărârea nr. 82/2004
Sighetul Marmaţiei.

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului

Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată.
Hotărârea nr. 83/2004
Maramureşeana S.C.A.

privind aprobarea concesionării unui teren către S.C. Arta

A fost încheiat de către Direcţia venituri contractul cu unitatea beneficiară.
Hotărârea nr. 84/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna noiembrie 2004.

În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 85/2004
privind aprobarea unor scutiri la plata majorărilor de întârziere şi a
penalităţilor de întârziere, calculate pentru neplata în termen a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren.
Persoanele nominalizate au beneficiat de scutirile aprobate.
Hotărârea nr. 86/2004
nr.219.

cu privire la aprobarea P.U.D. "Zonă Turistică R-Nova" str. Bogdan Vodă

Hotărârea a fost transmisă solicitantului.
Hotărârea nr. 87/2004
privind aprobarea modificării art.15 al Hotărârii nr.11/2002 a Consiliului
local al municipiului Sighetul Marmaţiei.
În baza acestei hotărâri a fost lărgită competenţa constatării şi sancţionării contravenţiilor stabilite
prin Hotărârea nr. 11/2002.
Hotărârea nr. 88/2004
privind certificarea apartenenţei terenurilor din zona periferică a
municipiului Sighetul Marmaţiei ca zonă rurală.
Hotărârea este pusă în practică de către Biroul Strategii de dezvoltare prin emiterea către solicitanţi a
adeverinţelor corespunzătoare.
Hotărârea nr. 89/2004
privind aprobarea constituirii comisiei municipale pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sighetul Marmaţiei.
Activitatea comisiei s-a concretizat prin reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Sighetul Marmaţiei aprobat prin Hotărârea nr. 9/2005.
Hotărârea nr. 90/2004
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului
Sighetul Marmaţiei în Consiliul de administraţie a Spitalului municipal Sighetul Marmaţiei.
Au fost numiţi ca şi reprezentanţi ai Consiliul Local în Consiliul de administraţie a Spitalului municipal
Sighetul Marmaţiei Domnii:
o

ec. Batin Petru - consilier

o

ing. Văleanu Tiberiu - consilier

Hotărârea nr. 91/2004
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a
municipiului Sighetul Marmaţiei.
Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată.
Hotărârea nr. 92/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna decembrie 2004.

În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 93/2004
privind aprobarea numărului si structurii personalului nedidactic din
învăţământul preuniversitar din municipiul Sighetul Marmaţiei.
Unităţile şcolare îşi desfăşoară activitatea conform noii structuri de personal aprobate.
Hotărârea nr. 94/2004
Sighetul Marmaţiei.

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2004 a municipiului

Bugetul local al municipiului a fost rectificat cu suma aprobată.
Hotărârea nr. 95/2004

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2005.

Direcţia Venituri operează cu noile taxe aprobate.
Hotărârea nr. 96/2004
evidenţă a persoanelor.

privind aprobarea înfiinţării Serviciului public comunitar local de

Serviciu în curs de organizare.
Hotărârea nr. 97/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Sighetul Marmaţiei
pentru luna ianuarie 2005.
În baza acestei hotărâri au fost distribuite abonamentele beneficiarilor şi efectuate viramentele
aferente către S.C. "Maranord" S.A.
Hotărârea nr. 98/2004
privind salarizarea personalului contractual din instituţiile publice
subordonate, finanţate integral din venituri extrabugetare.
Hotărârea este pusă în practică de serviciile publice beneficiare.
Hotărârea nr. 99/2004

privind încadrarea unor construcţii în categoria construcţii speciale.

Construcţiilor prevăzute în Hotărâre le-a fost aplicat regimul juridic corespunzător, cu privire la plata
impozitului.
Hotărârea nr. 100/2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,
Organigramei, Statului de funcţii a Serviciului Public de Gospodărie "Urbana" precum şi numirea şefului
serviciului.
Hotărârea a fost pusă în aplicare, Serviciul Public de Gospodărie "Urbana" desfăşurându-şi activitatea
conform noilor prevederi aprobate.
Hotărârea nr. 101/2004
privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Sighetul
Marmaţiei în calitate de membru fondator la Asociaţia sportivă "Solovanul".
Hotărârea a fost pusă în aplicare, Asociaţia fiind în procedură de înregistrare la judecătoria Sighetul
Marmaţiei.

Hotărârea nr. 102/2004
privind aprobarea listei beneficiarilor apartamentelor destinate închirierii
situate în municipiul Sighetul Marmaţiei str. Unirii bl. 15 cu 24 de unităţi locative şi str. Unirii bl.5B cu 20
de unităţi locative.
În baza hotărârii au fost emise repartiţiile către familiile beneficiare.
Hotărârea nr. 103/2004
anul 2005.

privind aprobarea bugetului local al municipiului Sighetul Marmaţiei pe

Hotărâre cu aplicare permanentă în cursul anului 2005.
În conformitate cu prerogativele oferite de lege, în anul 2004 au fost emise un număr de 3.447 de
Dispoziţii ale Primarului. Ele au vizat, în principal, atribuirea de alocaţii de tip complementar,
monoparental sau pentru noi născuţi, instituirea curatelei, ajutoare sociale, ajutoare pentru încălzire,
restituiri în natură, despăgubiri precum şi respingeri de notificări în baza Legii nr. 10/2001, numiri de
comisii (inventariere, licitaţii), etc. La acest capitol trebuie să vă informez că din totalul de 3.447
Dispoziţii emise, au fost atacate în contencios administrativ un număr de 22. Toate aceste Dispoziţii
contestate vizează soluţii propuse de Comisia de aplicare a Legii nr.10/2001. Până la data redactării
prezentei Informări au fost respinse de Tribunalul Maramureş două contestaţii formulate de Domnul
Bledea Ioan (Dispoziţia nr. 989/2004), respectiv Doamna Kălăuz Magdalena (Dispoziţia nr. 1.702/2004).
În acelaşi context fac precizarea că amintita instanţă a suspendat judecarea contestaţiilor formulate la
Dispoziţiile Primarului nr. 997 şi 998, deoarece petentul a sesizat în aceleaşi cauze şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.
Starea economico - socială a unei comunităţi vorbeşte de la sine despre potenţialul ei de dezvoltare.
Folosindu-mă de câteva date statistice furnizate Biroului STRATEGII DE DEZVOLTARE, RESURSE UMANE,
SALARIZARE din cadrul Primăriei de către instituţiile abilitate, vă propun o radiografie sintetică a situaţiei
existente în domeniu, la finele anului 2004. Această prezentare va fi, cred, în măsură să evalueze etapa
în care ne aflăm, o bază de pornire pentru activitatea noastră din acest an şi perspectivă, atât pentru
legislativ cât şi pentru executiv

A. Structura agenţilor economici

Numărul total al agenţilor economici : 1.442.
din care:
- 798 funcţionează în baza legii 31/90 Societăţi cu Răspundere Limitată, Societăţi Comerciale pe
Acţiuni, Societăţi în Nume Colectiv, Societăţi în comandită simplă din care: 445 cu profit, 212 cu
pierderi, respectiv 141 fără activitate;
- 644 funcţionează în baza Legii 300/2004 Asociaţii Familiale şi Independenţi (din care 242 de
autorizaţii sunt depuse la păstrare).
Cifra de afaceri realizată la nivelul comunităţii noastre de afaceri, la finele anului 2004, se cifrează la
118.327 mii dolari. Iată cum se prezintă dinamica cifrei de afaceri realizate în perioada 2000 2004.

Cifra de afaceri a agenţilor economici din municipiul Sighetul Marmaţiei are un trend constant pozitiv, cu
procente bune de creştere, într-o perioadă scurtă de timp. Daca luăm ca bază de calcul cifra de afaceri
înregistrată în anul 2000, aceasta a crescut cu 4,07 % în 2001, 20,78 % în 2002, 37,43 % în 2003 şi cu
60.77 % în 2004. Acest lucru capătă o semnificaţie aparte dacă ţinem seama de faptul că pana în anul
1999, agenţii economici din municipiu au traversat o perioadă de frământări economice si sociale
complexe, influenţate, în principal de schimbarea proprietăţii, restructurări, concedieri, intrarea în stare
de faliment a unor firme care concentrau o mare parte a forţei de muncă din municipiu.
Primii 10 agenţi economici în funcţie de cifra de afaceri :
Milioane lei
SC PLIMOB SA
SC SIGSTRAT SA
SC SITELSA
ORIZONT SRL
SC MECANICA SA
ITA PRODUCTION SRL
LADOREL COM SRL
ADETRANS SRL
RENVAL IMPEX SRL
SC MARA SOCOM SA

Industria mobilei
Stratificate din lemn
Industria mobilei
Construcţii si comerţ
Organe de maşini
Stratificate din lemn
Comerţ cu ridicata
Comerţ cu piese auto
Tapiţerie
Industria confecţiilor

527.548
241.077
201.485
198.000
180.000
128.000
97.000
94.000
75.000
73.743

*lipsesc firmele care nu au punctele de lucru la Sighetul Marmaţiei( exemple : SC "Steillman" SA, SC
"Prima Fashion" SRL, S.C. "Artima Retail Investement" S.A. Timişoara şi altele, pentru care nu avem
informaţii.
Structura cifrei de afaceri, raportată la domeniile de activitate ce se desfăşoară pe raza municipiului este
prezentată în graficul de mai jos:

Agenţii economici cu profil de prelucrarea lemnului şi fabricarea mobilei deţin o pondere de
35,1% din cifra de afaceri a municipiului, şi sunt specializaţi pe exportul produselor din lemn (mobilier,
stratificate, palete din lemn, semifabricate).
Sectorul de activitate cel mai dinamic, după anul 1989, este comerţul. Ritmul accelerat de
privatizare în domeniul comerţului a făcut ca ponderea sectorului privat în desfacerea mărfurilor, en
gross şi en detail, să crească în municipiu până la 20,5% din total.
Industria textilă şi de confecţii este o altă ramură semnificativă, cu cele 16,3 % din total cifră de
afaceri. Acest segment de industrie din municipiu a cunoscut o dezvoltare rapidă dar, prezintă riscul unui
declin la fel de rapid, deoarece este o ramură puternic dependentă de exportul în lohn şi de cheltuielile
salariale (riscul constă în apariţia unor noi pieţe ale forţei de muncă, mult mai ieftine).
O altă problemă economică a municipiului, se regăseşte în numărul restrâns de activităţi
industriale (industria prelucrătoare a lemnului, industria confecţiilor şi textilelor, fabricarea organelor de
asamblare) precum şi numărul mic de I.M.M.-uri. Dezvoltarea mai susţinută a industriei municipiului,
este legată de revigorarea întreprinderilor mici şi mijlocii, în domenii de activitate cât mai diversificate.
Acum, numărul I.M.M. - urilor din municipiu reprezintă doar 2,8 % din totalul agenţilor economici si
contribuie cu numai 13,74 % la cifra de afaceri totală.
Una dintre cele mai importante resurse ale municipiului, de actualitate pe piaţa internaţionala,
nepoluantă, o reprezintă bogatul patrimoniu turistic. Din păcate, la noi, aceasta activitate este
nesemnificativă prin aportul ei la dezvoltarea comunităţii.
O preocupare constantă a mediului de afaceri a fost cantonată în direcţia stabilităţii locurilor de
muncă. De aceea, cred că merită menţionat topul agenţilor economici cu numărul cel mai mare de
angajaţi la 31 decembrie 2004:

SC PLIMOB SA
STEILLMAN SRL
SC MARA SOCOM SA
SC SIGSTRAT SA
SC ITA PRODUCTION SRL
SC SITEL SA
SC PRIMA FASHION SRL
RENVAL IMPEX SRL
SC XILOBAIA SRL
SC MECANICA SA

Industria mobilei
Industria textilă
Industria confecţiilor
Stratificate din lemn
Ambalaje din lemn
Industria mobilei
Industria textilă
Tapiţerie
Semifabricate din lemn
Organe de asamblare

1130
784
698
690
350
440
360
233
215
210

Concluzionând, în tabelul de mai jos prezentăm concentrat, aspectele pozitive respectiv pe cele
negative ale mediului economic din municipiul Sighetul Marmaţiei.

Puncte tari

Puncte slabe

Privatizarea firmelor de stat şi restructurarea
economiei oraşului
Inexistenţa întreprinderilor mari producătoare de
pierderi
Iniţiativă privată activă

Accesul greoi al agenţilor economici la credite
(dobânzi încă mari)
Numărul mic de I.M.M.-uri

Dezvoltarea exportului
Activitatea Camerei de Comerţ în oraş
Reţea extinsă de instituţii financiar-bancare

Infrastructura de acces în municipiu
necorespunzătoare
Lipsa managementului performant la IMM-uri
Fragilitatea sistemului lohn
Slabă reprezentare a activităţilor economice în
domeniul agricol
Absenţa unei reţele de servicii în sprijinul
întreprinzătorilor (incubatoare de afaceri, centre
de afaceri)

B. Agricultura

Condiţiile de climă şi relief nu permit desfăşurarea unei agriculturi intensive, de mare performanţă,
activitatea agricolă fiind redusă în raport cu necesităţile oraşului. Aceasta este semnificativ reprezentată
în creşterea animalelor şi cultivarea pomilor fructiferi.
Structura fondului funciar agricol
1.Terenuri agricole: 7.782 ha
a. arabile: 1.430 ha
b. păşuni: 2.013 ha

c. fâneţe: 3 917 ha
d. livezi:

422 ha

2. Creşterea animalelor:
a. nr. de gospodării crescătoare de animale: 2.300
b. nr. de bovine:1.756
c. nr. porcine: 2.584
d. nr. ovine: 2.589
e. nr. caprine: 140
f. nr. familii albine:1.850

C. Infrastructura locală cuprinde o reţea de drumuri publice în lungime de :

168 km.

din care:
a.

modernizate: 46.7 km.

b.

pietruite: 93.2 km.

c.

din pământ: 28,1 km.

În anul la care face referire prezenta informare am fost preocupaţi de reabilitarea tuturor acestor
categorii de drumuri, utilizând atât surse proprii(14,5 miliarde lei) cât şi surse atrase(34,1 miliarde lei).
Această afirmaţie conduce la o stare de fapt ce nu poate fi contestată de nimeni. Practic, 70,2% din
sursele care au asigurat finanţarea acestor lucrări au fost realizate în perioada la care face referire
prezenta Informare. Au fost astfel realizate lucrări de modernizare, îmbrăcăminte bituminoasă, covor
asfaltic, pietruire şi balastare pe o lungime totală de 93,4 km., fapt fără precedent pentru comunitatea
locală. Au fost de asemenea construite două poduri situate pe Sihei şi Grui şi reparate alte două poduri
Ronişoara şi Abator. S-a intervenit la îmbunătăţirea aducţiunii de apă potabilă în cartierul Iapa.

D. Construcţii şi reparaţii locuinţe:
În anul 2004 s-a continuat preocuparea pentru asigurarea unui număr cât mai mare
de locuinţe pentru tineri. Cu sprijinul A.N.L., în Cartierul Unirii, respectiv "Alexandru Ivasiuc" au fost
finalizate şi repartizate 5 blocuri ce însumează 116 unităţi locative. Valoarea surselor atrase prin grija
Primarului municipiului, prin acest parteneriat, se ridică la suma de 50,2 miliarde lei. Contribuţia
Bugetului local la aceste investiţii se regăsesc în :
-

construcţia a trei Centrale termice;

-

construcţia a trei şoproane pentru lemne;

-

racorduri la reţelele electrice, apă şi canal;

-

lucrări tehnico edilitare constând în amenajarea căilor de acces şi a zonelor verzi.

Analiza situaţiei locative din municipiu a condus la necesitatea implicării noastre în găsirea de soluţii care
să asigure şi locuinţe sociale. În acest sens au fost achiziţionate, în vederea reabilitării 2 blocuri de
locuinţe; unul dintre acestea - Bl. 3 din Cartierul "Alexandru Ivasiuc" a şi fost contractat cu S.C.
"Consim" S.A.
O preocupare constantă s-a materializat în protejarea fondului locativ situat în centrul istoric al
municipiului. Au fost realizate lucrări de consolidare, refacere şarpante şi coşuri de fum, înlocuirea
jgheaburilor şi burlanelor, tencuieli, vopsitorii şi zugrăveli la faţade, refacerea unor reţele de apă canal,
în valoare de 3,6 miliarde lei.

E. Învăţământ
Învăţământul şi-a găsit, un loc firesc în preocupările noastre. Ele s-au materializat în construirea a două
săli de sport, în valoare de 15,6 miliarde lei, în parteneriat cu C.N.I., la care se adaugă contribuţia
Consiliului local, în valoare de 1,7 miliarde lei. Pentru a crea condiţii cât mai propice procesului instructiv
educativ s-au făcut investiţii în reabilitarea Grădiniţei nr. 1 (Cartier "Bogdan Vodă") şi extinderea
reţelei de încălzire(Grup Şcolar Forestier), lucrări în valoare de 3,5 miliarde lei.
Anul la care ne raportăm a însemnat şi achiziţionarea unui număr de 25 de calculatoare, în
valoare de 1,7 miliarde lei, pentru Grupul Şcolar Forestier, în cadrul unui Program implementat de
Ministerul de resort. O atenţie cuvenită s-a asigurat şi derulării Programului guvernamental "Laptele şi
cornul". În anul la care face referire prezenta informare, numărul elevilor sigheteni care au beneficiat de
produse lactate şi panificaţie se prezintă după cum urmează:

Unitatea şcolară
Şcoala nr.1
Şcoala nr.2
Şcoala nr.3
Şcoala nr.4
Şcoala nr.5
Şcoala nr.6
Şcoala nr.7
Şcoala nr.8
Şcoala nr.9
Şcoala nr.10
Şcoala nr.11
Grădiniţa nr. 1
Grădiniţa nr. 9
Total

Grădiniţa
60

80
51
22
30

15
210
115

Ciclul primar
46
261
275
126
126
44
23
60
462
80
27

Total
106
261
275
126
206
95
45
90
462
80
42
210
115
2113

F. Sănătate
Spitalul municipal Sighetul Marmaţiei s-a confruntat în anul 2004 cu o serie de dificultăţi legate de
asigurarea resurselor financiare necesare asigurării în condiţii normale a actului medical în sine.
Greutăţile au fost cauzate, în general, de organizarea pavilionară a Spitalului, ceea ce înseamnă cheltuieli
materiale suplimentare pentru întreţinerea unor clădiri ce depăşesc 100 de ani, unde instalaţiile de
încălzire sunt compromise, la fel ca şi reţeaua termică subterană deservită de o centrală pe combustibil
lichid cu consumuri foarte mari. Faţă de această situaţie coroborată cu intrarea patrimoniului acestei
instituţii în proprietatea Consiliului local, din bugetul anului 2004 s-au asigurat 1,5 miliarde lei pentru
întreţinerea clădirilor menţionate. Pe cale de consecinţă, am căutat alte soluţii care să asigure surse
suplimentare de finanţare. Astfel, prin ministerul de resort s-a reuşit atragerea sumei de 5 miliarde lei
pentru reabilitarea componentei ATI din cadrul Serviciului de urgenţă, respectiv 2 miliarde lei pentru
amenajarea spaţiului destinat funcţionării computerului tomograf , aparat în valoare de 500 mii euro,
achiziţionat şi donat Spitalului municipal la finele anului 2004 de către Fundaţia elveţiană condusă de
prof. Andreas Fanconi şi muzicianul Nagy Istvan Zsolt. Şi dacă tot i-am pomenit pe aceşti cu adevărat
Cetăţeni de onoare ai municipiului, trebuie să mai adaug că fără sprijinul financiar al acestora nu
reuşeam reparaţia capitală a Şcolii de muzică şi arte plastice care a costat nu mai puţin 44 mii euro şi
două piane de mare valoare.

G. INDICATORI SOCIALI
I. Structura populaţiei
Populația (număr total)
După etnie
Români
79.54%
După religie
Ortodoxă
69.04%
După gen
Bărbați
48.21%

41,246
Maghiari
15.8%
Catolică
20%
Femei
51.79%

Rromi
Ucraineni
1.1%
3.01%
Protestanta
3.9%

Alții
0.55%
Altele
7.06%

II. Şomaj (la 31.12.2004)
1. Populaţia aptă de muncă, între 18 şi 62 ani: 27.421 persoane;
2. Număr total de şomeri înregistraţi:
3. Rata şomajului:
4. Numărul de locuri de muncă oferite:

521;
1,9 %;
47.

III. Persoane care beneficiază de ajutor social de la Primărie, conform Legii 416/2001
(31.12.2004)
Total persoane beneficiare: 477, din care :

- copii sub 18 ani
- scutiţi de munca din motive medicale
- prestează munca în folosul comunităţii

184
225
68

Cuantumul acestor ajutoare s-a ridicat în anul 2004 la 3,5 miliarde lei

IV. Persoane beneficiare ale cantinei de ajutor social
Total persoane beneficiare: 63, din care 5 persoane vârstnice suma alocată în anul
2004 pentru Cantina de ajutor social a fost de 2,1 miliarde lei.

V. Persoane cu handicap şi însoţitori ai acestora
- Persoane cu handicap de gradul II: 234
- Însoţitori ai persoanelor cu handicap gr. I: 143 (Consiliul Local al municipiului Sighetul
Marmaţiei a plătit în anul 2004 suma de 6.4 miliarde ei însoţitorilor persoanelor cu handicap gr. I)
- Persoane cu handicap gr. I fără însoţitor: 20
- Persoane cu handicap mediu: 23 copii
În afara ajutoarelor mai sus menţionate s-au acordat ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare
persoanelor fără aparţinători în sumă de 584,8 milioane lei.
Din punctul meu de vedere se impune şi reliefarea unor neajunsuri ce şi-au făcut simţită prezenţa
în activitatea de zi cu zi:
problema resurselor umane. Mă îngrijorează imposibilitatea în care ne aflăm din punct de vedere
financiar pentru a răspunde, pe măsură, ofertei Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin instituţiile
abilitate, de-a asigura continua lor perfecţionare în administraţia publică;
locuinţele sociale - ne confruntăm cu o criză acută de locuinţe sociale. Va trebui, ca împreună, să
găsim soluţii financiare care să conducă la realizarea de unităţi locative care să facă faţă, cât de cât,
avalanşei de cereri înregistrate;
aplicarea Legilor Fondului funciar, a Legii nr. 10/2001 - se constată întârzieri, unele obiective(legate
de obţinerea diverselor documente pe care trebuie să le prezinte petenţii), altele ce ţin de organizarea
efectivă a Comisiilor abilitate să soluţioneze toate solicitările înregistrate, etc.;
lipsa de activitate şi continua degradare a bazei materiale a Staţiunii de Cercetare, Producţie şi
Creştere a Bovinelor, cu toate eforturile Primăriei de-a mobiliza Academiei Agricole, forul tutelar, a
personalului de specialitate pentru reorganizarea activităţii şi accederea la Programe de finanţare
externă în domeniu.
Îndeplinind funcţia de autoritate publică, conform Art. 66(1), Primarul este şeful administraţiei publice
locale şi al aparatului propriu de specialitate. În această calitate, implicarea cu simţ de răspundere, cu

solicitudine şi promptitudine în rezolvarea tuturor problemelor ce vizează comunitatea şi pe cetăţenii
săi, trebuie să constituie o prioritate absolută ce poate fi rezolvată numai cu concursul membrilor
Consiliului local, a echipei de profesionişti din Primărie şi reprezentanţii societăţii civile.
Cred în oameni, cred în puterea de a se dărui pentru binele tuturor, cred în fiecare dintre
Dumneavoastră.

PRIMAR,
Prof. Eugenia Godja

