PRIMÃRIA

Municipiului Sighetul Marmaţiei

str. Bogdan Vodă nr.14 Tel. 004 0262 312396 Fax 004 0262 311069

CABINETUL PRIMARULUI

INFORMARE
PRIVIND STAREA ECONOMICO-SOCIALĂ
A MUNICIPIULUI SIGHETUL MARMAŢIEI ŞI MODUL
DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR ADOPTATE
DE CONSILIUL LOCAL ÎN ANUL 2005

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 2005.
Potrivit art. 38 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local al municipiului
Sighetul Marmaţiei s-a întrunit, în perioada analizată, în 12 şedinţe ordinare şi 5
şedinţe extraordinare adoptând în cursul anului 2005 un număr de 103 hotărâri,
după cum urmează:
Hotărârea nr. 1/2005

privind aprobarea contului de execuţie bugetară
pentru anul 2004
realizat
Direcţia Economica

Hotărârea nr. 2/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetu
Marmaţiei pentru luna februarie 2005
realizat
Compartimentul Asistenţă Socială

Hotărârea nr. 3/2005

privind aprobarea completării anexei B a Hotărârii nr.
16/2001 privind completarea Hotărârii nr. 8 din data
de 17.01.2001 a Consiliului Local al municipiului
Sighetu Marmaţiei şi introducerea sistemului de
parcare cu plata în regim de autotaxare
se aplică cu excepţia faptului că, pe strada
Corneliu Coposu, regimul de parcare este pe
partea dreaptă a sensului de circulaţie
Direcţia Venituri şi Serviciul Tehnic

Hotărârea nr. 4/2005

privind aprobarea preluării unui imobil în domeniul
public a municipiului Sighetu Marmaţiei

realizat
Serviciul
Public

comunitar
de
evidenţă
persoanelor,.
şi Direcţia Economică

a

Hotărârea nr. 5/2005

privind aprobarea preluării din patrimoniul S.C.
Acaterm S.A. în patrimoniul public a municipiului
Sighetu Marmaţiei a reţelelor de apă şi canalizare, a
Staţiei de captare şi a Staţiei de epurare a apelor
uzate
realizat
S.C. Acaterm S.A, şi Direcţia Economică.

Hotărârea nr. 6/2005

privind aprobarea noilor tarife practicate de S.C.
Acaterm S.A. Sighetu Marmaţiei pentru serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare începând cu data de
01.02.2005
realizat
Direcţia Economică şi S.C. Acaterm S.A.

Hotărârea nr. 7/2005

privind aprobarea majorării tarifelor la transportul în
comun de călători efectuat de către S.C. Transport
Mara Nord S.A
realizat
Direcţia Economică şi S.C. Transport Mara Nord S.A.

Hotărârea nr. 8/2005

privind aprobarea cuantumului unor chirii pentru
închirierea unor suprafeţe de teren şi revocarea
Hotărârilor nr.79/2001 şi nr.84/2002 a Consiliului local
al municipiului Sighetu Marmaţiei
realizat
Direcţia Venituri.

Hotărârea nr. 9/2005

privind aprobarea reactualizării inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al municipiului
Sighetu Marmaţiei
realizat
Serviciul tehnic, şi Direcţia Economică.

Hotărârea nr. 10/2005

privind aprobarea transmiterii unor imobile în
administrarea actualilor utilizatori
în curs de elaborare a Protocolului de predare
- primire şi a normelor de reglementare
privind administrarea acestor bunuri
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei, Serviciul
tehnic
şi
Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 11/2005

privind însuşirea proiectului Stemei municipiului
Sighetul Marmaţiei
în procedură de adoptare şi publicare în
Monitorul Oficial
Primarul Municipiului Sighetul Marmaţiei;

Hotărârea nr. 12/2005

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită pentru o
perioada de 3 ani a unor imobile
realizat
Serviciul Spaţiul Locativ

Hotărârea nr. 13/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetu
Marmaţiei pentru luna martie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară

Hotărârea nr. 14/2005

privind aprobarea concesionării serviciului de
transport public local de calatori, a mijloacelor de
transport şi a infrastructurii aferente transportului
public local de călători
au avut loc 3 licitaţii deschise şi nu s-a
încheiat contractul din cauza ofertantului
câştigător
în
cauză
este
necesară
schimbarea
documentaţiei pentru o nouă licitaţie
Biroul Investiţii licitaţii şi Direcţia economică;

Hotărârea nr. 15/2005

privind aprobarea preluării Centrului de zi şi a
Centrului familial
realizat
Direcţia economică şi Compartimentul Asistenţă
Socială;

Hotărârea nr. 16/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei şi Direcţia
Economică

Hotărârea nr. 17/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna aprilie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 18/2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare, Statului de funcţii, Organigramei, şi
Numărului de posturi pentru Serviciul public
comunitar local de evidenţă a persoanelor Sighetul
Marmaţiei
realizat
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor
Sighetul Marmaţiei

Hotărârea nr. 19/2005

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de
143 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Traian nr. 31
realizat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 20/2005

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de
247 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Iuliu Maniu nr. 70-73
realizat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 21/2005

cu privire la aprobarea iniţierii procedurii de delegare
a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare
din municipiul Sighetul Marmaţiei în
cadrul proiectului „Mara- managementul reţelelor de
apă- Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei
potabile din oraşele maramureşene”
realizat
Direcţia Economică şi Serviciul Tehnic;

Hotărârea nr. 22/2005

privind aprobarea concesionării
destinaţia de cabinete medicale
realizat
Serviciul Tehnic;

Hotărârea nr. 23/2005

privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de
păşunat pe păşunea administrată de Consiliul Local
al municipiului Sighetul Marmaţiei în anul 2005
realizat
Biroul Cadastru şi Agricol;

Hotărârea nr. 24/2005

cu privire la aprobarea P.U.D. " Înfiinţare cimitir
confesional " în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Avram Iancu nr.73/B
s-a eliberat autorizaţie de construcţie
Biroul Sistematizare Urbanism

spatiilor

cu

Hotărârea nr. 25/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna mai 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 26/2005

privind aprobarea vânzării către S.C. La Dorel Com
SRL. unui teren în suprafaţă de 1340 mp. situat în
municipiul Sighetul Marmaţiei str. Avram Iancu nr.55
realizat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 27/2005

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de
104 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Piaţa 1 Decembrie 1918
licitaţia a fost organizată dar contractul de
vânzare - cumpărare nu s-a materializat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 28/2005

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de
9.250 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Popa Lupu nr.1
realizat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 29/2005

privind aprobarea concesionării unui teren către S.C.
„Ardeleana Tisa” S.R.L.
realizat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
economică

Hotărârea nr. 30/2005

privind aprobarea transferării unui buldo-excavator
de la S.C. „Mara Nord” S.A. la Serviciul Public de
Gospodărie „Urbana”
realizat
S.C. „Mara Nord” S.A. şi Serviciul Public de
Gospodărie „Urbana”;

Hotărârea nr. 31/2005

cu privire la aprobarea P.U.D. " Amenajare Piaţa
Agroalimentară” în municipiul Sighetul Marmaţiei
nu se poate aplica deoarece terenul în cauză
este revendicat
Biroul Sistematizare Urbanism;

Hotărârea nr. 32/2005

privind aprobarea efectuării unui schimb de
administrare a unor imobile proprietate publică a
municipiului Sighetu Marmaţiei între Centrul de
Execuţie Bugetară şi Grădiniţa nr. 13
schimbul de administrare nu se poate realiza
întrucât clădirea este revendicată.
Direcţia Economică şi Compartimentul Investiţii
Licitaţii;

Hotărârea nr. 33/2005

privind aprobarea modificării Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Compartimentul juridic;

Hotărârea nr. 34/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 35/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna iunie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 36/2005

privind aprobarea înstrăinării unei
serviciu de către I.J.P.F. Maramureş
realizat
Serviciul Spaţiu Locativ;

Hotărârea nr. 37/2005

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 19/2005 a
Consiliului local al municipiului Sighetul Marmaţiei
licitaţia a avut loc fără a se încheia contractul
Biroul Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică;

Hotărârea nr. 38/2005

privind aprobarea noilor tarife practicate de S.C.
„Acaterm” S.A. Sighetul Marmaţiei pentru serviciile
de alimentare cu apă şi canalizare
realizat
Direcţia Economică şi S.C. „Acaterm” S.A.

Hotărârea nr. 39/2005

privind schimbarea de numirii Sălii de Spectacole
„Studio” din municipiul Sighetul Marmaţiei şi

locuinţe

de

atribuirea acesteia a numelui cântăreţului „Viorel
Costin”
realizat
Casa de Cultură a municipiului Sighetu Marmaţiei
Hotărârea nr. 40/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 41/2005

privind aprobarea participării Consiliului Local al
municipiului Sighetul Marmaţiei la Proiectul de
finanţare „Dezvoltare durabilă pe baza turismului
ecologic şi cultural în Depresiunea Maramureşului - o
provocare trans-frontieră”
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei

Hotărârea nr. 42/2005

privind aprobarea participării Consiliului Local al
municipiului Sighetul Marmaţiei la proiectul de
finanţare „Un Sit Natura 2000 pentru oameni şi natură
la vărsarea Izei în Tisa”
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei.

Hotărârea nr. 43/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna iulie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară

Hotărârea nr. 44/2005

privind aprobarea înstrăinării unei
serviciu de către S.R.I. Maramureş
realizat
Serviciul Spaţiu Locativ;

Hotărârea nr. 45/2005

privind aprobarea înstrăinării unei locuinţe Domnului
Mihalca Ionuţ
realizat
Serviciul Spaţiu Locativ;

Hotărârea nr. 46/2005

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de
503 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Locu Târgului nr.6
realizat
Biroului Sistematizare şi Urbanism şi Direcţia
Economică.

locuinţe

de

Hotărârea nr. 47/2005

privind aprobarea modificării Regulamentului privind
înregistrării vehiculelor care circulă ocazional pe
drumurile
publice
pentru
care
nu
există
obligativitatea înmatriculării
realizat
Compartimentul Comercial

Hotărârea nr. 48/2005

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 117.155.501 lei, colectată
conform Hotărârii Consiliului local al municipiului
Sighetul Marmaţiei nr.64/1999
realizat
Serviciul Tehnic şi Direcţia Economică;

Hotărârea nr. 49/2005

privind interzicerea accesului pentru vehiculele cu
tracţiune animală în zona centrală a municipiului
Sighetul Marmaţiei
realizat
Serviciul Tehnic.

Hotărârea nr. 50/2005

privind aprobarea programului de etapizare a
lucrărilor şi a măsurilor privind obţinerea Autorizaţiei
de gospodărire a apelor
realizat
Direcţia Economică şi S.C. „Acaterm” S.A.

Hotărârea nr. 51/2005

privind aprobarea majorării tarifelor la transportul în
comun de călători efectuat de către S.C. „Mara Nord”
S.A
realizat
Direcţia Economică şi S.C. „Mara Nord” S.A.

Hotărârea nr. 52/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna august 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 53/2005

cu privire la aprobarea P.U.D. „Construcţie hală
Sigma 100/45” în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Avram Iancu nr.44
s-a eliberat autorizaţie de construcţie
Biroul Sistematizare Urbanism;

Hotărârea nr. 54/2005

Hotărârea nr. 55/2005

privind trecerea unor imobile din domeniul public în
domeniul privat a municipiului Sighetul Marmaţiei şi
schimbarea destinaţiei acestora
realizat
Serviciul Spaţiu Locativ şi Centrului de execuţie
bugetară.
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
municipiului Sighetul Marmaţiei P.S. Justin Hodea
Sigheteanul
realizat
Primarul Municipiului Sighetul Marmaţiei;

Hotărârea nr. 56/2005

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
municipiului Sighetul Marmaţiei Domnului Secchi
Sauro
realizat
Primarul Municipiului Sighetul Marmaţiei

Hotărârea nr. 57/2005

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
municipiului Sighetul Marmaţiei Domnului Cestari
Antonio
realizat
Primarul Municipiului Sighetul Marmaţiei

Hotărârea nr. 58/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 59/2005

cu privire la aprobarea noilor indicatori tehnico economici ai obiectivului de investiţie „Maramanagementul reţelelor de apă- Reabilitarea reţelelor
de distribuţie a apei potabile din oraşele
maramureşene”
realizat
Direcţia Economică, Serviciul Tehnic şi A.D.I.L.
Maramureş;

Hotărârea nr. 60/2005

cu privire la aprobarea participării municipiului
Sighetul Marmaţiei la capitalul social al S.C. „Vital”
S.A. Baia Mare
societatea a fost reorganizată într-o nouă
structură
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei;

Hotărârea nr. 61/2005

cu privire la aprobarea Proiectului tehnic şi a
documentaţiei de licitaţie pentru execuţia lucrărilor la
obiectivul de investiţie „Mara- managementul

reţelelor de apă- Reabilitarea reţelelor de distribuţie a
apei potabile din oraşele maramureşene”
licitaţia a fost organizată de Ministerul
Integrării Europene
Direcţia Economică, Serviciul Tehnic şi A.D.I.L.
Maramureş;
Hotărârea nr. 62/2005

cu privire la aprobarea delegării in mod direct a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare
din municipiul Sighetul Marmaţiei în
cadrul proiectului „Mara- managementul reţelelor de
apă- Reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei
potabile
din
oraşele
maramureşene”
prin
concesionarea către S.C. „Vital” S.A. Baia Mare
procedură în curs de realizare
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei;

Hotărârea nr. 63/2005

cu privire la aprobarea P.U.D. „Locuinţă unifamilială”
în municipiul Sighetul Marmaţiei str. Lazu Şesului
realizat
Biroul Sistematizare Urbanism;

Hotărârea nr. 64/2005

cu privire la aprobarea P.U.D. „Casa de locuit” în
municipiul Sighetul Marmaţiei str. Crişan nr.44
realizat
Biroul Sistematizare Urbanism;

Hotărârea nr. 65/2005

cu privire la aprobarea P.U.D. „Staţie de sortare,
concasare, spălare şi staţie betoane” în municipiul
Sighetul Marmaţiei str. Primăverii
realizat
Biroul Sistematizare Urbanism

Hotărârea nr. 66/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna septembrie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 67/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 68/2005

privind aprobarea angajării unui credit bancar în
valoare totală de 6.000.000 RON pentru finanţarea
unor lucrări de investiţii locale

realizat
Primarul Municipiului Sighetu Marmaţiei şi Direcţia
Economică.
Hotărârea nr. 69/2005

privind stabilirea Impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2006
realizat
Direcţia Venituri;

Hotărârea nr. 70/2005

privind acceptarea donaţiei unui teren în suprafaţă de
3050 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Arhimandrit Ghermano Vida
realizat
Biroul Urbanism Sistematizare şi Direcţia Economică.

Hotărârea nr. 71/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna octombrie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 72/2005

privind aprobarea efectuării unei virări de credite
bugetare aferente bugetului local pe anul 2005 a
municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică;

Hotărârea nr. 73/2005

privind reglementarea circulaţiei vehiculelor pe
străzile Corneliu Coposu şi Gheorghe Şincai din
municipiul Sighetul Marmaţiei
realizat
Serviciul Tehnic.

Hotărârea nr. 74/2005

privind aprobarea preluării prin transmitere fără plată
a unor autovehicule
realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 75/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate
etapele I şi II pentru extindere reţea de apă în
Cartierul Făget din municipiul Sighetul Marmaţiei
nu s-a solicitat autorizaţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 76/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Tompa din municipiul Sighetul
Marmaţiei
s-a eliberat autorizaţie de construcţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 77/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Ştefan cel Mare din municipiul
Sighetul Marmaţiei
s-a eliberat autorizaţie de construcţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 78/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea
străzii
General
Mociulski
din
municipiul Sighetul Marmaţiei
s-a eliberat autorizaţie de construcţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii

Hotărârea nr. 79/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Horia din municipiul Sighetul
Marmaţiei
nu s-a solicitat autorizaţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 80/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Cloşca din municipiul Sighetul
Marmaţiei
nu s-a solicitat autorizaţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 81/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Crişan din municipiul Sighetul
Marmaţiei
nu s-a solicitat autorizaţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 82/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Mihail Kogălniceanu din
municipiul Sighetul Marmaţiei
nu s-a solicitat autorizaţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 83/2005

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru
modernizarea
străzii
Alexandru
Ivasiuc
din
municipiul Sighetul Marmaţiei
nu s-a solicitat autorizaţie
Biroul sistematizare urbanism şi Biroul investiţii
licitaţii;

Hotărârea nr. 84/2005

cu privire la asocierea şi aprobarea contractării
împrumutului
pentru
obiectivul
de
investiţii
„Reabilitarea sistemului de apă potabilă din oraşele
judeţului Maramureş, cuprins în Programul SAMTID
– Etapa a II-a”
hotărârea a fost modificată prin H.C.L. nr.
99/2005
Direcţia Economică şi Serviciul Tehnic;

Hotărârea nr. 85/2005

privind darea în folosinţă gratuită către Uniunea
Judeţeană C.N.S.L.R. Frăţia pentru o perioadă de 4
ani a unei părţi din imobilul situat în municipiul
Sighetul Marmaţiei str. Piaţa Libertăţii nr. 24
realizat
Serviciul Spaţiu Locativ.

Hotărârea nr. 86/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna noiembrie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară;

Hotărârea nr. 87/2005

privind aprobarea modificării numărului personalului
nedidactic din învăţământul preuniversitar din
municipiul Sighetul Marmaţiei
realizat
Centrul de Execuţie Bugetară Sighetul Marmaţiei

Hotărârea nr. 88/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 89/2005

privind zonificarea municipiului Sighetul Marmaţiei în
vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2006
realizat
Direcţia Venituri;

Hotărârea nr. 90/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna decembrie 2005
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară

Hotărârea nr. 91/2005

cu privire la aprobarea P.U.D.
„Construcţie de
locuinţe
individuale”
în
municipiul
Sighetul
Marmaţiei, str. Mihai Eminescu
s-a eliberat autorizaţie de construcţie
Biroul Sistematizare Urbanism;
privind aprobarea modificării programului de
etapizare a lucrărilor şi a măsurilor privind obţinerea
Autorizaţiei de gospodărire a apelor
realizat
Direcţia Economică şi S.C. „Acaterm” S.A.

Hotărârea nr. 92/2005

Hotărârea nr. 93/2005

privind modificarea numărului autorizaţiilor taxi în
municipiul Sighetul Marmaţiei
realizat
Compartimentul Comercial şi Direcţia Venituri.

Hotărârea nr. 94/2005

privind aprobarea asocierii Consiliul local al
municipiului Sighetul Marmaţiei cu alte autorităţi
locale în vederea elaborării „Proiectului de gestiune
integrată a deşeurilor menajere în judeţul
Maramureş”
proiect în curs de derulare
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei.

Hotărârea nr. 95/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Hotărârea nr. 96/2005

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
municipiului Sighetul Marmaţiei, Surorii Benedictine
Santori Neria
realizat
Primarul Municipiului Sighetul Marmaţiei;

Hotărârea nr. 97/2005

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
municipiului Sighetul Marmaţiei, Surorii Benedictine
Terraneo Anna
realizat
Primarul Municipiului Sighetul Marmaţiei;

Hotărârea nr. 98/2005

privind aprobarea unor facilităţi fiscale
realizat
Direcţia Venituri.

Hotărârea nr. 99/2005

cu privire la aprobarea modificării Hotărârii nr.
84/2005 a Consiliului local al municipiului Sighetul
Marmaţiei privind asocierea şi aprobarea contractării
împrumutului
pentru
obiectivul
de
investiţii
„Reabilitarea sistemului de apă potabilă din oraşele
judeţului Maramureş, cuprins în Programul SAMTID
Etapa a II-a”
realizat
Direcţia Economică;

Hotărârea nr. 100/2005

privind
aprobarea
modificării
listei
spatiilor
comerciale sau de prestări de servicii, proprietate
privata a statului, care se afla în administrarea
Consiliului Local al municipiului Sighetul Marmaţiei
şi care urmează sa fie vândute potrivit dispoziţiilor
Legii 550/2002
realizat
Serviciul Spaţiu Locativ şi Comisia pentru vânzarea
spaţiilor comerciale sau de prestări servicii.

Hotărârea nr. 101/2005

privind
aprobarea
preluării
din
patrimoniul
Ministerului educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul
şcolar judeţean Maramureş, în patrimoniul public al
municipiului Sighetul Marmaţiei a obiectivului de
investiţie „Şcoală cu 16 săli de clasă şi o sală de
sport”
realizat
S.C. „Acaterm” S.A, şi Direcţia Economică.

Hotărârea nr. 102/2005

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor
lunare gratuite pentru transportul urban cu mijloace
de transport în comun pe raza municipiului Sighetul
Marmaţiei pentru luna ianuarie 2006
realizat
Compartimentului Asistenţă Socială şi Autoritate
Tutelară

Hotărârea nr. 103/2005

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2005 a municipiului Sighetul Marmaţiei
realizat
Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei şi Direcţia
Economică.

Membrii Consiliului local au desfăşurat o activitate pozitivă în cadrul
celor 5 comisii de specialitate, analizând şi avizând, după caz, conform
competenţelor ce le revin, întreaga activitate legislativă de la nivelul

comunităţii. Concretizez, nominalizând fiecare comisie şi numărul de întâlniri
organizate de către fiecare în parte în perioada analizată:
1. Comisia de studii prognoze economic-sociale, buget, finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat - 65 şedinţe;
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor
publice, ecologie, protecţia mediului înconjurător,conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură – 45 şedinţe;
3. Comisia pentru mediu, servicii de utilitate publică, gospodărie
comunală, exploatarea şi întreţinerea reţelelor utilitare, transport
urban, comerţ, agricultură şi industrie alimentară – 48 şedinţe;
4. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate,
protecţie socială, sportivă, de agrement, tineret şi femei – 40 şedinţe;
5. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea
drepturilor cetăţenilor şi libertăţilor religioase şi de cult,relaţii externe,
probleme a minorităţilor, relaţii cu cetăţenii şi mass media – 33
şedinţe.

STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A MUNICIPIULUI
SIGHETUL MARMAŢIEI
DATE PRIVIND INFRASTRUCTURA
Municipiul Sighetul Marmaţiei, are o suprafaţă totală de 13.536 ha, din
care 1.694 ha în intravilan şi o populaţie stabilă de 41.246 locuitori.
Pe teritoriul municipiului Sighetul Marmaţiei sunt organizate un număr de
13.943 gospodării, după cum urmează:
- Sighetu Marmaţiei : 12.452 gospodării;
Iapa: 457 gospodării;
- Sugau: 230 gospodării;
- Valea Cufundoasa: 162 gospodării;
- Lazu Baciului: 245 gospodării;
- Valea Hotarului: 397 gospodării.
Dotarea edilitară a municipiului Sighetu Marmaţiei se prezintă astfel :
- lungimea străzilor - 168 km
o lungimea străzilor asfaltate - 47 km
o lungimea străzilor pietruite - 93 km
o lungimea străzilor din pământ – 28 km
- lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile - 52 km
- lungimea reţelei de canalizare – 44 km
- locuinţe existente : 15.312
- locuinţe în proprietatea statului : 1001
o apartamente în bloc: 385
o apartamente în case 460
o apartamente ANL: 116

o apartamente sociale: 40
- locuinţe proprietate privată : 14.311
SITUAŢIA ECONOMICĂ
La data de 30.06.2005, la Administraţia Finanţelor Publice filiala Sighetu
Marmaţiei, erau înregistraţi un număr de 854 agenţi economici, care au sediul
societăţilor în municipiul Sighetu Marmaţiei şi situaţia acestora, în funcţie de
forma de organizare, se prezintă astfel:
Total agenţi economici

1.615

Societăţi comerciale pe
27
acţiuni (S.A.)
Societăţi comerciale cu
808
răspundere limitată (S.R.L.)
Societăţi în nume colectiv
15
(S.N.C.)
Organizaţii cooperatiste
4
(Coop.)
Asociaţii familiale şi
persoane fizice autorizate
761
(A.F. şi P.F.)
Agenţii economici din municipiul Sighetu Marmaţiei desfăşoară, în
principal, următoarele activităţi:
-

fabricarea mobilei;
fabricarea textilelor si confecţiilor;
prelucrarea lemnului;
construcţii civile şi industriale;
industria construcţiilor de maşini ( echipamente, organe de asamblare);
industria alimentara (prelucrarea cărnii, laptelui, brutarii);
transportul urban, rural, comercial şi feroviar;
comerţ ;
cooperaţie;
prestări de servicii;
silvicultura;

După profilul activităţii, numărul agenţilor economici care au depus
bilanţuri se prezintă astfel:

agricultura

Nr. de
firme
4

Silvicultura

9

Textila

12

Tipul activităţii

Confecţii

19

construcţii de maşini

19

alte activităţi industriale

20

alimentara, băuturi, tutun

30

mobila

32

transport calatori şi marfa

52

prelucrarea lemnului
hoteluri, moteluri, restaurante, baruri,
cafenele
construcţii civile şi activităţi conexe

58

diferite activităţi de servicii

93

comerţ cu ridicata

115

comerţ cu amănuntul

268

58
65

854

Dinamica principalelor activităţi economice din municipiul Sighetu
Marmaţiei (2004 - 2005):
Nr.
crt
.
1
2
3
4
5

Denumire activitate
economica
agricultura si
silvicultura
alimentara, băuturi,
tutun
textile confecţii
prelucrarea lemnului
construcţii metalice,
maşini si
echipamente

6

mobilier
alte activităţi
13
industriale
construcţii civile si
7
conexe
8
9

comerţ cu ridicata
comerţ cu amănuntul

REALIZARI - ANUL
2004 - 2005

Anul 2005
fata de anul
2004 (%)

Anul 2005
fata de
anul 2004
(+/-)

60.170.610

45.334.668

75,34%

-14.835.942

69.316.400
223.796.33
7
883.674.14
2

66.654.509
191.108.61
4
903.303.06
6

96,16%

-2.661.891

85,39%

-32.687.723

102,22%

19.628.924

351.466.64
9

303.120.03
4

86,24%

-48.346.615

794.340.67
5

948.603.45
6

119,42%

154.262.78
1

38.477.576
133.377.66
2
604.685.09
7
906.767.09
3

18.040.182
119.563.24
0
855.647.32
0
744.176.89
6

46,88%

-20.437.394

89,64%

-13.814.422
250.962.22
3
162.590.19

141,50%
82,07%

7
hoteluri, restaurante,
cafenele
transport calatori si
11
marfa
12 servicii
10

TOTAL

107.606.13
6

85.452.728
117.131.37
0
90.944.868
86.484.369 64.517.912
4.355.140.7 4.458.620.9
08
01

125,92%

22.153.408

77,64%
74,60%

-26.186.502
-21.966.457
103.480.19
3

102,38%

Cei 854 agenţi economici au realizat in anul 2005 o cifra de afaceri de
4.458.620.901 mii lei, din care 2.476.164.529 din activitati industriale si
1.982.456.372 mii lei din constructii, activitati comerciale si servicii.
Comparand aceasta cifra de afaceri cu cea realizata in anul 2004 se observa o
usoara crestere de 2,38 %.
AGRICULTURA SI SILVICULTURA
Agricultura este foarte slab reprezentata la nivelul municipiului Sighetu
Marmatiei. Mentionam ca din cele aprox 45 miliarde lei, cifra de afaceri
inregistrata de aceste doua activitati economice, agricultura reprezinta doar 7
%.
INDUSTRIA
Din tabelul de mai sus se observa ca activităţile industriale din municipiul
Sighetu Marmaţiei care fac export (textile, confecţii si producţia de mobilier) au
trecut printr-o perioada mai grea datorita încasărilor mai mici in lei la acelaşi
volum exportat, lucru care deriva din cauza deprecierii valutelor (Euro si USD)
fata de leu. Producţia de mobilier este ramura industriala care îşi menţine
trendul ascendent si in anul 2005. Menţionam ca aproximativ 2/3 din cifra de
afaceri in industria mobilierului din municipiul nostru este realizata de SC
Plimob SA.
COMERŢUL
Creştere semnificativă are comerţul cu ridicata (41,5 %). Aceasta se
explica in principal prin mărirea cantităţii si diversităţii materialelor de
construcţii achiziţionate de populaţie. Menţionam ca in acest sens un aport
principal l-a avut deschiderea depozitului de materiale de construcţii al firmei
SC Orizont SRL
O altă activitate economică care înregistrează o creştere de aproape 26
de procente este cea a hotelurilor, restaurantelor si cafenelelor. La acest lucru
a contribuit in principal deschiderea a doua moteluri si anume: „Nova” cu o
capacitate de 52 de locuri de cazare si 120 de locuri la mese si “Villa Royal” cu
o capacitate de 15 locuri de cazare si 40 de locuri la mese.

O scădere accentuată a cifrei de afaceri, se observa la poziţia denumita
generic de noi, alte activităţi industriale. La aceasta poziţie am inclus firme
care după codul CAEN desfăşoară următoarele tipuri de activităţi :
- producerea pieselor din cauciuc;
- producerea elementelor din beton;
- articole din piele;
- edituri, poligrafie.
Principalii 10 angajatori din municipiul Sighetu Marmaţiei sunt:
DENUMIRE FIRMA
PLIMOB SA
STEILLMAN SRL
MARA SOCOM SA
SIGSTRAT SA
SITEL SA
XILOBAIA SRL
ITA PRODUCTION SRL
PRIMAFASHION SRL
ZIZO IMPEX SRL
MECANICA-SIGHETU
SA

Nr.
ang.
1.150
765
681
658
420
414
262
258
180
150

AGRICULTURA
Fondul funciar este împărţit astfel:
teritoriu administrativ: 13.536 ha din care:
- suprafaţa agricolă este de 7.782 ha
Modul de utilizare al suprafeţelor agricole:
Arabil

Păşuni

Fâneţe

Livezi

1.430

2.013

3.917

422

Total
7.782
ha

- suprafaţa neagricolă este de 5.754 ha (1.694 ha în
intravilan)
Modul de utilizare a suprafeţelor neagricole
Păduri
4.704

Ape şi
Drumuri
bălti
97
253

Curţi,
clădiri
522

Terenuri
neproductive
178

Total
5.754

CULTURA
Cereale
Leguminoase
Cartofi
Legume
Plante de
nutret
Pasuni
naturale
Fanete
naturale
Livezi

SUPRAFAŢA
RECOLTATĂ- ha.

PRODUCŢIA
OBŢINUTĂ –tone

659
10
450
50

2.000
10
6.800
800

261

2.100

1.983

9.920

3.780

7.560

422

7.496

Efectivele de animale din gospodăriile populaţiei
Categoria de animale
Bovine
Porcine
Ovine
Caprine
Cabaline
Iepuri de casa
Nutrii
Păsări
Albine

Efective
1.626
3.049
2.879
140
320
1.000
100
28.000
800

Producţia de carne rezultată din sacrificarea animalelor în gospodăriile
populaţiei :

Categoria
de animale
Bovine
Porcine
Ovine
Caprine

Numărul
animalelor
sacrificate
430
1.020
1.850
160

Tone carne
163
102
19
2

Producţia de lapte la gospodăriile populaţiei pe categorii de animale:
Categoria de
animale

Productia lapte
(hl)

Vaca şi bivolita
Oaie
Capra

44.450
760
210

În ceea ce priveşte sprijinirea producătorilor agricoli, lucrătorii Biroului
Agricol au informat, în mod organizat, deţinătorii de terenuri şi crescătorii de
animale cu privire la facilităţile oferite de statul roman prin Direcţia Generala
Agricola de Reproducţie si Selecţie conform normelor in vigoare.
FORŢA DE MUNCĂ
La nivelul agenţilor economici din municipiului Sighetu Marmaţiei îşi
desfăşoară activitatea circa 9.401 de angajaţi. Precizăm că în acest număr sunt
incluşi şi angajaţii firmelor care nu depun bilanţ contabil la Administraţia
Financiară din Sighetu Marmaţiei ( Plimob, Steilmann, Xilobaia, Primafashion,
Brolin ).
Numărul salariaţilor şi structura acestora la nivelul municipiului Sighetu
Marmaţiei, nu pot fi stabilite exact, întrucât instituţiile de specialitate din
teritoriu nu ne-au furnizat datele respective, motivând că deţin date doar la
nivel de judeţ. Din informaţiile obţinute pe plan local, rezulta ca numărul
salariaţilor din municipiul Sighetu Marmaţiei este de circa 14.500 cetăţeni.
SĂNĂTATE
Populaţia din aria de influenta a municipiul Sighetu Marmaţiei beneficiază
de serviciile Spitalului Municipal. In anul 2005 au fost internate, in cele 825 de
paturi, un număr de 17.718 persoane, iar un număr de 88.200 cetăţeni au
beneficiat de consultaţii in Policlinica Spitalului.
-

-

Număr de secţii si compartimente: 21+5 laboratoare
Număr cabinete medici de familie: 19
Număr de consultaţii in cabinete de familie: 128.629
Număr cabinete stomatologice: 17
Număr cabinete ambulatoriu de specialitate: 21
Numărul de cabinete şcolare: 4
Fonduri alocate in anul 2005 (RON):
* ASS: 16.141.997
* Buget Local: 768.426
* Venituri proprii: 215.185
* Donaţii si sponsorizări: 16.219
Sume alocate pentru investiţii (2005):
BL: 33.334 (RON)
MS: 293.053 (RON)
Numărul de ambulanţe : 8
Numărul unităţilor farmaceutice: 7
Cheltuieli efectuate in 2005:
ASS: 17.015.770 (RON)

-

Buget Local: 761.392 (RON)
Numărul total al angajaţilor : 821
- medici: 86
- personal superior: 15
- personal mediu: 372
- auxiliar: 231
- personal TESA: 38
- muncitori + deservire: 7
ÎNVĂŢAMÂNT

Referindu-ne la numărul unităţilor de învăţământ, numărul profesorilor, al
copiilor si elevilor din anul şcolar 2005-2006, la nivelul municipiului Sighetu
Marmaţiei, situaţia se prezintă astfel:
I. Grădiniţe: 12 (+grupe de pe lângă scoli şi liceul Ferdinand)
II. Şcoli generale: 11
III. Licee: 6
IV. Universităţi: 2 (“Babeş Bolyai” şi „Spiru Haret”)
Număr de preşcolari şi elevi:
• preşcolari: 1.251
• ciclul primar: 1.815
• ciclul gimnazial: 2.065
• liceu : 4.646
Procesul instructiv-educativ al celor 9777 de elevi din municipiul Sighetu
Marmaţiei este asigurat de 740 cadre didactice, 73 personal didactic auxiliar şi
188 personal nedidactic.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI ŞOMAJ
2005

Ajutoare acordate de Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei în anul

Tip ajutor

Valoare
(mii RON)

Ajutor social

375.12

Cantina de ajutor
social
Indemnizaţie de
naştere

109.47
78.19

Ajutor încălzire

69.89

Asistenţă personală
pentru persoane cu
handicap

711.22

Transport urban
gratuit pt. persoane
cu handicap

61.71

TOTAL

1405.60

Şomaj (31.12.2005, sursa: AJOFMM)
1. Populaţia activă civilă:
2. Număr total de şomeri înregistraţi:
3. Beneficiari de ajutor de şomaj:
4. Şomeri neindemnizaţi:
5. Rata şomajului:

16281 persoane
441
161
280
2,7%

