PRIMÃRIA

Municipiului Sighetul Marmaţiei

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

CABINET PRIMAR

STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A MUNICIPIULUI
SIGHETUL MARMAŢIEI

Informare privind activitatea desfăşurată la nivelul Consiliului Local al municipiului
Sighetul Marmaţiei în cursul anului 2006.
În conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local al
municipiului Sighetul Marmaţiei în cadrul lucrărilor a 12 şedinţe ordinare şi 7 şedinţe extraordinare a
adoptat în cursul anului 2006 un număr de 90 hotărâri, după cum urmează:
Hotărârea nr. 1/2006

privind aprobarea bugetului local al municipiului Sighetul
Marmaţiei pe anul 2006.
 Realizat
Direcţia Economică.

Hotărârea nr. 2/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna februarie 2006.
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară.

Hotărârea nr. 3/2006

cu privire la aprobarea P.U.D. „Construcţie de locuinţe individuale”
în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Tractorului.
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism

Hotărârea nr. 4/2006

privind numirea doamnei Remeny Ilişca în funcţia publică de Şef al
Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor Sighetu
Marmaţiei
 Realizat

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Sighetu
Marmaţiei

Hotărârea nr. 5/2006

Hotărârea nr. 6/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna martie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
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Direcţia Economică
Hotărârea nr. 7/2006

privind aprobarea preluării în subordinea consiliului local a
municipiului Sighetu Marmaţiei a creşelor „Sfânta Elena” şi
„Piticot”
 Realizat
Direcţia Economică
Compartimentul Asistenţă Socială

Hotărârea nr. 8/2006

privind aprobarea unor facilităţi fiscale
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 9/2006

privind organizarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
 Realizat
Serviciului public pentru situaţii de urgenţă al municipiului Sighetu
Marmaţiei
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 10/2006

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor de locuinţe, la repartizarea locuinţelor pentru
tineri, destinate închirierii
 Realizat
Serviciul Spaţiu Locativ

Hotărârea nr. 11/2006

cu privire la asumarea prevederilor Acordului Cadru şi acceptarea
cofinanţării de către Consiliul local al municipiului Sighetu
Marmaţiei pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelelor de
distribuţie a apei potabile din oraşele judeţului Maramureş”
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 12/2006

cu privire la asumarea prevederilor Acordului de Împrumut
Subsidiar de către Consiliul local al municipiului Sighetu Marmaţiei
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea reţelelor de distribuţie a
apei potabile din oraşele judeţului Maramureş”
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 13/2006

privind aprobarea reeşalonării unor sume aferente bugetului local pe
anul 2006 a municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 14/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna aprilie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

Hotărârea nr. 15/2006

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru anul 2005
 Realizat
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Direcţia Economică
Hotărârea nr. 16/2006

privind organizarea păşunatului şi stabilirea taxei de păşunat pe
păşunea administrată de Consiliul Local al municipiului Sighetul
Marmaţiei în anul 2006
 Realizat
Biroul Cadastru şi Agricol

Hotărârea nr. 17/2006

cu privire la aprobarea preluării şi transferării unor autoturisme
 Realizat
Serviciul public Direcţia Venituri
Biroul Administrativ

Hotărârea nr. 18/2006

privind aprobarea unor facilităţi fiscale
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 19/2006

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de 150 mp. situat în
municipiul Sighetul Marmaţiei Bogdan Vodă nr. 84-86
 Realizat
Serviciul Sistematizare Urbanism
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 20/2006

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de 722 mp. situat
în municipiul Sighetul Marmaţiei Bogdan Vodă nr. 86
 Realizat
Serviciul Sistematizare Urbanism
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 21/2006

privind aprobarea modificării cuantumului unor chirii pentru
închirierea unor suprafeţe de teren cuprinse în Hotărârea nr. 8/2005
a Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 22/2006

privind aprobarea rectificării anexei la Hotărârea nr. 69/2005 a
Consiliului local al municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Venituri
Serviciul Administraţia Pieţelor

Hotărârea nr. 23/2006

privind trecerea Centralelor şi punctelor termice din domeniul
public în domeniul privat a municipiului Sighetu Marmaţiei în
vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării acestora
 Realizat parţial
Direcţia Economică
S.C. Acaterm S.A.
Serviciul tehnic
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Hotărârea nr. 24/2006

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

Hotărârea nr. 25/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna mai 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

Hotărârea nr. 26/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 27/2006

privind aprobarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de
locuinţe sociale
 Realizat
Serviciul Spaţiu Locativ

Hotărârea nr. 28/2006

privind aprobarea înfiinţării Serviciului public comunitar de
Asistenţă Socială
 Realizat
Direcţia Economică
Compartimentul Asistenţă Socială

Hotărârea nr. 29/2006

privind aprobarea unor facilităţi fiscale
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 30/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna iunie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

Hotărârea nr. 31/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 32/2006

privind aprobarea efectuării de către locatar a unor investiţii la
imobilul situat în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Traian nr. 3
 Realizat
Serviciul Spaţiu Locativ

Hotărârea nr. 33/2006

privind delimitarea zonelor din extravilanul municipiului Sighetu
Marmaţiei în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2006
 Realizat
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Compartimentul Asistenţă Socială
Direcţia Economică
Direcţia Venituri
Hotărârea nr. 34/2006

cu privire la aprobarea promovării studiului de fezabilitate pentru
modernizarea străzii Gheorghe Bariţiu din municipiul Sighetu
Marmaţiei
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism
Biroul Investiţii Licitaţii

Hotărârea nr. 35/2006

cu privire la aprobarea P.U.D. „Construcţie complex comercial” în
municipiul Sighetu Marmaţiei str. Bogdan Vodă nr.84 - 86
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism

Hotărârea nr. 36/2006

cu privire la aprobarea P.U.D. „Construcţie clădire de birouri” în
municipiul Sighetu Marmaţiei str. Bogdan Vodă nr.78/A
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism

Hotărârea nr. 37/2006

privind aprobarea ordinii de prioritate şi a criteriilor de departajare
a solicitărilor de locuinţe sociale
 Realizat
Serviciul Spaţiu Locativ

Hotărârea nr. 38/2006

privind aprobarea participării la licitaţia organizată de către S.C.M.
Mara cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Vasile
Alecsandri nr.12 şi achiziţionarea prin această procedură a
imobilului bloc cămin pentru nefamilişti situat în municipiul
Sighetul Marmaţiei str. Alexandru Ivasiuc nr.2
 Nerealizat;Primăria a pierdut licitaţia
Direcţia Economică
Direcţia Tehnică
Serviciul Spaţiu Locativ

Hotărârea nr. 39/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna iulie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

Hotărârea nr. 40/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 41/2006

privind desemnarea doamnei Dutca Florica în vederea completării,
ţinerii la zi şi centralizării datelor din registrul agricol
 Realizat
Secretarul municipiului Sighetu Marmaţiei
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Hotărârea nr. 42/2006

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
 Realizat
Direcţia Venituri
Serviciul Tehnic

Hotărârea nr. 43/2006

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,
structura organizatorica, precum şi a numărului de personal a
unităţii de asistenţă medico socială din municipiul Sighetu
Marmaţiei
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 44/2006

privind aprobarea participării Consiliului Local al municipiului
Sighetu Marmaţiei ca şi solicitant în cadrul programului de
vecinătate România Ucraina 2004
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 45/2006

privind aprobarea unor facilităţi fiscale
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 46/2006

cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea
străzii Gheorghe Bariţiu din municipiul Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism
Biroul Investiţii Licitaţii

Hotărârea nr. 47/2006

privind aprobarea predării obiectivului de investiţii „Şcoală cu 16
săli de clasă şi o sală de sport” către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării, Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş
 Realizat; lucrarea e în execuţie
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 48/2006

privind aprobarea transmiterii unui imobil în administrarea
Universităţii Babeş Bolyai Cluj Napoca, Extensia Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 49/2006

cu privire la aprobarea aplicării procedurii de urgenţă prevăzută de
art.122 lit.c al Ordonanţei de Urgenţa nr. 34 din 19 aprilie 2006
pentru asigurarea spaţiilor şi a dotărilor necesare noului punct de
control pentru trecerea frontierei de stat de la Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 50/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna august 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
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Hotărârea nr. 51/2006

privind aprobarea transmiterii unui imobil în folosinţa gratuită a
Casei de ajutor reciproc a pensionarilor Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 52/2006

privind aprobarea participării municipiului Sighetu Marmaţiei la
concursul „Cea mai frumoasă comună cel mai frumos oraş din
judeţul Maramureş”
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 53/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor apartamentelor destinate
închirierii situate în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Unirii bl. 5C
cu 20 de unităţi locative, str. Piaţa 1 Decembrie bl. B2 cu 16 unităţi
locative, respectiv bl.B3 cu 20 de unităţi locative
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 54/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna septembrie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

Hotărârea nr. 55/2006

cu privire la aprobarea P.U.D. „Locuinţă unifamilială ", în
municipiul Sighetu Marmaţiei, str. Lazu Şesului
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism

Hotărârea nr. 56/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 57/2006

privind aprobarea vânzării unor suprafeţe de teren
 Realizat parţial
Biroul Sistematizare Urbanism
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 58/2006

privind renegocierea chiriei asupra spaţiilor cu altă destinaţie decât
cea de locuinţă aparţinând domeniului privat al municipiului
Sighetu Marmaţiei
 Nerealizat;
procedura
s-a
blocat
la
nivelul
compartimentului juridic, urmare a avizului Comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 59/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna octombrie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
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Hotărârea nr. 60/2006

privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale cu răspundere
limitată
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 61/2006

privind aprobarea unor facilităţi fiscale
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 62/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale
 Realizat
Serviciul Spaţiu Locativ

Hotărârea nr. 63/2006

privind aprobarea repartizării apartamentelor destinate închirierii
situate în municipiul Sighetu Marmaţiei str. Unirii bl. 5C cu 20 de
unităţi locative, str. Piaţa 1 Decembrie bl. B2 cu 16 unităţi locative,
respectiv bl.B3 cu 20 de unităţi locative
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 64/2006

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unor
suprafeţe de teren, în vederea construirii de garaje
 Realizat
Biroul Investiţii şi Licitaţii

Hotărârea nr. 65/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a municipiului
Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 66/2006

privind aprobarea preluării prin transmitere fără plată a unor
autovehicule
 Realizat
Serviciul public de gospodărie Urbana

Hotărârea nr. 67/2006

privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 28/2006 privind
înfiinţarea Serviciului public comunitar de Asistenţă Socială şi
preluarea în cadrul serviciului a creşelor „Sfânta Elena” şi „Piticot”
 Realizat
Direcţia Economică
Serviciul public comunitar de asistenţă socială

Hotărârea nr. 68/2006

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de 200 mp. situat
în municipiul Sighetul Marmaţiei Lazu Şesului
 Realizat
Biroul Sistematizare Urbanism

Hotărârea nr. 69/2006

privind aprobarea participării ca solicitant a Consiliului local al
municipiului Sighetu Marmaţiei cu proiectul de finanţare
„Reabilitarea centrului de asistenţă socială –Acasă”
 Realizat; proiect depus
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei
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Hotărârea nr. 70/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 71/2006

privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare a Municipiului
Sighetu Marmaţiei d-lui. Turda Gheorghe
 Realizat
Biroul Relaţii cu publicul
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare a Municipiului
Sighetu Marmaţiei d-lui. Bertzi Alexandru Ducu
 Realizat
Biroul Relaţii cu publicul
privind aprobarea transmiterii unui imobil în folosinţa gratuită a
Fundaţiei „Rotary Sighet”
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 72/2006

Hotărârea nr. 73/2006

Hotărârea nr. 74/2006

privind aprobarea cuantumului contribuţiilor proprii ale bugetului
local al municipiului Sighetu Marmaţiei pentru finanţarea unor
proiecte de investiţii
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 75/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna noiembrie 2006
 Realizat
Compartimentul Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară

Hotărârea nr. 76/2006

privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale
 Realizat
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 77/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna decembrie 2006
 Realizat
Serviciul Asistenţă Socială

Hotărârea nr. 78/2006

privind aprobarea instituirii unei taxe speciale de tranzit a Podului
Istoric Peste râul Tisa
Direcţia Venituri

Hotărârea nr. 79/2006

cu privire la aprobarea P.U.D. „Locuinţe unifamiliale” în
municipiul Sighetu Marmaţiei str. Tractorului
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 80/2006

privind predarea către Compania Naţională de Investiţii S.A., în
vederea construirii unei săli de sport, a terenului situat în municipiul
Sighetu Marmaţiei str. Tudor Vladimirescu nr. 4-10
 Realizat
Primarul municipiului Sighetu Marmaţiei
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Hotărârea nr. 81/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 82/2006

privind aprobarea listei beneficiarilor abonamentelor lunare gratuite
pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pe raza
municipiului Sighetu Marmaţiei pentru luna ianuarie 2007
 Realizat
Serviciul Asistenţă Socială

Hotărârea nr. 83/2006

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007
 Realizat
Secretarul municipiului Sighetu Marmaţiei

Hotărârea nr. 84/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Hotărârea nr. 85/2006

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren
în suprafaţă de 40 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str.
Mihai Eminescu nr.3A
 Realizat
Biroul Sistematizare şi Urbanism

Hotărârea nr. 86/2006

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui teren
în suprafaţă de 37 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei str. 1
Mai nr.1/1
 Realizat
Biroul Sistematizare şi Urbanism

Hotărârea nr. 87/2006

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a unui
teren în suprafaţă de 52 mp. situat în municipiul Sighetul Marmaţiei
str. Popa Lupu nr.B1
 Realizat
Biroul Sistematizare şi Urbanism

Hotărârea nr. 88/2006

privind aprobarea funcţionării unei autogări în municipiul Sighetu
Marmaţiei str. Gării nr. 10
 Realizat
S.C. Călători Mara S.R.L.
Compartimentul Comercial

Hotărârea nr. 89/2006

privind aprobarea funcţionării unei autogări în municipiul Sighetu
Marmaţiei str. Gării nr. 70-73
 Realizat
S.C. Tur Călători S.R.L.
Compartimentul Comercial
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Hotărârea nr. 90/2006

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2006 a
municipiului Sighetu Marmaţiei
 Realizat
Direcţia Economică

Cele 5 Comisii de specialitate au avut o activitate constant intensă, ele întrunindu-se într-un
număr de 147 de şedinţe, în cadrul cărora au fost analizate şi avizate, după caz, toate Hotărârile la
care am făcut referire în prezenta informare. Cele mai multe şedinţe au fost organizate de către
comisiile 2 şi 3, respectiv câte 32 de şedinţe. Fără a mă rezuma la o simplă cuantificare statistică a
activităţii Consiliului local, pot aprecia implicarea fiecărui consilier la rezolvarea problemelor
stringente ale comunităţii. În general, s-a trecut firesc şi peste „barierele” ideologice ale consilierilor
aleşi pe liste de partid, reuşindu-se o mai bună coagulare a eventualelor interese divergente,
urmărindu-se cu predilecţie rezolvarea problemelor majore ale comunităţii. Pot, de asemenea, să
apreciez ca lucrativă relaţia instituită între legislativul şi executivul municipiului. Se lucrează efectiv,
pe baze clare, democratice, ceea ce se reflectă pozitiv în activitatea întregului legislativ. De altfel, în
cursul anului 2006, singura hotărâre a Consiliului local al municipiului Sighetul Marmaţiei atacată în
contencios administrativ a fost Hotărârea nr. 78/2006, privind aprobarea instituirii unei taxe speciale
de tranzit a Podului Istoric peste râul Tisa. La data prezentei, cauza se află încă pe rolul instanţei
judecătoreşti.
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 13.970 gospodării, după
cum urmează:
Sighetul Marmaţiei : 12.469 gospodării;
Iapa: 460 gospodării;
Şugău: 232 gospodării;
Valea Cufundoasă: 165 gospodării;
Lazul Baciului: 245 gospodării;
Valea Hotarului: 399 gospodării.
Dotarea edilitară a municipiului Sighetul Marmaţiei se prezintă astfel :
lungimea străzilor - 168 km.
50,75 km asfaltate, din care drumuri naţionale: 9,8 km (DN 18 şi DN 19)
88,5 km drumuri pietruite
28,75 km drumuri din pământ
*din cei 50.75 km de drum asfaltat, in anul 2006 s-au modernizat următoarele străzi: Dobăieş - 2880
ml, Tompa - 700 ml, Muzeului - 520ml, G-ral. Mociulski - 380 ml, Ştefan cel Mare - 1200 ml, Al. Ivasiuc
- 808ml. S-au realizat deasemenea drumurile de cvartal din Cartierele Al. Ivasiuc P-ţa.1 Decembrie 1918
şi Unirii, precum şi covor asfaltic pe străzile Doja şi Şincai, respectiv introducere reţea apă – canal pe str.
Ghe. Bariţiu. Finalizarea Punctului de trecere a frontierei cu Ucraina a condus şi la necesitatea
modernizării, în cursul lunii decembrie 2006, a străzii Nicolae Titulescu, lucrare finanţată parţial în anul
2007. Alăturat, vă punem la dispoziţie Situaţia investiţiilor realizate în cursul anului 2007:
-
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SITUAŢIA INVESTIŢIILOR REALIZATE ÎN ANUL 2006
Denumire obiectiv invest

1. Alte chelt de inv ( studii, proiecte, documentatii)
2. P.U.G.
3. CT. Si amenaj exter bloc 5B ,5C Unirii
4.Unitatea medico sociala
5.Drum de cvartal in cart Al. Ivasiuc bl 1.3.
6. Drum de cvartal 5B ;5C : Unirii
7.Recomp si modern loc. soc. bl. 3 cart Al. Ivasiuc
8. Covor asfaltic str. Doja, Sincai
9. Imbrac bituminoasa str. Dobaies
10. Modern str. Mociulscki
11.Moderniz str. Tompa
12. Introduc retea apa canal str. Baritiu
13.Centrala termica bl. B2-3-4 P-ta 1 Dec. 1918
14. Drum cvartal P-ta 1 Dec 1918 B2-3-4
15.Drum cvartal Unirii U 15-17-19
16. ADIL
17 Aductiune apa str. Faget
18 Modern si recomp bl. loc. soc. Unirii 34
19 Pct. de control trec frontiera
20. Modern str. Al .Ivasiuc
21.Modern str. Stefan cel Mare
22. Cadastru
TOTAL

Credit
Cap. 50.81

Buget local
Cap. 70.02.71
Dezvoltare
Mediu şi Ape

41.150

19.640

Buget local
Cap. 84.02.71
Drumuri

Extrabuget.
Cap. 50.71
Locuinţe
50% Spaţiiul
Locativ
50% Alocare
MDL

Extrabuget.
Cap. 50.33
Taxa de drum

Finanţare
Phare
Cap.
50.02.08

4.760

65.550

77.413
11.303,22
56.006,56
93.324,89
11.144,32
96.450,17
77.659,97
859.887
331.639,73
487.884,27

339.268,76
522,08
189.133,99
22.558,28
42.363,87

5.780,66
2.229,50
3.279,89

77.424,02
336.434,27
229.022,71
76.997,39
302.919,75
364.688,67

2.451,65
125.340,21
2.794.626,07

420.000

347.253,02
507.773
3.017.935,66

113.000
3.943.247.49
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669.827,53

Total

826.578,54

1.755,21
3.146,37

68.000

18.643,28

68.000

77.413
11.303,22
56.006,56
93.324,89
11.144,32
435.718,93
78.182,05
1.054.801,65
356.427,51
533.528,03
77.424,02
336.434,27
229.022,71
76.997,39
302.919,75
367.140,32
545.340,21
2.794.626,07
417.008,23
510.919,37
113.000
8.544.232,50

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile – 53,2 km:
 Din cei 53,2 km conductă de alimentare cu apă in anul 2006 au fost realizaţi 5.24 km pe
strada Făget.
 Din cei 11,5 km de conducte de alimentare cu apa care urmează a fi înlocuite prin
programul Samtid in anul 2006 au fost înlocuite 4 km.
- lungimea reţelei de canalizare – 45 km.
- locuinţe existente : 15.392 unităţi locative
- locuinţe proprietate privată : 14.328 unităţi locative
- locuinţe în proprietatea statului : 1.064 unităţi locative, din care:
- apartamente in blocuri: 402
- apartamente in case: 386ş
- apartamente ANL: 212ş
- apartamente sociale: 64.
În cursul anului ce face obiectul prezentei Informări au finalizate şi reparizate 24 de unităţi locative în
Cartierul „Al. Ivasiuc”.
- Locuinţe sociale ce urmează a fi date in folosinţa in anul 2007:
- 24 unităţi locative in Cartierul “Unirii”
-

SITUAŢIA ECONOMICĂ
Evidenţele deţinute de Administraţia Finanţelor Publice, filiala Sighetul Marmaţiei, reliefează faptul
că în municipiul nostru sunt înregistraţi un număr de 880 agenţi economici, care au sediul societăţilor în
municipiul Sighetul Marmaţiei. Situaţia acestora, în funcţie de forma de organizare, se prezintă astfel:
Societăţi comerciale pe acţiuni (S.A.)
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Societăţi comerciale cu răspundere limitată (S.R.L.)

835

Societăţi în nume colectiv (S.N.C.)

14

Organizaţii cooperatiste (Coop.)

4

Total agenţi economici

880

Total Asociaţii familiale şi Persoane fizice autorizate (A.F. şi P.F.)

432

Agenţii economici din municipiul Sighetul Marmaţiei desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
fabricarea mobilei, fabricarea textilelor şi 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 din municipiul Sighetul Marmaţiei, se prezintă
astfel:
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Tipul activităţii
Agricultura
Silvicultura
Textila
Confecţii
Construcţii de maşini
Alte activităţi industriale
Alimentara, băuturi, tutun
Mobila
Transport călători şi marfă
Prelucrarea lemnului
Hoteluri, moteluri, restaurante, baruri, cafenele
Construcţii civile şi activităţi conexe
Diferite activităţi de servicii
Comerţ cu ridicata
Comerţ cu amănuntul

Nr. de firme
4
9
13
19
19
27
36
33
56
57
59
68
93
117
270

Dinamica cifrei de afaceri a principalelor activităţi economice din municipiul Sighetul Marmaţiei
(2005 - 2006) se prezintă conform graficului de mai jos

Cifra de afaceri a agentilor economici din municipiul
Sighetu Marmatiei
situatie comparativa a anilor 2005-2006
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Cei 880 agenţi economici au realizat în anul 2006 o cifra de afaceri de 478.232,11 mii Ron, astfel:
• 263.027,66 mii Ron din activităţi industriale;
• 215.204,45 mii Ron din construcţii, activităţi comerciale şi servicii.
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45%

55%

constructii,

activitati
industriale

comert, servicii

Comparativ cu anul 2005, cifra de afaceri din anul 2006 a crescut cu 9,81 %. Tipurile de activităţi din
municipiul Sighetul Marmaţiei care îşi menţin dinamica ascendentă a cifrei de afaceri şi în anul 2006, sunt:
*industria mobilei:
creştere cu 21,28% faŃă de anul 2005. MenŃionăm faptul că
aprox. 67,3 % din cifra de afaceri în industria mobilierului din
municipiul nostru, este realizată de S.C. “Plimob” SA;
*comerŃ cu ridicata:
creştere de 44,12 % faŃă de anul 2005. Ponderea principală o
are comerŃul cu materiale de construcŃii şi finisări interioare,
în acest sens, un aport principal il are depozitului de materiale
de construcŃii al firmei S.C. “Orizont” S.R.L. precum si
deschiderea a 8 noi magazine de profil
* servicii legate de turism:
creştere de 30,08 % faŃă de anul 2005. La acest lucru a
contribuit, în principal, deschiderea a doua unităŃi hoteliere
însumând 70 locuri de cazare şi 180 de locuri la mese.
Cifrele prezentate in domeniul comerŃului cu amănuntul, nu sunt elocvente, în totalitate,
deoarece nu deŃinem date despre toate societăŃile comerciale care desfac produse de folosinŃă
îndelungată. SocietăŃi precum Altex, Domo, Flanco, etc., depun bilanŃul contabil la DirecŃiile
Financiare din alte judeŃe. Nici la comerŃul cu produse alimentare si alte bunuri de larg consum
nu putem face o evaluare exacta, deoarece cele mai mari complexe comerciale care desfac
acest tip de produse, Artima şi Unicarm depun bilanŃul contabil în alte judeŃe.
Cele mai reprezentative societăŃi comerciale din municipiul Sighetul MarmaŃiei după
cifra de afaceri sunt prezentate in graficul de mai jos
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Principalii 10 angajatori din municipiul Sighetul MarmaŃiei sunt:
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AGRICULTURA
Agricultura este, din păcate, foarte slab reprezentată la nivelul municipiului Sighetul
MarmaŃiei. Cauzele se regăsesc în fărâmiŃarea proprietăŃii şi în mijloacele rudimentare prin
care se lucrează încă pământul. Aceste probleme ar putea fi depăşite dacă, persoanele fizice,
asociaŃiile familiale sau agenŃii economici cu profil agricol, s-ar angaja în accesarea
programului Sapard. În acest sens a fost adoptată din anul 2005, Hotărârea de Consiliu Local
88/2005, care reglementează lista locaŃiilor din Sighetul MarmaŃiei care se pot clasifica ca
aparŃinând „spaŃiului rural”. Proprietarii acestor locaŃii pot solicita finanŃare Sapard, dar, din
păcate în anul 2006 au fost înregistrate doar 2 solicitări. în acelaşi sens este de subliniat
faptul că nici în primul trimestru al anului 2007 nu au fost înregistrate solicitări pentru
finanŃarea acestui domeniu deosebit de important pentru viaŃa comunităŃii.
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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

Total

1.430

2.013

3.917

422de

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
bălti
97

CULTURA

şi

Curţi,
clădiri
522

Drumuri
253

SUPRAFAŢA
RECOLTATĂ - ha -

Cereale
659
Leguminoase
10
Cartofi
450
Legume
50
Plante de nutreţ 261
Păşuni naturale
1.983
Fâneţe naturale
3.780
Livezi
422
Efectivele de animale din gospodăriile populaţiei

Terenuri
Total
neproductive
178
5.754

PRODUCŢIA
OBŢINUTĂ –tone
2.000
10
6.800
800
2.100
9.920
7.560
7.496

Categoria de animale
Bovine
Porcine
Ovine
Caprine
Cabaline
Iepuri de casă
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
animale
Bovine
Porcine
Ovine
Caprine

de Numărul
sacrificate
400
1.000
1.800
150

animalelor

Tone carne
160
100
18
1,5

Producţia de lapte la gospodăriile populaţiei pe categorii de animale:
Categoria de animale
17

Producţia lapte (hl)
Vacă şi bivoliţă

44.450

Oaie

760

Capră

210

FORŢA DE MUNCĂ
La nivelul agenţilor economici din municipiului Sighetul Marmaţiei îşi desfăşoară activitatea circa
10.100 de angajaţi. Precizăm că în acest număr sunt incluşi şi angajaţii firmelor care nu depun bilanţ contabil
la Administraţia Financiară din Sighetul Marmaţiei ( S.C.”Plimob” S.A., S.C.”Steilmann” S.A.,
S.C.”Xilobaia” S.R.L., S.C. AVIVA S.R.L., SC Sigstrat SA, S.C.”Prima Fashion”S.R.L., S.C.” Brolin”
S.RL., SC Artima SRL, SC Unicarm SRL ).
Numărul salariaţilor şi structura acestora la nivelul municipiului Sighetul 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, rezultă că numărul salariaţilor din
municipiul Sighetul Marmaţiei era, la 1 ianuarie 2007, de circa 14.500 cetăţeni.
SĂNĂTATE
Populaţia din aria de influenta a municipiul Sighetul Marmaţiei beneficiază de serviciile Spitalului
Municipal. În anul 2006 au fost internate, în cele 825 de paturi, un număr de 17.553 persoane, iar un număr
de 84.417 cetăţeni au beneficiat de consultaţii în Ambulatorul din Policlinica Spitalului.
-

-

Număr de secţii şi compartimente: 18;
Număr cabinete medici de familie: 19;
Număr de consultaţii în cabinete de familie: 131.512;
Număr cabinete stomatologice: 17;
Număr cabinete ambulatoriu de specialitate: 11;
Numărul de cabinete şcolare: 4.
Fonduri alocate în anul 2006 :
* Bugetul Asigurărilor de stat: 16.125.778 lei;
* Buget Local: 801.760 lei;
* Venituri proprii: 215.185 lei;
* Donaţii şi sponsorizări: 16.219 lei.
Sume alocate pentru investiţii (2006): Bugetul local: 100.000 lei;
Ministerul Sănătăţii: 936.244 lei ;
Numărul de ambulanţe : 8
Numărul unităţilor farmaceutice: 7
Cheltuieli efectuate în 2006:
* Bugetul Asigurărilor de stat: 15.324.547 lei ;
* Buget Local: 759.778 lei .
Numărul total al angajaţilor - 821, din care:
- medici: 86;
- personal superior: 15;
- personal mediu: 372;
- auxiliar: 231;
- personal TESA: 38;
- muncitori + deservire: 79.
In septembrie 2006 s-au finalizat lucrările de amenajare ale Unităţii de Asistenţă Medico Sociale
cu o capacitate de 50 de paturi.

ÎNVĂŢĂMÂNT
Referindu-mă la numărul unităţilor de învăţământ, numărul profesorilor, al copiilor şi elevilor din
anul şcolar 2005-2006, la nivelul municipiului Sighetul Marmaţiei, situaţia se prezintă astfel:
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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: 1.286;
• ciclul primar: 1.814;
• ciclul gimnazial: 1.861;
• liceu : 3.816
• studenţi „Babeş Bolyai”: 343
• studenţi „Spiru Haret”(învăţământ la distanţă): 1.500
Procesul instructiv-educativ al celor 9.699 de elevi din municipiul Sighetul Marmaţiei este asigurat de
711 cadre didactice, 73 personal didactic auxiliar şi 182 personal nedidactic.
Promovabilitatea la sfârşitul anului şcolar 2005 – 2006:
- licee: 94.85%, cu limite cuprinse între 88,93 % la Grupul Forestier şi 99,76% la Colegiul National
“Dragos Vodă”;
- şcoli generale: 93,45%.
Procentul de promovabilitate la testele naţionale - 69,15%
Procentul de promovabilitate la bacalaureat - 95,58%
Deşi nu s-au semnalat abateri disciplinare grave, totuşi s-au înregistrat medii scăzute la purtare, în
special din cauza absenţelor:
- licee - :211 cazuri;
- şcoli generale -: 58 cazuri.
Abandon şcolar:
- licee: - 184 cazuri ( din care, numai puţin de 120 cazuri, s-au înregistrat la Grupul Şcolar
Forestier);
- şcoli generale: 39.
INVESTIŢIILE REALIZATE ÎN ANUL 2006
1. Din bugetul local:
-

Grădiniţa nr. 1 (reabilitare) - 42 mii lei;
Grup Şcolar industrie Mică şi Servicii( încălzire centrală) 70
mii lei;
Grup Şcolar Forestier (şarpantă) – 102 mii lei;
Şcoala generală nr. 8 (reabilitare) – 130 mii lei.

2. Din bugetul de stat:
- Colegiul Naţional “Dragoş Vodă”(reabilitare) – 100 mii lei;
- Liceul “Regele Ferdinand” (reabilitare) – 100 mii lei;
- Liceuul “Leowey Klara”(reabilitare) – 415 mii lei;
- Grup Şcolar Forestier(reabilitare) – 235 mii lei.
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI ŞOMAJ
Ajutoare acordate de Primăria municipiului Sighetul Marmaţiei în anul 2006

Ajutor social
Cantina de ajutor social

Valoare
(mii RON)
441.891
216.483

Indemnizaţie de naştere

75.645

Tip ajutor
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Ajutor încălzire

72.527

Asistenţă personală pentru persoane cu handicap

841.338

Transport urban gratuit pt. persoane cu handicap

80.780

TOTAL

1.728.664

Şomaj (31.12.2006, sursa: A.J.O.F.M. Maramureş):
1.
2.
3.
4.
5.

PopulaŃia activă înregistrată la recensământul din 2002: 16.281
Număr total de şomeri înregistraŃi: 317
Beneficiari de ajutor de şomaj: 116
Şomeri neindemnizaŃi: 201
Rata şomajului (ponderea în populaŃia stabilă): 1,1%

Din datele prezentate rezultă complexitatea activităţii de protecţie socială, necesitatea de-a ne plia
întregul demers pentru găsirea soluţiilor care să susţină această preocupare în condiţii cât mai potrivite, atât
sub raportul costurilor cât mai ales al calităţii serviciilor sociale. Au fost luate în acest sens şi primele
măsuri. Astfel, prin Hotărârea Consiliului local nr. 28/2006 s-a luat măsura înfiinţării Serviciului Public
Comunitar de Asistenţă Socială prin reorganizarea Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul
aparatului propriu al C.L., structură complexă, cu personalitate juridică, în măsură să facă faţă situaţiei
sociale din municipiu. Noul Serviciu răspunde noilor cerinţe apărute ca urmare a preluării de către
comunitate ale unor servicii sociale care au aparţinut fie de Direcţia Generală de Protecţie a Copilului, fie de
Spitalul municipal.
Fără a emite pretenţia că această Informare a reuşit să epuizeze reliefarea complexităţi a activităţii
economico-sociale a municipiului cât şi a Consiliului local, se impune aprecierea că atât legislativul cât şi
executivul comunităţii noastre au dobândit o experienţă pozitivă, concretizată într-o mai bună gestionare a
potenţialului de care dispunem. Experienţa acumulată, maturitatea deciziilor luate, sunt premize care ne dau
siguranţă în activitatea din anul în curs, care, cu siguranţă se va situa pe un palier de competenţă şi calitate
net superioare.
PRIMAR,
Prof. Eugenia Godja
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