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 Pe data de 09.11.2020 am depus jurământul și mi-am preluat mandatul 
de consilier județean, completând astfel echipa cu care USRPLUS a ajuns 
în Consiliul Județean, ca urmare a rezultatului obținut la alegerile locale din 
septembrie 2020.

 Atât pentru mine, cât si pe pentru colegii mei, Radu Trufan 
(vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș) și Sorin Ilieș, acest an a 
fost unul în care am văzut pentru prima dată administrația publică din interior, 
toți trei provenind exclusiv din mediul privat. Primele luni au fost o perioadă de 
acomodare, în care am observat cum funcționează aparatul de specialitate al 
Consiliului, cum funcționează instituțiile din subordine și felul în care Consiliul 
Județean relaționează cu celelalte instituții ale statului sau UAT-urile din județ. 
Din păcate, pandemia ne-a limitat prezența propriu zisă în Consiliu, ședințele 
fiind ținute exclusiv online. Acest lucru a dus și la limitarea interacțiunilor fizice 
pe care le-am fi putut avea cu angajații instituției, dar și cu restul colegilor și 
colegelor consilieri. 

 În urma algoritmului privind repartiția locurilor în comisiile de specialitate 
ale Consiliului, mi-au fost repartizate următoarele poziții:

 • Președinte al comisiei pentru activități de Tineret și Sport;
 • Membru în comisia Juridică și de Disciplină;
 • Membru în comisia pentru Învățământ, Cultură și Culte;
 • Membru în comisia ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică).

Introducere
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Am participat la 15 ședințe ale comisiei. Principalele subiecte discutate 
au fost finanțarea diverselor activități, atât a asociațiilor sportive, cât și a 
organizațiilor non-guvernamentale, dar și alte acorduri de parteneriat. 

În baza legii 350/2005, Consiliul Județean a acordat sprijin proiectelor 
depuse pentru activități de tineret și sport sumele de 200.000, respectiv 
800.000 lei. Am prezidat ambele comisii de selecție și împreună cu colegii am 
decis ca sprijinul financiar să fie acordat doar proiectelor care au o justificare 
solidă în spate. Pentru acordarea acestor finanțări, comisia s-a mai întrunit de 
cinci ori pentru a studia dosarele propuse pentru activități sportive și de trei ori 
pentru cele de tineret.

Din numărul de proiecte depuse pentru activități sportive, noi am ales 
să finanțăm cluburile care promovează sportul de masă și care au în vedere 
promovarea performanței, mai ales în rândul celor tineri. În același timp, am 
redus alocările pentru echipele locale și pentru activitățile care nu aduceau 
niciun beneficiu real comunității. 

Selecția proiectelor depuse de către organizațiile de tineret s-a făcut 
bazându-se pe nivelul și gradul de implicare a celor tineri în acțiunile propriu-
zise. Acest lucru a fost făcut deoarece este important ca evenimentele 
destinate tinerilor să constituie o experiență de învățare care să fie cât mai 
consistentă pentru ei. 

În următoarea perioadă, comisia va organiza consultări publice cu 
organizațiile de tineret și cu cele sportive, deoarece unul dintre obiectivele 
comisiei este modificarea ghidului în baza căruia se fac finanțările de proiecte. 
Acest lucru este important, deoarece criteriile de eligibilitate trebuie să fie mai 
clare și să fie bine țintite către direcția în care ne dorim să dezvoltăm județul. 
Vom reduce astfel numărul de beneficiari eligibili, dar vom crește finanțarea 
pentru proiectele care au o bază solidă și care aduc beneficii clare raportat la 
sprijinul financiar acordat.

Avizul comisiei Juridice este necesar pentru orice proiect de hotărâre 
care se supune la vot. În lipsa acestui aviz și a celui dat de către comisia de 
Buget-Finanțe (necesar doar în cazul în care un proiect de hotărâre are impact 
în bugetul județului), un proiect de hotărâre nu se poate supune la vot în 
ședința de plen.

Participarea la lucrările comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean
 1. Comisia pentru Activități de Tineret si Sport

 2. Comisia Juridică si de Disciplină
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În cursul primului an de mandat, am participat de 20 de ori la lucrările 
comisiei. În subordinea Consiliului Județean funcționează un număr redus 
de instituții de învățământ, respectiv unitățile școlare pentru copiii cu nevoi 
speciale din județ. În acest sens, proiectele votate în comisie au avut ca scop 
susținerea financiară, atât pentru operarea, cât și pentru reabilitarea,  acestor 
centre. 

Județul Maramureș este cunoscut pentru patrimoniul cultural vast. 
În comisie, noi am avizat încheierea unor parteneriate cu asociații care au 
organizat evenimente culturale în județ. 

Pentru alocările financiare s-a constituit o comisie specială pentru 
evaluarea proiectelor, compusă din consilieri județeni, dar și din reprezentanți 
ai instituțiilor de cultură din județ. Alături de alți colegi, am fost și eu 
nominalizat să fac parte din această comisie specială. Comisia a încercat să fie 
cât se poate de obiectivă vis-a-vis de proiectele nerambursabile și pot spune 
că, pentru prima oară, Consiliul Județean a decis ca evenimentele culturale 
de calitate, care au ca scop îmbogățirea patrimoniului cultural a județului, să 
primeze în detrimentul evenimentelor de tip „mici și bere”. 

De asemenea, am făcut parte din comisia care a analizat dosarele de 
finanțare nerambursabilă depuse de către culte. Proiectele vizau acordarea 
sprijinului financiar pentru lăcașele de cult. Dat fiind faptul că proiectele au fost 
analizate foarte târziu din punct de vedere calendaristic, combinat cu eforturile 
financiare depuse pentru combaterea pandemiei, sumele acordate au fost 
mai reduse față de anii precedenți, așa că prioritatea a fost pusă pe reparații 
capitale sau reparații curente. În acest an nu s-au acordat bani pentru cheltuieli 
de întreținere. 

 3. Comisia pentru Învățământ, Cultură și Culte

Am participat la 28 de ședințe ale comisiei, unde am analizat toate 
proiectele care urmau să fie supuse la vot în ședința de plen. Acestea sunt 
analizate, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere a 
oportunității adoptării lor.

Au existat câteva proiecte care au primit un aviz negativ, lucru din cauza 
lipsei clarității în enunțarea lor. Totuși, în ședința de plen, aceste aspecte au 
fost lămurite, iar votul pentru adoptarea lor a putut fi demarat. 
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Ca membru în ATOP, fac parte din subcomisia trei, Comisia pentru 
Probleme Sociale, Standarde Profesionale, Consultanță și Drepturile Omului. 
În cursul acestui an am participat la opt ședințe de plen si opt ședințe de 
subcomisie.

Conform legii, lucrările comisiei ATOP sunt confidențiale, însă, fără 
a face referire la cazuri specifice, am adus la cunoștința membrilor, printre 
care se află conducătorii instituțiilor de ordine publică din județ, respectiv 
Poliție, Jandarmerie, Poliție Locală sau Poliție de Frontieră, spețe semnalate 
de către colegi sau cetățeni. În privința unora s-au făcut pași concreți pentru 
soluționarea lor, dar limitările legale au făcut ca altele să rămână nerezolvate.

Ca membru în comisia trei am discutat despre situații unde organele de 
autoritate publică au primit reclamații privind uzul excesiv de forță sau încălcări 
ale drepturilor omului. În urma acestor discuții s-au trimis informări către 
organele abilitate să cerceteze și să sancționeze respectivele fapte.

De asemenea, am inițiat consultări cu primarii din județ în vederea 
identificării problemelor de pe raza UAT-urilor pe care aceștia le administrează.

      4. Comisia ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică)
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Plenul Consiliului Județean s-a întrunit în acest interval de timp de 28 de 
ori. Am participat la un număr de 26 de ședințe, absentând motivat la celălalte 
două.

În decursul acestui prim an de mandat, am dezbătut și votat aproximativ 
230 proiecte de hotărâre. Pe lângă proiectele care au legătură cu operațiunile 
curente ale Consiliului Județean, coaliția de guvernare s-a concentrat pe 
demararea unor investiții de anvergură, reabilitări de drumuri județene și 
proiecte cu caracter social, precum înființarea centrului Respiro. Studiile de 
fezabilitate votate în aceste ședințe sunt un prim pas necesar pentru realizarea 
acestor proiecte, iar in anul care urmează vom urmări realizarea licitațiilor, 
urmate de proiectare și execuție în multe cazuri.

Am votat împotriva unui proiect de modificare a indicatorilor economici 
pentru obiectivul de investiții - Reabilitarea DJ187 - deoarece am considerat că 
sumele care ni se cereau în plus nu erau justificate și nu aveau un temei legal 
pentru a face această actualizare.

M-am abținut la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
cetățean de onoare a județului  domnului Ioan Dulf, fost președinte al 
Consiliului Județean, deoarece am considerat că un absolvent de Ștefan 
Gheorghiu și om cu funcții de conducere obținute în urma acestei formări 
politice nu poate avea loc între personalități de mare valoare, precum Ana 
Blandiana sau Romulus Rusan, amândoi primind acest titlu în ședințele din 
acest an.

Am avut numeroase luări de poziții în plenul ședințelor de Consiliu, 
unde am cerut transparență în cheltuirea banului public și clarificări acolo 
unde am considerat că proiectele de hotărâre nu erau bine întocmite sau 
fundamentate. Mă bucur, totuși, că atât conducerea executivă, cât și aparatul 
de specialitate al Consiliului au oferit aceste răspunsuri, astfel, în cele din urmă, 
am putut acorda un vot favorabil.

Participarea la ședințele de plen ale 
Consiliului Județean
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Pe lângă activitatea de analiză și de vot a proiectelor de hotărâre, vizitele 
în teritoriu pe obiectivele de investiții, consultările cu cetățenii și cu mediul 
privat sau asociațiile non-guvernamentale sunt o parte foarte importantă în 
activitatea oricărui consilier.

Am efectuat vizite pe șantierul „ Drumul Nordului”, unde am descoperit 
anumite probleme în execuție, probleme reclamate de cetățeni. Am luat 
legătura cu cei responsabili pentru a le remedia. Situații similare am avut și pe 
DJ 187 Valea Ruscovei, unde în urma sesizărilor venite de la cetățeni, prin care 
aceștia au reclamat erori de proiectare, am luat măsuri pentru regândirea unor 
soluții tehnice, astfel încât siguranța în trafic și pentru pietoni să fie conform 
standardelor.

Am efectuat trei vizite în perimetrul CMID de la Sârbi, unde Consiliul 
Județean derulează cel mai amplu proiect de investiții, dar care trenează de 
ani de zile și este urmărit de un șir foarte lung de probleme, atât în partea de 
proiectare, cât și în cea de execuție. Vizitele le-am făcut alături de experți în 
stabilizarea de versanți și constructori cu expertiză, unii dintre ei fiind implicați 
în diverse etape ale proiectului. Cu toate că finalizarea acestui obiectiv de 
investii este absolut necesară pentru infrastructura gestionării deșeurilor din 
județ, din cauza situației geomorfologice a amplasamentului există riscul real 
ca, inclusiv după o suplimentare substanțială a fondurilor pentru finalizarea 
depozitului (o creștere a valorii investiției de la 54 la peste 200 milioane de lei), 
acesta să nu poată fi realizat. Atât eu, cat si restul colegilor din USR vom urmări 
îndeaproape următorii pași, având alături o echipă de experți, astfel încât să nu 
permitem ca în această „groapă” să se arunce alte zeci de milioane, ca în final 
să fie tot un eșec răsunător.

În primăvara acestui an, Inspectoratul Școlar Județean a primit un 
ordin de ministru prin care se cerea reducerea numărului de clase din școlile 
și liceele din județ, pentru a compensa deficitul de elevi apărut în urma 
declinului demografic, dar și ca urmare a  înființării clasei zero acum opt ani. 
Conform calculelor ISJ, una din clasele care trebuiau eliminate începând cu 
anul următor era o clasă de liceu de la Colegiul de Arte. Fiind vorba de un 
liceu de elită, cu profil vocațional, loc unde se formează viitorii promotori ai 
culturii maramureșene, am considerat acest lucru ca fiind absolut inadmisibil. 
În acest sens, am organizat o întâlnire la ISJ pentru a cere conducerii să își 
regândească abordarea. Atât județul Maramureș, cât și minicipiul Baia Mare, 
prin moștenirea Școlii de Pictură Băimărene, au nevoie ca acest liceu să fie 
lăsat să funcționeze la standardul înalt pe care și l-a impus de zeci de ani. 

Activități în afara ședințelor de lucru 
ale Consiliului Județean



9

Colegiul de Arte este considerat ca fiind primul liceu de profil ca performanță 
din țară. Mă bucur să spun că cei din conducerea ISJ, după ore de discuții, 
au acceptat acest lucru și pentru viitorul apropiat, vom avea în continuare trei 
clase de liceu, respectiv muzică, arte plastice, și arhitectură și design.

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Moldova din data de 27 august 
și la invitația președintelui Raionului Strășeni, Pavel Tamaciuc, am efectuat 
o deplasare în calitate oficială pentru a marca aniversarea a 30 de ani de 
independență a Republicii. Această invitație a venit datorită faptului că Județul 
Maramureș este înfrățit cu Raionul Strășeni, dar și cu cu Raionul Hâncești. Pe 
lângă ceremoniile oficiale, am avut vizite de lucru la diverși producători locali, 
unde am discutat posibilitatea promovării în Maramureș și în țară a produselor 
moldovenești. Din cauza embargoului rusesc și a cotelor de import ale Uniunii 
Europene pentru produsele agricole, aceștia se află în imposibilitatea de 
a exporta o mare parte din ceea ce produc. Retehnologizarea multor linii 
de producție face ca produsele să fie de foarte bună calitate și aceștia să 
merite sprijin pentru găsirea unor soluții pentru a le putea asigura o piață de 
desfacere. S-a discutat despre un schimb de experiență care să ajute partea 
basarabeană cu personal medical și auxiliar în creșterea calității actului 
medical la Spitalul Raional Strășeni. De asemenea, s-au căutat soluții pentru 
cofinanțarea unor lucrări de reabilitate la acest spital, acesta fiind într-o stare 
precară.
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Pandemia a făcut ca acest prim an de mandat să fie o incursiune în 
lumea administrativă mult mai atipică și, pe alocuri, mai dificilă decât m-aș fi 
așteptat. Faptul că pentru o bună parte din acest timp am fost nevoiți să lucrăm 
în sistem de videoconferință și să limitam interacțiunile cu restul colegilor și 
cu aparatul de specialitate a constituit un obstacol suplimentar neașteptat. 
Experiența acumulată in acest an m-a ajutat să înțeleg mult mai bine cum se 
pot face lucrurile în Consiliu si în administrație. Pe lângă această experiență, 
am participat la diverse cursuri de formare în administrația publică. Am învățat 
foarte multe legat de raporturile dintre instituții, tehnica legislativă și proceduri. 
Mai este mult de învățat, dar prin exercițiu și muncă în echipă, randamentul 
meu și al colegilor mei va crește constant.

Din păcate, tot durează foarte mult și ,privind din afară, termenii de ani 
de zile pentru realizarea unor lucrări par a lua peste picior cetățeanul. Totuși, 
mă bucur să spun că am găsit oameni dedicați, oameni care câteodată fac 
munca altor cinci și care înțeleg importanța lor în mecanismul complex al 
administrației publice.

Cu speranța că pandemia va scădea în intensitate, și astfel vom putea 
aloca resurse suplementare pentru investiții care vor avea un impact pozitiv cât 
mai ridicat în comunitate, în următorul an îmi doresc să regândim ghidurile de 
finanțare pentru echipele sportive și pentru organizațiile de tineret. Începând 
cu luna ianuarie 2022, vom iniția dezbateri publice și consultări cu cei implicați, 
pentru a putea găsi cea mai bună metodă de aliniere a Consiliului cu dorința și 
capacitatea lor.

Îmi doresc să discutăm despre înființarea unor baze sportive zonale, care 
să acopere cât mai bine zona rurală, unde astfel de investiții nu sunt posibil de 
realizat cu bugetele autorităților publice locale. Promovarea sportului de masă 
trebuie să fie printre cele mai importante priorități ale Consiliului Județean.

Odată cu dezvoltarea zonei turistice Borșa și în continuarea strategiei de 
turism pentru patru anotimpuri, vreau să începem discuțiile pentru înființarea 
unui bike park în această zonă. Potențialul este foarte mare, iar infrastructura 
construită în ultimii ani ne permite să gândim un concept de impact la nivel 
european.

Voi sprijini toate inițiativele care doresc să aducă competiții de nivel 
internațional în Maramureș, în special din zona sporturilor alternative. Avem 
un public în creștere pentru acestea, iar numărul de practicanți crește de la 
an la an. Atât pentru sporturile care au loc în mediul urban, dar și pentru cele 
de pădure, munte, etc, Maramureșul poate deveni un punct central al acestui 
domeniu.

Concluzii
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Bineînțeles, toate aceste planuri sunt complementare activității de până 
acum. Prioritățile administrației județene sunt infrastructura, în special cea 
rutieră, dar și dotarea cu utilități (gaz, apă, curent) în întreg județul. 

Vă mulțumesc mult pentru susținere, dar și pentru critici. Fără aportul 
constant al celor care ne-au adus în aceste poziții de aleși locali, noi nu am fi 
putut și nu vom putea să ne facem treaba cum trebuie. De aceea e important 
să ne urmăriți și să rămâneți în permanent dialog cu noi.
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• Facebook: https://www.facebook.com/bogdanzaharia.ro
• E-mail: zahariabogdan1618@gmail.com
• Tel: 0769 294 182

Contact

Bogdan Zaharia
Consilier Județean 






