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 „ Aș vrea să reușiți pentru a avea și noi pe 
cineva acolo” – o urare și un mandat moral pe care 
le-am primit de multe ori, de la maramureșenii pe 
care i-am întâlnit în stradă, în timpul campaniei 
electorale, și care mă obligă în fiecare zi în calitatea 
mea de consilier județean,  așa cum de altfel mi-
am luat angajamentul prin jurământ, de  a face 
cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului 
Maramureș.



 Subsemnatul, Marius Sorin Ilieș , Consilier județean ales în cadrul 
Consiliului județean Maramureș, în urma rezultatului alegerilor locale din  
27 septembrie 2020, în temeiul art. 225 alin (2) din OUG 57/2019 privind  
Codul administrativ, conform căruia:
 „Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi 
viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului judeţean sunt obligaţi 
să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija 
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”,
 vă prezint următorul: 

 - membru în Comisia de Buget-Finanțe 
 - membru în Comisia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului , Protecția 
Mediului  și Administrare Patrimoniu
 - secretar al Comisiei de Proiecte și Strategii
 - membru în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean de Artă   
„Centrul Artistic Baia Mare” 
 - membru in Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru 
Educație Inclusivă Baia Mare

 Am fost prezent la toate  cele 32 de ședințe de plen organizate la nivelul 
Consiliului Județean.
 Am  participat la 63  de ședințe de comisii de specialitate.  Am 
analizat și votat 276 de proiecte de hotărâri, care au fost dezbătute în plenul 
consiliului județean.  
 Am  avut 46 de luări de cuvânt în plenul consiliului județean, conform 
proceselor verbale de ședințe.
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 Alimentația in spitale e critică în asistența medicală a bolnavilor, are un rol 
bine definit in diferite scheme de tratament și in asigurarea necesarului caloric 
și nutritiv a celor internați cu diferite afecțiuni.
 În ședință a Consiliului Județean din 27 Ianuarie, ca urmare a imaginilor 
dezolante apărute pe rețelele de socializare, cu porțiile de mâncare servite 
bolnavilor internați la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” 
din Baia Mare, am cerut atât demararea unei anchete cât și găsirea de soluții 
financiare pentru remedierea condiției hranei pentru bolnavii internați, 
având în vedere că unitatea spitalicească se află în subordinea Consiliului 
Județean Maramureș. REZULTAT: În ședința CJ din 5 februarie, s-a aprobat 
prin hotărâre de Consiliu Județean nivelul majorat al alocațiilor de hrană 
pentru consumurile colective din spitalele subordonate Consiliului Județean 
Maramureș. Un nivel de finanțare rămas neschimbat încă din 2016, fără să fie 
actualizat cu inflația. Mii de maramureșeni au beneficiat și vor beneficia de 
această măsură.

Foto: Mica Șvab

Spitalul Județean
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Centrul Respiro
 Am propus executivului participarea Consiliului Județean Maramureș, 
prin DJASPC,  la selecția de proiecte în domeniul persoanelor cu dizabilități 
pentru înființarea de centre de tip respiro pentru adulți.  REZULTAT:  Centrul 
Respiro  se află acum in stadiul de proiectare premergător execuției.   
Din bugetul total al proiectului,  552.000 lei  sunt asigurate din fonduri 
guvernamentale. Bani care vin de la centru  în județ. Este un serviciu social 
necesar, ce previne   instituționalizarea și prin care  se acordă găzduire, pentru 
o perioadă de maxim 25 de zile,  persoanelor adulte cu dizabilități încadrate în 
grad de handicap grav aflate in imposibilitate de a primi suportul specific din 
partea asistenților personali din diferite motive .
 Împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Radu 
Trufan și alți membri ai aparatului tehnic al CJ,  am identificat   locația potrivită 
pentru construcția centrului in Firiza. Am monitorizat și  sprijinit implementarea 
proiectului prin convorbiri cu reprezentanți la nivel de DJASPC  și minister.
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Gestionarea Deșeurilor
 Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, un proiect a cărui 
implementare a început in 2006, se afla in octombrie 2020 într-o stare critică.  
 
 La Centrul de Management Integrat al Deșeurilor de la Fărcașa, unde ar 
fi trebuit să avem un depozit ecologic funcțional pentru depozitarea finală a 
deșeurilor din județ ( începând cu 2015) , se efectuau încă lucrări de punere in 
siguranță a terenului, deoarece exista riscul ca platforma construită să o ia  la 
vale   din  cauza frecventelor surpări de pământ.

 În ședința CJ din 20.11.2020 am făcut o analiză a situației de la Fărcașa 
și a gestionării deșeurilor din județ, am atras atenția asupra unei viitoare 
situații de “criză a gunoaielor” - care în  fapt  s-a și produs in mai 2021, și am 
propus inițierea unor demersuri în vederea găsirii unor amplasamente pentru 
platforme temporare de procesare a deșeurilor  pentru ca maramureșenii 
să nu fie nevoiți să achita factura  costurilor suplimentare necesare pentru 
transportul deșeurilor in alte județe. In aceeași ședință am propus  o comisie 
pentru monitorizarea lucrărilor, respectiv participarea, alături de consilieri 
județeni,   de specialiști în comisiile de recepție pentru fazele de lucrări la 
Fărcașa  , cadre universitare de la Universitatea De Nord, cu experiență și 
expertiză recunoscută în  domeniul stabilizării terenurilor.

 Împreună cu o parte dintre  colegii din Consiliul Județean ne-am deplasat 
la Fărcașa, unde am discutat cu  inginerii implicați în lucrările de ancorare a 
versantului ce constituie peretele nordic a celulei unu  și cu reprezentantul 
firmei de supervizare Crescent  despre stadiul lucrărilor și garanții de stabilizare 
a dealului. S-a concluzionat necesitatea lucrărilor de desecare, deorece apele 
subterane puneau in pericol lucrările de ancorare și platforma,  aspect pe care 
l-am comunicat in următoarea ședință de CJ. 
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 11.06.21 Am participat, alături de reprezentanți ai Unității de Management 
a proiectului SMID din Consiliul Județean,  la o ieșire în teren preliminară 
recepției lucrărilor de securizare  
 La CMID Fărcașa . La întâlnire au participat constructorii și d-l profesor  
Dan Păunescu – reprezentantul firmei  angajate  de CJ Maramureș pentru 
a oferi o soluție de stabilizare a dealului pe care e edificat centrul de 
management al SMID.
 În plenul ședinței Consiliului Județean din 29.06.21 am prezentat 
situația de la Fărcașa. Lucrările de securizare nu garantează stabilitatea 
terenului pe termen lung, se obține doar o stare de echilibru instabil. Forările 
de desecare efectuate nu vor elimina apele subterane datorită existenței 
unui strat acvifer fărâmițat. Prin urmare există riscul ca la finalizarea lucrărilor 
să se producă alunecări peste celula 1. De altfel, chiar in timpul vizitei din 
29.06.21 se discutau soluții tehnice pentru o surpare la celula 1. Am propus, 
soluția sugerată de constructori și specialiști in stabilizarea terenurilor, de a 
se solicita proiectantului să se construiască celula 4 în loc de celula 1 pentru 
a avea certitudinea că râmânem cel puțin cu.o celulă de depozitare in caz că  
proiectul va eșua .
 Tot în cadrul ședinței  de CJ din 29.06.21 am propus conceperea unor 
programe de motivare pentru a stimula colectarea selectivă a deșeurilor 
sau a unor măsuri de sancționare a populației care nu colectează selectiv, 
complementare componentei educative pentru a crește rata de capturare a 
deșeurilor reciclabile.
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 În ședința de CJ  din 29.06.21 am prezentat plenului situația proiectului 
recepționat a gropii  non-conforme de la Arinieș care a fost ecologizată 
necorespunzător. Proiectul prevedea transferul deșeurilor de la Arinieș la 
Sighet dar sunt sunt indicii că o parte din acestea au fost  îngropate și acoperite 
cu un strat de steril care se  spală gradual  în urma ploilor și restul  au fost 
aruncate pe marginea drumului. Puieții care trebuiau să impădurească dealul 
ecologizat erau aproape toți uscați.  Am solicitat președintelui Consiliului 
Județean să trimită Corpul de Control în zonă pentru a evalua potențialul de 
risc pentru mediu și pentru turismul din zonă, în apropiere aflându-se izvoare 
de apă minerală des vizitate,  cândva a funcționat acolo stația de îmbuteliere 
pentru apa minerală Alpina.
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 În data de 4 iulie, am vizitat site-ul de construcție al Centrului de 
Management Integrat al deșeurilor împreună cu consilierul județean Bogdan 
Zaharia și d-l profesor universitar Bud Ioan pentru a evalua drenarea apelor 
și riscul de alunecări de teren din zona platformei și a celulei 1  de la Fărcașa, 
in condiții de averse de ploaie. Am constatat că apa țâșnea cu un debit mare 
din peretele vestic al amplasamentului , tot perimetrul la baza celulei 1 era 
inundat apa scurgându-se într-un șanț de 1,5 - 2 metri și solului prezenta 
o granulometrie micronică de consistența unei paste în anumite zone, 
cu risc ridicat de alunecare. Drenajul pe partea nordică a versantului era 
insuficient, sub forma unui firicel de apă. Toate aceste informații le-am transmis 
executivului Consiliului Județean.
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Alte activități în legătură cu situația gestionării deșeurilor in județul 
Maramureș:

 - am participat la o întâlnire consultativă, pe  16 Martie,  cu d-l Raul Pop, 
secretar de stat  la mediu, în care  am discutat despre programe de colectare 
selectivă și posibilitatea  de a se impune de la nivel guvernamental acordarea 
de credite pentru depozitare deșeuri in județele care au un SMID funcțional.
  - pe 12 iulie  am participat la o întâlnire cu  comisarul general adjunct 
al Gărzii de Mediu, Mihail David, cu rang de subsecretar de stat la care care 
am discutat despre intervenții împotriva persoanelor fizice sau juridice care 
depozitează deșeuri in gropi neconforme și despre capacitatea fabricilor de 
ciment de a procesa deșeurile combustibile
 - in cadrul comisiilor de buget finanțe și proiecte, în care s-a dezbătut 
studiul de prefezabilitate privind stația tehnologică de procesare a deșeurilor 
de la Satulung, am avut intervenții, bazate pe concluzii  ale unor  specialiști 
in domeniu, prin care am cerut integrarea în studiu a unor măsuri pentru 
gestionarea eficientă a mirosurilor, deoarece in cazul compostării in boxe 
acoperite cu membrană și maturare în aer liber nu se pot evita degajarea 
mirosurilor specifice și timpul încărcării și golirii boxelor la întoarcerea 
materialului compostat în brazde. La fel în cazul depozitării temporare a 
deșeurilor care urmează a fi prelucrate în stație, într- un spațiu deschis, 
supus intemperiilor  ( ploaie, vânt, soare ) va genera un discomfort olfactiv și 
posibilitatea antrenării de către vânt a materialelor ușoare.
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 17 Mai: În cadrul ședinței de Consiliu Județean  am făcut o analiză a 
amplasamentului parcului industrial ce urmează să se construiască  la Fărcașa. 
Am prezentat punctele forte: suprafața generoasă, capacitate demografică 
a zonei de a asigura forță de muncă, cultură antreprenorială in zonă dar și 
punctele slabe : distanță mare față de aeroport și calea ferată și perspectivă 
îndepărtată de a avea acces la infrastructură de mare viteză prin nodul de 
la Colțirea odată cu construcția drumului express Suceava -Satu Mare. Am 
propus fazarea proiectului astfel incât investiția să se facă sincron cu accesul la 
infrastructură deoarece avem exemplul parcului industrial din Bistrița care nu 
este populat la 5-6 ani de la înființare și nu este eficient.

 Atât in comisii cât și in plen am propus un parc industrial la Groși, datorită 
disponibilității terenului, așa cum am aflat în urma discuțiilor cu d-l primar al 
comunei Groși, Florin Bolte, și a accesului facil la infrastructură rutieră odată 
cu finalizarea șoselei de centură a Băii Mari.   Prin HOTĂRÂREA NR. 165/2021 se 
solicită trecerea unui teren din domeniul public al comunei Groși în domeniul 
public al Județului Maramureș în vederea dezvoltării unui parc industrial 
având în vederea deschiderea unor linii de finanțare pe fonduri europene in 
2022, In ședința de CJ din 30 august am cerut prioritizarea dezvoltării parcului 
industrial la Groși. 
 
 În cadrul ședinței CJ din 22 Aprilie am propus măsuri pentru eficientizare 
activității  și motivarea personalului tehnic angajat in activitatea  de atragere  
fonduri europene prin stabilirea de targheturi și stimulente financiare în funcție 
de rezultate,  respectiv organizarea unei  caravane a  fondurilor europene în 
județ.

Parc Industrial
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Monumente istorice, Muzeul de Artă
 Unii iși doresc să păstreze trecutul pentru a-și înțelege prezentul, alții 
asteapta ca trecutul să devina praf si pulbere. Din păcate, fostul palat episcopal 
în anii 30, anterior Școală de Stat pentru  Fete, monument istoric de secol XIX, 
situat pe strada Vasile Lucaciu se așteaptă să se prăbușească. Cred că clădirea 
ar trebui recuperată atât pentru valoarea ei istorică cât și pentru importanța  ei 
ca reper arhitectural în stilul clădirilor din Centrul Vechi. 
    
 Atât in cadrul comisiilor cât și in cadrul ședințelor de Consiliu Județean 
am propus achiziționarea clădirii pentru a o salva de la distrugere completă. Pe 
28 ianuarie am avut o întâlnire cu d-l director al al Muzeului Județean de Istorie 
și Arheologie prof. dr. Viorel Rusu pentru a afla mai multe despre istoria clădirii. 
O posibilă destinație pentru clădire ar putea fi cea de secție a Muzeul Județean 
de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” in condițiile în care sunt ținute in depozit 
80% din operele de artă care ar pute fi expuse, aspect  discutat cu d-l director 
interimar al muzeului d-l dr. Robert Ștrebeli.

 În calitate de membru in consiliul de administrație al Muzeul Județean de 
Artă “Centrul Artistic Baia Mare” am participat la cele 2 ședințe ținute,  în care  
am contribuit la luarea  deciziilor  privind reparații , tarife, încadrarea pe funcții 
a personalului, promovarea colecției, expoziții și prezența exponatelor din  
muzeu in reviste de specialitate. 

 În 19 aprilie  am participat împreună cu personalul administrativ al 
muzeului la evaluarea reparațiilor necesare prioritar pentru clădirea care 
găzduiește colecția de tablouri. Vor  trebui efectuate lucrări de schimbarea 
a șarpantei și de tencuire pe exterior. S-au propus măsuri imediate pentru 
izolarea zonei de trotuar unde starea  tencuielii  prezintă pericol pentru 
trecători respectiv reparații la balcon pe unde apa se infiltrează în interior. 
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 Tot în cadrul activității legate de Muzeul Județean de Artă  am propus 
conducerii muzeului înființarea unor cursuri de apreciere a artei , am prezentat 
autoportretul pictorului  David Jandi in cadrul expoziției de portrete și am 
participat la o întâlnire cu d-l primar al orașului Târgu Mureș Soos Zoltan pentru 
a discuta oportunități de atragere fonduri europene în vederea renovării, 
respectiv a promovării colecției. 
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 În calitate de membru al comisiei de negociere privind achiziția 
Castelului Teleki din Pribilești,  am participat în data de 21 septembrie la 
o  vizită de evaluare a acestuia  în vederea negocierii prețului de achiziție. 
Castelul este un monument istoric de categoria A, aflat in paragină și necesită 
intervenții de urgență pentru a se preveni prăbușirea lui. Construit in secolul 
XIX, a fost folosit ca reședința de vară a familiei nobiliare Teleki și reprezintă 
o clădire importantă pentru istoria multiculturală a zonei . Se intenționează  
achiziționarea acestuia de către Consiliul Județean Maramureș pentru a fi  
reabilitat pe fonduri europene  și transformat în obiectiv turistic. O altă întâlnire 
a comisiei de negociere la care am participat a avut loc pe 10 Octombrie.
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 - 17 ianuarie. Împreună cu consilierul local Bogdan Hodorogea am 
participat la o întâlnire, organizată de consilierul județean Bogdan Zaharia,  
cu  factori de decizie  din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș 
privind reducerea numărului de clase la Colegiul de Arte din Baia Mare și la 
alte licee din județ.
 - 17 Martie Am purtat discuții cu personalul tehnic  al  Direcției 
Economice din cadrul CJ pentru a mă informa în legătura cu alocarea bugetară 
pentru proiectul de izolare termică / creștere a eficienței energetice  a Centrului 
Școlar Inclusiv Baia Mare,  pentru a o susține în comisii.
 - 7 aprilie am participat la ședința consiliului de administrație a 
Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Baia Mare( CSEI) pentru stabilirea 
cuantumului de burse
 - 24 aprilie Am participat la o acțiune de ecologizare pe Valea Ruscovei
 - În ședința CJ din 28 aprilie am propus modernizarea site-ul Cj de 
promovare a turismului visitmaramures.ro, traducerea in engleza a materialului 
prezentat și introducerea in circuitul de vizitare propus pe site a codrilor  
seculari monumente UNESCO. Rezultat: https://www.visitmaramures.ro

Alte activități

 - 8 iunie Deplasare in teren la Rona de Sus pentru a evalua un pod aflat 
într-o stare precare pentru a susține alocarea bugetară pentru reabilitare.

Stadiu proiect: Podul se află acum în construcție.
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 29 iunie am participat la Horea Poienarilor , un eveniment organizat de 
Primăria și Consiliul Local din Poienile Izei , in spiritul păstrării și promovării 
tradițiilor și a portului popular
 Am propus în comisiile de specialitate,  pentru finanțare în scopul 
transformării în muzeu, a unei case tradiționale vechi din Poienile Izei.

 30 Iulie 2021  Am luat atitudine în plenul ședinței de Consiliu Județean 
împotriva unei postări făcute pe site-ul Bibliotecii Județene “Petru Dulfu” 
cu ocazia zilei de naștere a primarului municipiului Baia Mare, se pare un 
eveniment de dimensiuni cosmice pentru echipa de comunicare a bibliotecii. 
Am cerut să fie luate  măsuri  pentru a preveni pe viitor astfel de manifestări  din 
partea  unei instituții aflate in subordinea Consiliului Județean care ar trebui să 
aibă o anumită rigoare și măsură în exprimare.
 Se vorbește in postarea de pe site-ul bibliotecii Județene despre 
adevăruri de necuprins , despre veșnicie , despre eternitatea divina, despre 
sfera lucrurilor  văzute si nevăzute, despre freamătul si bucuria luminii , toate 
intru bucuria aniversării zilei de naștere 
a primarului municipiului reședință de 
județ Baia Mare.  În viziunea colectivului 
bibliotecii județene, seamănul nostru, d-l 
primar , e înzestrat cu puteri excepționale, 
capabil  să canalizeze energia universului 
înspre orașul nostru și printre altele să 
lumineze și spațiul sacru al Bibliotecii 
Județene.
 S-a râs de noi  în presa centrală sau in 
emisiuni matinale cu audiențe mari, poate 
s-au amuzat și  unii dintre tinerii  iubitori 
de lectură, de eroul nostru desprins parcă 
din benzile desenate Marvel, dar cu toții 
trebuie să fim conștienți că democrația 
și cultul personalității nu fac casă bună.  
Chiar și în democrațiile moderne se 
resimt efectele distructive ale minciunii și 
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 Pe 31 iulie, Horea Nașcu, profesor de engleză la Universitatea de Nord, 
pornește într-o călătorie temerară din Baia Mare,  pe Săsar, cu scopul de a 
parcurge 2.200 de km pe apă, până la Sulina și de a transmite un mesaj 
educativ despre natură și datoria noastră de a o proteja. Ambarcațiunea 
folosită a purtat însemnele Consiliului Județean Maramureș. A fost o mare  
bucurie să-l pot sprijini pe d-l profesor in demersul său. 

abuzurilor asociate cu proslăvirea unei persoane publice aflate într-o funcție 
de conducere. 
 Am propus retoric să-i zeificăm  prin vot în CJ pe cei care au calitățile 
menționate în apoteoza din postare, așa cum se făcea în senatul roman în 
cazul celor care erau ridicați prin elogii deasupra muritorilor. 
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 18 august Am participat la o întâlnire cu locatarii de pe strada Lămâiței , 
alături de  membri ai Consiliului  Local Baia Mare în legătura cu construcția de 
blocuri între case. Cetățenii și-au manifestat nemulțumirea și frustrarea față de 
practica primăriei Baia Mare de a elibera  autorizații de construcție anumitor  
dezvoltatori imobiliari care  construiesc locuințe colective cu un număr mare 
de apartamente între case fapt care creează  un mare disconfort locuitorilor din 
zonă. S-au discutat soluții privind modificarea regulamentului de urbanism și 
acțiuni în instanță pentru remedierea situațiilor existente.

 20 august  În ședința  Cj am solicitat  asfaltarea unei porțiunii de drum  
județean 109 între Mesteacăn și Vima Mică așa cum au cerut cetățenii prezenți 
la ședința de Consiliul Local a primăriei Vima Mică  la care am participat. 
Drumul va fi cuprins pentru reabilitare în bugetul din 2022 al CJ
 26-27 august 2021 Am făcut parte din delegația Consiliului Județean 
Maramureș,  care s-a deplasat în Moldova, în raionul Hâncești, înfrățit cu 
Județul Maramureș în cadrul Acordului de cooperare semnat în 10 septembrie 
2020. S-au stabilit modalități de cooperare  cu raionul înfrățit Hâncești și au 
fost atinse puncte din Planul de acțiune comun stabilit la începutul anului 
2021. S-au creionat planuri pentru  dezvoltarea unor  proiecte comune noi, 
finanțate de ambele părți, cum ar fi instruirea unor cadre medicale de la 
Spitalul Raional Hâncești la Spitalul de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, inițierea 
unor tabere comune cu elevi din cele două regiuni și o ședință comuna a 
celor două entități administrative. S-a avut in vedere  continuarea participării 
producătorilor din Hâncești la târguri de produse organizate de Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș și facilitarea colaborării între mediile de afaceri 
din Hâncești și Maramureș.
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 15-17 octombrie am participat la “Ziua Bunei Vecinătăți România 
-Ucraina”, un eveniment sponsorizat parțial de Consiliul Județean Maramureș 
și organizat în raionul Verkhovyna, regiunea Ivano-Frankivsk, de către primăria 
comunei Poienile de sub Munte în parteneriat cu Fundația Ucrainienilor Huțuli 
din România.
 Întâlnirea a avut loc pe vârful Copilaș, porțiunea de graniță din 
dreptul comunei Poienile de Sub Munte, în satul Shybene, unde se dorește 
deschiderea unui punct de frontieră pentru a facilita legăturile culturale și 
economice dintre locuitorii de pe Valea Ruscovei si cei din regiunile Ivano-
Frankivsk și Transcarpatia, respectiv dezvoltarea sustenabilă a zonei prin 
promovarea turismului montan. 
 Demersurile pentru deschiderea unei treceri de frontieră in Shybene 
au început încă din 1998. Acestea s-au concretizat prin realizarea în 2011 a un 
studiu pentru un proiect comun intre administrația regională Ivano-Frankivsk, 
Asociația de Turism Ivano-Frankivsk, Consillile Locale din Verkhovyna și 
Poienile de Sub Munte care viza dezvoltarea infrastructurii și promovarea 
oportunităților de business. În 2013, guvernul ucrainean a bugetat fonduri 
pentru construcția drumului Iltsi-Shybene și a punctului de frontieră. Proiectul 
urma să se implementeze până in 2014. Din păcate războiul a întrerupt 
investiția și toate studiile care au stat la baza ei ar trebui reactualizate. 
 Ce a rămas neschimbată este dorința ambelor comunități de pe graniță 
de a putea trece munții așa cum o făceau cândva strămoșii lor. Iaroslav 
Zelenchuk, istoric și director cultural al Parcului National din Verkhovyna, 
proprietar al unui muzeu etnografic și al istoriei zonei, fascinant, spune că 
huțulii din Ucraina obișnuiau pe vremuri să vină la târguri sau la coasă pe Valea 
Ruscovei deoarece la noi sezonul de cosit începea cu o lună mai devreme. 
Peste 170000 de turiști vizitează anual raionul Verkhovyna. O parte din ei 
ar putea fi atrași in Maramureș prin trecerea de frontieră din Poienile de 
Sub Munte. Altfel ar trebui să parcurgă peste 200 de km să ajungă pe Valea 
Ruscovei. Operatorii de turism ar putea oferi pachete turistice comune care 
să acopere comunitățile de graniță din ambele țări. Cred că deschiderea unui 
punct de frontieră in Shybene constituie un obiectiv in linie cu strategia de 
dezvoltare a județului prin turism și ar stimula atât turismul montan, aflat in 
creștere semnificativă în această perioadă de pandemie, cât și dezvoltarea 
economică și schimburile culturale între România și Ucraina.
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 În ședința CJ din 29  Octombrie am propus proiectul unui centru de 
vizitare pentru Parcul Natural M-ții Maramureșului după modelul centrelor 
de vizitare din parcurile naturale similare din Ucraina de exemplu -- zona 
Vercovina,Parcul Natural Iltsi  sau din Austria la  Hohe Tauern. Avem și în 
România un exemplu de urmat la Piatra Craiului. 
 Avem o natură fabuloasă în județ. Deținem un parc natural de peste 
130000 ha,  înființat cu scopul protejării biodiversității,  în cadrul căruia se află 
4 rezervații naturale de o mare varietate a  florei și faunei. Un centru de primire 
modern, care să prezinte natura din zona și care să aibă și o componentă 
educativă pentru copii  ar putea fi un obiectiv turistic în sine. 
 Stadiu Proiect - se fac demersuri pentru a găsi o locație potrivită.
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 - 2 aprilie la cabinetul de parlamentar al deputatului Brian Cristian de pe 
strada Piața Eroilor, nr. 2, etajul 1, Târgu Lăpuș
 - 13 august, în Parcul Mara, din Baia Mare  
 - 10 septembrie, Parcul de la Gară, Baia Mare
 - am răspuns la toate solicitările primite pe pagina personală

e-mail: sorinilies@yahoo.com
tel: 0734 288 583
facebook: https://www.facebook.com/sorinilies.usr

Întâlniri cu alegătorii

Contact






