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Cuvânt înainte
Am pornit la drum considerând că în primii doi ani de mandat trebuie să pun
lucrurile în mișcare, să relansez economia locală, deși provocările au fost mari.
Oraşul a prins viaţă, lucrurile au început să se miște! Dintre angalametele făcute
în campania electorală, o parte au fost deja finalizate după 2 ani, dar toate
lucrurile pe care le-am promis, sunt în curs de realizare.
Anul 2017 a fost anul în care au fost începute multe șantiere în Satu
Mare, în 2018 am demarat obiective noi și cea mai mare parte a
acestor proiecte vor fi finalizate în 2019 și 2020. Au fost modernizați zeci
de kilometri de carosabil, trotuare, s-au amenajat parcări, locuri de joacă
și terenuri de sport pe care le-am realizat în ultimii doi ani. Am reușit să
eficientizăm serviciile publice, să organizăm evenimente care au atras zeci
de mii de spectatori și să îmbunătățim imaginea municipiului Satu Mare.
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Obiective propuse
Oraș
în mișcare
pentru
primii
2 ani deamandat
Mozgásban
város

Lucrări de infrastructură
Dezvoltarea infrastructurii rutiere și
reabilitarea principalelor artere de circulație.
Reconfigurarea circulației rutiere în cartiere.
Extindere iluminatului public în cartiere.
Reamenajarea spațiilor verzi.

Fonduri europene
Accesarea și depunere proiectelor
cu fonduri europene.

Stadt in Bewegung

Kereskényi Gábor
primar
Albu Adrian
Feher Doina
viceprimari

www.primariasm.ro
Maskulik Csaba

administrator
public

Relansare economică
Orientarea administrației locale
către mediul de afaceri.

Servicii pentru cetățeni
Amenajarea
unui
ghișeu
unic
de servicii și prelungirea programului
de lucru cu publicul.
Îmbunătățirea siguranței publice.

Proiecte de perspectivă

Dezvoltarea relațiilor cu orașele înfrățite.
Readucerea tinerilor acasă.
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Bugetul
Oraș
în mișcare
Municipiului

Mozgásban a város
Stadt
in276.543.210
Bewegung
2016:
lei

2017: 298.098.724 lei
2018: 219.253.927 lei

Bugetul centralizat al municipiului Satu Mare s-a bazat în 2016 pe venituri de
140.533.300 lei, în 2017 pe venituri de 148.676.2013 lei, în timp ce veniturile în anul
2018 sunt estimate la 125.129.583, fiind în scădere ca urmarea a măsurilor fiscale
luate de Guvern. De altfel, impactul negativ al măsurilor fiscale, față de anul 2016
este de 28 de milioane de lei.
Cu toate că, bugetul municipiului Satu Mare a avut mult de pierdut după
aplicarea măsurilor fiscale, pentru anul 2018 am menținut suma pentru
modernizarea străzilor, investiții și reabilitarea instituțiilor de învățământ.
Astfel, distribuţia cheltuielilor bugetului local din secțiunea de dezvoltare indică
patru mari direcţii în care se duc resursele municipiului Satu Mare: investiții și dezvoltare publică, transporturi, învățământ și asistență socială.

Măsurile fiscale ale Guvernului aduc o scădere a veniturilor:
Venituri în 2017: 148.676.203		

Venituri în 2018: 125.129.583

Impactul total al măsurilor fiscale ale Guvernului:

-29.567.800

www.primariasm.ro

Decizii asumate:
1. Reducerea cheltuielilor de funcționare (atât în cadrul Primăriei cât și la instituții subordonate)
2. Mărirea impozitelor pentru persoane fizice (autoutilitare, anexe gospodărești)
3. Menținerea sumei din 2017 pentru modernizarea străzilor, rămân în buget
sume pentru achiziții autobuze, susținerea învățământului, a vieții culturale.

Capitolul I.

PROIECTE MARI DE DEZVOLTARE
S-a semnat contractul de finanțare
pentru al treilea pod peste Someș
Am inițiat un proiect de hotărâre
prin care s-a reușit declanșarea
procedurii de expropriere, a coridorului de expropriere, a noilor
indicatori tehnico-economici ai
investiției, respectiv devizul general pentru cel de-al treilea Pod
peste Someș, cea mai importantă
investiție a municipiului din ultimii 30 de ani.
Ca urmare, în 13 decembrie 2017, în
calitate de primar al municipiului
Satu Mare am semnat la Bucureşti,
contractul de finanţare pentru cel
de-al treilea Pod peste râul Someş,
cu MDRAPFE.

Se lucrează pe centura de ocolire
Tot în 2017 am făcut pași importanți pentru construcţia centurii de
ocolire a municipiului: s-a stabilit traseul exact, s-a demarat procedura de expropriere, iar firma care a câștigat licitația a demarat
lucările.
Termenul de execuție este de 18 luni de la predarea
amplasamentului
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cu probleme
vechi și noi

Cei doi ani de mandat s-au remarcat prin faptul că am reuşit implementarea
unor proiecte care au avut ca principal scop recuperarea anilor de stagnare, prin
demararea unor investiţii importante în principal în reabilitarea și modernizarea
infrastructurii rutiere, a unităților de învățământ, extinderea iluminatului public,
amenajarea parcărilor în cartiere, modernizarea parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii, precum și amenajarea terenurilor de sport.
Însă, încă din iulie 2016 am demarat lucrările de reabilitare a Podului Decebal,
am continuat reabilitările pe strada Careiului, Digului, Diana, am construit terenul
sintetic de fotbal denumit după jurnalistul de sport “Romász János” și am introdus
o reţea de apă pentru blocurile sociale de pe str. Ion Ghica.
Spre finalul anului 2016, am reușit să bifăm alte obiective importante pentru a
scoate din impas municipiul Satu Mare în domeniile cheie de activitate. Astfel, am
finalizat studiile de fezabilitate pt dezvoltarea iluminatului public în cartierele Micro 17,
Carpaţi I şi II, cât și pentru reabilitarea străzilor de pământ din zona Odobescu şi
strada Dara, am demarat procesul de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia pistei
de biciclete pe tronsonul Gh Bariţiu – Aquastar și am reușit ca după o stagnare de
peste 2 ani să semnăm contractul de întreţinere a străzilor.

În 2016 am moştenit lucrări deja licitate cu probleme
majore de proiectare:
- strada Digului, strada Diana,
- Podul Decebal - cu grave deficienţe în proiect tehnic şi execuţie.
Orașul fără nici un proiect: La preluarea mandatului nu exista nici
un proiect care să poată fi depus spre finanţare din fonduri euroepene şi să fie eligibil.
- Din cauza lipsei forței de muncã, investițiile demarate au un
ritm lent de execuție, firmele de construcții nereușind să facă față
numărului mare de lucrări ce trebuie executate în municipiu.

Capitolul II.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!
Pe partea de infrastructură, pentru perioada imediat următoare am
stabilit următoarea listă de priorități de investiții la care s-a lucrat pe
tot parcusul anului 2017 și pe care se derulează lucrări și în 2018.
a.
Modernizare Drum Carei;
b.
Modernizare străzi zona Curtuiuș;
c.
Modernizarea străzii 1 Iunie;
d.
Modernizarea străzii Lunca Sighet;
e.
Modernizarea străzii Mărăști;
f.
Modernizare străzi Alexandru Vlahuță, Bixadului, Ceferiștilor,
Livada, Locomotivei și Mașinistilor;
g.
Modernizare strada Merilor;
h.
Modernizare strada Ferăstrău;
k.
Modernizare strada Depozitelor;
l.
Reparaţii capitale Pod Decebal;
m.
Pista pentru biciclişti str. Bariţiu - str. Gorunului - DJ194A.
Pe de altă parte, am alocat sume importante de bani pentru lucrările
de reparaţii şi întreţinere a străzilor din municipiul Satu Mare și a arterelor principale de circulație, în contextul în care până în 2017, Primăria
Municipiului Satu Mare nu a avut un contract pentru derularea
lucrărilor de reparații a străzilor.
În baza contractului încheiat s-au efectuat lucrări pe următoarele
străzi: Bulevardul Independenţei, Bulevardul Lucian Blaga,
Depozitelor (tronson II), Bârgăului, Ana Ipătescu, Ioan Slavici, Ion
Creangă, Arad, Toamnei, Fraternităţii, Egalităţii, Ion Ghica, Gavril
Lazăr, Gorunului, Nicolae Golescu, Tineretului, 9 Mai, Nicolae
Iorga, Voltaire, Avram Iancu, Aleea Proiectantului, Jubileului, şi nu în
ultimul rând, zona Oituz.

PLOMBĂRI: după ce între 2014-2016
nu a existat contract-cadru, în ultimii 2 ani, am efectuat lucrări de
plombare pe suprafață extinsă pe
200.000 m2, continuăm până 2020
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

NOUTATE, față de anii precedenți:
- unde suprafața permite se reabilitează și
trotuarele, înlocuim bordurile vechi.

Strada DEPOZITELOR, tronson I, reabilitat
integral după 18 ani de așteptare

Bulevardul INDEPENDENȚEI
Datorită traficului intens și a stării de degradare, a
fost prima arteră majoră reabilitată integral.

Capitolul II.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Strada PROIECTANTULUI: S-a reușit descongestionarea traficului pe Drumul Careiului și
crearea a peste 200 de locuri de parcare
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Pentru a mai reduce haosul creat după demolarea garajelor și
pentru igienizarea acelor zone, am acordat o atenție deosebită
amenajării cvartalelor de parcări din cartiere. Astfel, în 2017 au
fost finalizate 7 cvartale de parcări în zona Oituz – Micro 15,
respectiv în cartierul Micro 17 au fost recepționate și finalizate 2
parcări, iar în cartierele Carpați 1 și Carpați 2 a fost recepionat 1
cvartal de parcări.
În cazul tuturor contractelor de execuție a lucrărilor de reabilitarea și modernizarea a străzilor s-a ținut cont de o cerință
importantă: NU s-au recepționat lucrări care nu au corespuns din punct de vedere calitativ și s-a procedat la refacerea
lucrărilor pe cheltuiala executantului.

În 2018 au fost propuse pentru modernizare 13 cvartale de parcări

Micro 17, curtea interioară a str. Jocului
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Reabilităm CENTRUL NOU! Neglijat de zeci de ani, Centrul Nou capătă o nouă față!
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Micro 17, Strada BRAȘOV

Micro 17, Strada BRAȘOV
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Strada NICOLAE GOLESCU

Strada TINERETULUI
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

EXEMPLU: Străzile ARAD și ION CREANGĂ

EXEMPLU: Strada Mică
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Se repară fântânile arteziene

Modernizăm Drumul Careiului

EXEMPLU: Strada JUBILEULUI

S-a realizat punerea în
siguranță a imobilului de pe
str. Rândunelelor, urmând
ca acest imobil degradat de
atâția ani să fie consolidat.
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!
De asemenea, tot în 2017 s-a predat amplasamentul pentru începerea
lucrărilor pentru modernizarea a 8 străzi de pământ: Merilor, Ferăstrău,
Mașiniștilor, Ceferiștilor, Al. Vlahuță, Bixadului, Livada, Locomotivei,
Lunca Sighet, 1 Iunie, Depozitelor (tronson I) , Busuiocului.
În total, în 2017 au fost modernizate peste 40 de străzi străzi de pe
ambele maluri ale Someșului, în lungime totală de 14 km, fiind alocată pe acest capitol suma de peste 23 milioane lei.
De asemenea, s-au reabilitat și trotuarele pe următoarele străzi: Ioan
Slavici (între str. Banat şi b-dul V. Lucaciu), Toamnei, Ion Creangă, Arad,
Mică, Fraternităţii, Gavril Lazăr de Purcărete, Egalitaţii, Nicolae Golescu,
Ana Ipătescu, Tineretului, 9 Mai 1877, Nicolae Iorga, Ion Ghica. Astfel
de lucrări s-au efectutat și în Centrul Nou, trotuarul fiind în cele mai
multe zone în stare avansată de degradare.
S-a reabilitat trotuarul și s-a pus pavaj ornamental pe traseul Piața 25
Octombrie - BCR - Primărie - B-dul Transilvania, respectiv pe traseul
Piaţa 25 Octombrie - Casa de Cultură - Banca Ţiriac.
Începând cu 2017 s-a lucrat și la elaborarea documentației pentru
demararea lucrărilor la următoarele obiective de investiție:
Pod peste râul Someș - Amplasament str. Ștrandului
Modernizare strada Grădinarilor;
Îmbunătățirea calității mediului și a serviciilor urbane în zona periferică str. Alecu Russo (str. Alecu Russo, str. Mierlei, str. Socului, str.
Viilor);
Facilitatea accesării B-dului Unirii prin modernizarea străzilor de
pământ adiacente (str. Ács Alajos, str. Basmelor, str. Crăieselor, Drum
Padurea Mare, str. Petre Ispirescu, str. Poienilor, str. Poligonului, str.
Sânzienelor, str. Tiberiu Brediceanu, str. Toamnei, str. Alexandru Odobescu, str. Panait Cerna, str.Matei Basarab, str.Regele Ferdinand) ;
Creșterea calității vieții în zona de vest a municipiului Satu Mare prin
modernizarea străzilor de pământ (str. Alba Iulia, str. Dara, str.Eugen
Ionesco, str. Ion Pop Dan, str. Kaffka Margit, str. Károli Gáspár, str.
Krúdy Gyula, str. Mahatma Gandhi, str. Scheffler János).

Capitolul II.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!
PLATOUL DE EVENIMENTE CORNELIU COPOSU
Lemnul de pe platoul de evenimente a fost înlocuit cu un
material mult mai rezistent. Valoarea investiției este de
aproximativ 425.000 lei, iar lucrarea are o garanție de 10 ani.

Vizualizarea
lucrărilor executate și propuse
2017+2018

Realizate 2017
Covor
asfaltic 2018
Trotuare 2018
Modernizări
investiții 2018
Se lucrează în oraș.
Pentru perioada
2018-2019-2020
alocăm minim
25.000.000 lei/an

Capitolul III.

DEZVOLTARE URBANĂ
Un alt aspect unde orașul a fost deficitar este cel al iluminatului public stradal, care a fost îmbunătățit. Astfel, s-au
înlocuit 3.151 de corpuri de iluminat, s-au montat 150 de corpuri noi și s-au înlocuit alte 261 corpuri vechi, s-a
reabilitat sistemul de iluminat arhitectural pe cele 2 poduri, la 8 biserici, Turnul Pompierilor, clădirea Tribunalului și a
Episcopiei Romano Catolice. De asemenea, am demarat o lucrare nouă de iluminat arhitectural la statuia Dr. Vasile
Lucaciu situată în Piața Libertății, precum și la Ansamblul Comemorativ din Piața 14 Mai. S-au executat lucrări pentru
extinderea iluminatului public pe str. Siretului, în cartierele Micro 17, Carpați I, Carpați II, pe str. Stupilor și str. Spicului, etc.
Pentru continuarea reabilitării și extinderii iluminatului public, urmează să fie depuse în cadrul programelor cu finanțare
europeană un număr de 4 proiecte de eficientizare energetică privind sistemul de iluminat public în valoare totală de
peste 22 de milioane de lei.

CAP. III / ZONE VERZI
În perioada 2016- 2018, pe malul drept al râului Someş, pe
străzile Henri Coandă, Cuza Vodă, Horea, Bariţiu, Wolfenbuttel,
Almaşului, Retezatului, Rodnei şi parcarea de pe strada Decebal, s-au plantat 187 arbori. Pe malul stâng al râului Someş în
Cartierele Micro 17, Micro 16, Carpaţi I şi Carpaţi II, s-au plantat 228 arbori. De asemenea, s-au plantat 1.532 trandafiri în
Parcul Libertăţii, Centrul Nou, Parc Titulescu, strada Horea,
Scuar Aurel Vlaicu, Scuar Coşbuc şi Parc Vasile Lucaciu.
S-au efectuat lucrări pentru întreținerea și amenajarea
spațiilor verzi pe o suprafaţă de 7.665 mp pe malul drept şi
14.479 mp pe malul stâng, în mai multe locații, dintre care:
zona verde din jurul blocurilor ANL de pe strada Iuliu Coroianu, Centrul Nou (zona banca BCR), zona verde din jurul Băncii
Ţiriac, Bulevardul Transilvania, strada Oituz, precum și în alte
12 curți interioare din cartierele Micro 17 și Carpați.
Tot în perioada iunie 2016- iunie 2018 s-au amenajat și reamenajat peste 20 de terenuri de joacă, dintre care amintim cel din curtea Grădiniției din Sătmărel, din curtea
Grădiniței cu Program Prelungit nr. 1, Piața soarelui, Parcul
Boitor,
Parcul
Viitorului,
zona
Curtuiuș,
Parcul
Liniștii,
scuar
Titulescu,
stadionul
Olimpia, Grădina Romei, precum și în mai multe curți
interioare din cartierele municipiului Satu Mare (Micro 16
măcieşului şi Zenit, Scuar Arinului, curtea interioară strada Dima, Bobocului, Crişului, Lucernei, Aleea Milcov (teren
fotbal), B-dul Transilvania, scuar Botizului, Aleea Gladiolei, Aleea
Begoniei, etc)
În 2017 a fost întocmit și finalizat Registrul Local al Spațiilor
Verzi, care cuprinde inventarierea terenurilor ocupate de
spatii verzi,evidențierea tipului de proprietate și a modului de
administrare a acestor terenuri, precum si descrierea
caracteristicilor cantitative și calitative ale vegetației de pe
aceste terenuri.

CAP III. / SĂTMARUL VERDE
Am aprobat Strategia de Dezvoltare a Municipiului
Satu Mare și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă,
documente care sunt esențiale pentru accesarea fondurilor europene și pentru care am întreprins demersurile
necesare abia în 2017. După mai puțin de o lună, cele
două documente au fost declarate conforme și admisibile de ADR Nord Vest, ceea ce ne-a deschis drumul pentru accesarea a 26,8 milioane de euro pentru proiecte ce
vor fi finanțate din fonduri europene.
Ȋn anul 2016 au beneficiat de reabilitare energetică
295 de apartamente, în 2017 s-au depus 5 proiecte de
reabiltare clădiri rezidenţiale în valoare totală de peste 7 milioane de lei prin care propunem reabilitarea
energetică a 321 de apartamente.
Printr-un proiect de hotărâre votat de altfel în
Consiliul Local, am făcut un pas important pentru sistematizarea zonei de agrement Bercu Roșu și Bercu
Mare. Astfel, s-au introdus în nomenclatorul stradal al
municipiului Satu Mare 12 drumuri și o stradă nouă. Astfel, se vor putea atribui numere de imobil unice pentru
o identificare clară şi exactă a construcțiilor din zonă, fie
că sunt case de vacanță sau case de locuit.
În vederea dezvoltării infrastructurii velo, în 2017, am dat
aviz de începere a lucrărilor de construire a unei piste
pentru bicicliști pe tronsonul strada Barițiu – strada
Gorunului și Aquapark.
Este vorba despre o pistă în lungime de 3 kilometri, cu o
investiție de circa 1,6 milioane de lei, acesta urmând ca
în acest an să fie finalizată.
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Dezvoltăm orașul
cu fonduri
europene!

Capitolul IV: DEZVOLTĂM ORAȘUL CU FONDURI EUROPENE!
În februarie 2017, după o jumătate de an în care s-a muncit la elaborarea documentației, am reușit să primim aviz favorabil
din partea Autorității de Management pentru POR, care a finalizat analiza tuturor documentele depuse.
Astfel, Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a
transmis că, după finalizarea acestei etape de analiză, nu are nici o obiecție cu privire la lista de proiecte, motiv pentru
care se poate trece la depunerea cererilor de finantare pentru cele 16 proiecte prioritate depuse pe Axa 4 din cadrul
POR 2014-2020. Municipiului Satu Mare i s-a alocat în total o finanțare de 26,9 milioane de euro pentru cele 16 proiecte
prioritate, dintre care 21,8 milioane de euro sunt alocate pentru cele 9 proiecte prioritate eligibile pe Axa 4.1
Astfel, cele 16 proiecte prioritate pe care le-am stabilit sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiul Satu Mare
Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare
Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare
Dezvoltarea infrastructurii de transport public în municipiul Satu Mare
Modernizarea pistei de biciclete Pod Golescu şi construirea unui pasaj suprateran în intersecţia Crinul
Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate
Transformarea zonei degradate malurile Someşului între cele 2 poduri în zonă de petrecere a timpului liber
Regenerarea fizică a zonei Ostrovului
Regenerarea fizică a zona Turnul Pompierilor prin activităţi care vizează dezvoltarea comunitară şi siguranţa publică
Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7
Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa “Punguţa cu doi bani”
Modernizare infrastructură educaţională Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi”

TOTAL FONDURI CÂȘTIGATE:
26.9 milioane de euro
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Modernizarea şi
extinderea traseului
pietonal şi velo
Centru Vechi
Valoare: 4 milioane Euro
Stadiu realizare: DALI în curs de finalizare
Depunere proiect: IULIE 2018
Contract PT cu execuţie: noiembrie 2018
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Modernizarea
şi extinderea traseului
pietonal şi velo Centru Nou
şi construirea unei pasarele
pentru pietoni şi biciclişti
peste râul Someş - zona centrală
Valoare: 3 milioane Euro
Stadiu realizare:
DALI: în curs de finalizare
Depunere Contract de
Finanțare: iulie 2018
Contract PT cu execuţie:
noiembrie 2018
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Construirea unei pasarele
pentru pietoni şi biciclişti
peste râul Someş
- zona centrală

Amenajare
terminal
transjudeţean
translocal,
construirea unui depou pentru
autobuze electrice/hibrid
precum şi a unei staţii de ȋncărcare, achiziţionarea de
autobuze
hibride,
crearea
unui
sistem
de
management al traficului inclusiv sistem de monitorizare video
şi realizarea unui sistem de ȋnchiriere de biciclete - Str. Fabricii
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Oraș în mișcare
Mozgásban
a város
Valoare: 8 milioane
euro
Stadt in Bewegung

Stadiu realizare:
DALI în curs de elaborare,

Depunere CF: mai-iunie 2018
Contract PT cu execuţie
noiembrie/decembrie 2018

www.primariasm.ro
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Capitolul IV: DEZVOLTĂM ORAȘUL
CU FONDURI EUROPENE!
Amenajarea şi construirea de piste
de biciclete în municipiu

Traseu 1: Str. Gh. Bariţiu (punct de plecare colţ
cu Str. Ady Endre) - Str. Rodnei - Str. Fabricii - Str.
Oraș în mișcare
Odoreului;

Mozgásban a város
Stadt2:in
Traseu
Str.Bewegung
Gh. Bariţiu (punct de plecare colţ cu Str. Ady

Endre) - Str. Lăcrimioarei - Str. Porumbeilor - Str. L. Rebreanu - Str. Panseluţei - P-ţa Titulescu - Str. I. Maniu Centru;
Traseu
3: (punct de plecare Str. Panseluţei)
Str. L. Rebreanu - Str. Mileniului - Str. Horea - Centru Vechi, precum şi realizarea a 6 sisteme de ȋnchiriat biciclete
Valoare:
2,42 mil. euro
www.primariasm.ro

Stadiu realizare
DALI: în curs de finalizare		
Depunere Contract de finanțare: august 2018
Contract PT cu execuţie: octombrie 2018

Capitolul IV: DEZVOLTĂM ORAȘUL
PRIN FONDURI EUROPENE!
Amenajare pistă de biciclete
strada Botizului - Pod Golescu
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Oraș în mișcare
Mozgásban a város
Stadt in Bewegung

Valoare: 2,1 milioane Euro
Stadiu realizare:
DALI în curs de finalizare
Depunere Contract de
finanțare: August 2018
Contract PT cu execuţie:
septembrie 2018

www.primariasm.ro

Capitolul IV:
DEZVOLTĂM ORAȘUL
CU FONDURI EUROPENE!
Transformarea zonei degradate
Cubic în zonă de petrecere a
timpului liber pentru comunitate
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Oraș în mișcare
a város
Valoare: Mozgásban
1,7 milioane Euro
Stadiu realizare:
Stadt in Bewegung
DALI în curs de elaborare
Depunere Contract de
finanțare: mai-iunie 2018
Contract PT cu execuţie:
octombrie/decembrie 2018

Transformarea zonei degradate malurile
Someşului între cele 2www.primariasm.ro
poduri în zonă de
petrecere
a
timpului
liber
pentru
comunitate
Valoare: 1,2 milioane Euro
Stadiu realizare: DALI în curs de elaborare
Depunere CF: septembrie 2018
Contract PT cu execuţie: decembrie 2018

CAPITOLUL V. ÎNVĂȚĂMÂNT
În primele 6 luni ale anului 2016 am investit circa 1 milion de
lei în reabilitarea unităților de învățământ, reabilitând clădiri
și curți de școli, mai multe grădinițe beneficiind de amenajarea terenurilor de joacă.
În 2017, pentru dotarea unităților de învățământ am
alocat peste 3,5 milioane de lei, realizându-se achiziții importante la 48 de unități de învățământ, dintre care 19 unități de
învățământ au beneficiat de o suplimentare a bugetului
inițial pentru a-și duce la îndeplinire proiectele propuse.
Astfel, au fost desfășurate ample lucrări pentru reparația
instalațiilor electrice, a acoperișului, a sălilor de clasă, schimbarea geamurilor, dotarea cu bază materială, amenajarea
curții, completarea sistemului de supravegehre video, etc.
De asemenea, considerându-se importantă investiția în
educație, din bugetul local s-au realizat ample lucrări de
modernizare a şcolilor, grădiniţlor, creşelor şi internate
şcolare, s-au renovat săli de sport, s-au construit terenuri
sintetice de sport şi de joacă. În cazul unor investiţii, cum sunt
cele de la Colegiul Naţional “Kolcsey Ferenc” sau Grădiniţa cu
Program Prelungit “Guliver” s-a reușit reabilitarea integrală a
două clădiri importante din patrimoniul oraşului.
Pentru a dezvolta rețeaua unităților de învățământ preșcolar,
s-a înființat, amenajat și dotat o nouă creșă, „Degețica”, pe
str. Lucian Blaga, cu o capacitate de 30 de locuri. De asemenea s-au amenajat două noi grupe de creșe, cu o capacitate
de 30 de locuri. Începând cu anul 2017, bugetul alocat cheltuielilor aferente burselor a crescut considerabil.

REABILITAREA
ȘI
MODERNIZAREA
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT
O altă investiţie imporntă a fost cea realizată la Liceul German Johann Ettinger, lucrările totalizând 3.656.632,24 lei, din care 2.321.800
lei finanțare primită de la PNDL și 1.334.832,24 lei surse din bugetul local. Investiția se află într-o stare avansată, realizându-se deja
lucrări la acoperișul clădirii, finisaje interioare și exterioare, cele la
instalația interioară de încălzire, rețeaua electrică și corpurile de iluminat, astfel încât din punct de vedere al performanţei energetice,
consumul de energie electrică să fie minim.
De asemenea, au fost montate geamuri termopan, uși și obiecte sanitare. Ca urmare a faptului că lucrările au fost deja finalizate, din anul
școlar 2018-2019 aici se vor desfășura cursuri pentru învățămânul primar în 15 săli noi de clasă, dotate și modernizate conform celor mai
înalte standarde.
Am investit o sumă importantă în acest an în infrastructura aferentă
sistemului de învățământ. Am realizat trei terenuri de minifotbal, cu
iarbă sintetică, la Colegiul Mihai Eminescu, Colegiul de Industrie Alimentară George Emil Palade, respectiv la Școala Gimnazială Octavian Goga. Valoarea este de 720.000 de lei. Dar la Liceul Eminescu am
pus și nocturnă și un teren de volei, cu 130.000 de lei. Deci, valoarea
totală se ridică la 850.000 de lei

VI. ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ
În încercarea de a descuraja cerșitul, prostituția, și alte fapte de natură infracțională, polițiștii locali au mai organizat astfel
de acțiuni și în zona Ostrovului, pe strada Horea din municipiul Satu Mare și în zona Stadionului “Unio”. Nu vom permite
acestor persoane să mai locuiască aici, motiv pentru care am dispus evacuarea imobilului de pe str. Horea.

CAPITOLUL VII. ÎMBUNĂTĂȚIREA
SERVICIILOR PUBLICE
Unul dintre obiectivele principale pe care mi l-am propus
la început de mandat a fost de a simplifica modul în care
se asigură serviciile către cetățeni, astfel încât să se evite
aglomerația la ghișeele instituției. Astfel, chiar la începutul mandatului am reușit introducerea unui sistem electronic de ordine la toate punctele de relații cu publicul.
De asemenea, prin mijloacele electronice am scurtat perioada în care cetățeanul a primit un răspuns oficial din partea instituției.
În privința Direcției de Impozite și Taxe Locale, tot pentru
evitarea aglomerației, în anul 2017 a fost asigurat un cadrul
legal care oferă contribuabililor pe lângă posibilitatea de
plată online și o modalitate de a fi informați foarte rapid,
prin intermediul unei adrese de e-mail.
O altă noutate este că, în 2017, am demarat o actiune de inventariere a asociaţiilor de proprietari din
municipiul Satu Mare. Astfel, începând din 2017, Primăria
Municipiului Satu Mare, la fel ca alte administrații
locale din țară organizează cursuri și examene în vederea
atestării administratorilor asociațiilor de proprietari.
De asemenea, începând cu luna iunie a acestui an, am
reușit să facem cel mai important pas spre eficientizarea
serviciilor publice.
Primăria Municipiului Satu Mare este printre puținele
din țară care are în incinta unui centrul comercial un Biroul Unic de Servicii. În cadrul acestui Birou Unic am
deschis și un ghișeu al Primăriei Municipiului Satu Mare
prin care faciltăm accesul sătmărenilor la informații.

La ghișeul de relații cu publicul se pot depune sesizări şi
reclamaţii cu privire la activitatea primăriei, se primesc
actele necesare pentru obținerea alocaţiei de stat pentru
copii, obţinerea indemnizaţie pentru creşterea copilului, stimulant de inserţie, înregistre/radiere mopede, alte informaţii
privind aprobările și documentațiile din sfera de competență a
Primăriei municipiului Satu Mare.
Spațiul este pus la dispoziție gratuit de Centrul Comercial
”Someșul” care a încheiat cu Primăria Municipiului Satu Mare
a încheiat un contract de comodat care este valabil 10 ani.
Tot pentru a veni în sprijinul sătmărenilor care se confruntă cu
probleme mai delicate, în calitate de primar al municipiului
Satu Mare în perioada august 2016- iunie 2018 am primit în
audiență un număr de 120 de persoane, am efectuat diverse
deplasări în teren și am acordat o atenție deosebită tuturor
sesizărilor și notificărilor primite prin intermediul rețelelor de
socializare sau prin intermediul presei.
În vederea îmbunătățirii activității instituției, a serviciilor către
cetățeni, s-au organizat programe de perfecționare, la sediul
instituției unde au fost incluși toți șefii de compartimente și
servicii.

VIII.
DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR
CU INVESTITORII ȘI ÎNCURAJAREA
MEDIULUI ECONOMIC
În ultimii doi ani am dat dovadă de o deschidere totală
față de contribuabili, persoane fizice sau juridice, bazată pe
respect reciproc și orientată spre soluționarea obiecțiunilor
legate de activitatea desfasurată.
Un exemplu clar în acest sens este întâlnirea pe care am
organizat-o la care au participat cei mai mari contribabili sătmăreni, prilej cu care a avut loc un dialog deschis.
De atfel, investitorii se pot adresa oricând cu propuneri
atât Primăriei Municipiului Satu Mare, cât și Direcției de
Impozite și Taxe Locale.
Totodată, în demersul de a sprijini activitatea contribuabililor a fost înființat Biroul Unic de Servicii, la etajul IV din
incinta Centrul Comercial “Someșul”, evitând-se astfel
aglomerația și drumurile făcute de la o instituție la alta. În
acest sens, reacția contribuabililor este una foarte bună,
inițiativa fiind apreciată inclusiv de mediul de afaceri.
În ultimii doi ani, în Satu Mare, grație sprijinului acordat de
Primăria Municipiului Satu Mare, debirocratizarea sistemului și a bunei colaborări cu firmele, au fost create noi
locuri de muncă, atât de companiile multinaționale, naționale sau locale.
La nivelul municipiului s-a înregistat și o creștere semnificativă a implicării firmelor în bunul mers al comunității
locale. Au fost derulate proiecte comune, inclusiv
privind îmbunătățirea infrastructurii municipiului Satu
Mare, proiecte care vor continua și pe viitor!

VII. DEZVOLTAREA RELAȚIILOR
CU INVESTITORII ȘI ÎNCURAJAREA
MEDIULUI ECONOMIC

IX. LOCUINȚE PENTRU TINERI
Suntem preocupați să dăm o şansă tinerilor din Satu Mare
de a avea o locuință. Vrem ca tinerii care se afă la început de
drum să rămână acasă și să-și construiască în acest oraș o carieră. Trei noi blocuri A.N.L vor fi construite în municipiul Satu
Mare. S-a demarat deja construcția a peste 70 de apartamente
A.N.L pe str. Poligonului, investiția fiind derulată de Agenței
Naționale pentru Locuință. 		

REABILITAREA
”BLOCULUI „VERDE”

X: ORAȘ ÎN MIȘCARE - SPORT

CINSTIM PERSONALITĂȚILE SĂTMARULUI!

CSM Satu Mare a reușit să obțină rezultate foarte
bune, 9 din primii 10 sportivi ai județului provenind
de la clubul municipiului. La sporturi de echipă, CSM
Satu Mare ocupă locul 2 în Liga Națională de Baschet
a câștigat Cupa Europei Centrale.

Au primit diploma de “Cetăţeni de onoare ai municipiului”, pe
parcursul celor doi ani de mandat:
- Sportiva Simona Pop pentru medalia de aur la Jocurile
olimpice din 2016,
- Interpretul de muzică populară Nicolae Mureşan pentru
întreaga activitate,
- Plutonierul major Ilie-Marian Tănase Iordan rănit în teatrul de
operaţiuni din Afganistan
- Profesorul Tóth László pentru întreaga carieră şi performanțe
remarcabile obţinute fiind un model pentru elevi, dar și pentru
profesori.

CSM Satu Mare a obținut la Beach Volei prin Beata
Vaida și Adriana Matei titlurile de campioane europene la tineret, balcanice și naționale la senioare.
Totodată, la scrimă, clubul municipiului Satu Mare a
câștigat 5 titluri naționale la seniori, 3 titluri naționale
la popice și unul la judo- juniori.

XI. ORAȘ ÎN MIȘCARE
DIVERSITATE CULTURALĂ
S-a observat o îmbunătăţire a calităţii acţiunilor culturale
din municipiul Satu Mare, cărora li s-a dat o mai mare
amploare. Ziua Oraşului, Târgul de Crăciun, Festivalul
Multicultural de Teatru, ediția aniversară a Zilelor Muzicale Sătmărene, Samfest Jazz, Caravana TIFF, dar și alte
evenimente de amploare mai mică au dat viață orașului,
bucurându-se de aprecierile a sute de mii de sătmăreni.
Activitatea Teatrului de Nord Satu Mare a avut parte și
ea de schimbări pozitive. Conducerea instituției a fost
preluată de Nagy Orban, obiectivul principal al acestuia
fiind de a ridica calitatea spectacolelor și de a atrage mai
mulți sătmăreni la reprezentațiile Teatrului, lucru care s-a
observat.

Pentru a oferi publicului sătmărean o paletă diversificată de
evenimente, dar și pentru a determina ONG-urile să contribuie
la desfășurarea actului cultural, în 2017, s-a mărit substanțial
finanțarea nerambursabilă acordată ONG-urilor pentru organizarea a diferite evenimente și acțiuni culturale și sportive, în
acest an fiind alocate fonduri în valoare de 450.000 lei. În cadrul acestei activități au fost preluate 35 de proiecte în etapa I-a
și 8 proiecte în etapa a II-a.
Pentru prima data, în 2017 municipiul Satu Mare s-a calificat
în finala concursului de concepte ”Capitala tineretului din
România”, cel mai ambițios program național destinat tinerilor. Grație eforturilor municipiul a câștigat în 2017, “Premiul de
Excelență în promovarea și susținerea antreprenoriatului”
în cadrul Galei Asociației Municipiilor din România, eveniment
care a avut loc în 7 noiembrie, la Ateneul Român.
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Oraș
în mișcare
sătmărenilor
care au avut încredere în programul pe care l-am
propus și înaechipa
Mozgásban
városcu care lucrez. Dumneavoastră, stimați
cetățeni, sunteți cea mai importantă verigă a procesului de
Stadt
in Bewegung
dezvoltare
a municipiului şi trebuie ca toţi cei care iubim acest
oraș să ne concentrăm eforturile pentru dezvoltarea lui.

Vă asigur că alături de echipa cu care lucrez îmi voi canaliza energia
pentru îndeplinirea acestui obiectiv și în următorii doi ani!

www.primariasm.ro

