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Stimați sătmăreni,
În ultimii trei ani am reușit să dezvoltăm orașul nostru, iar Satu Mare continuă
să fie un oraș în mișcare! Am demonstrat că suntem capabili să rămânem uniți
pentru realizarea unor obiective fundamentale privind modernizarea locului
pe care îl iubim și pe care îl numim cu toții „Acasă”.
Ce a însemnat anul 2019 pentru municipiul Satu Mare? Demararea și continuarea
unor proiecte extrem de importante privind infrastructura rutieră și transportul
public. Am investit în licee, școli și grădinițe, în locuri de joacă, terenuri de sport,
parcuri și spații verzi – componente esențiale pentru dezvoltarea sănătoasă a
unui oraș, durabil și sustenabil.
Am sprijinit companii locale, naționale și chiar companii multinaționale să investească în orașul nostru și să
creeze noi locuri de muncă.
Doresc să adresez mulţumiri tuturor cetățenilor, consilierilor locali, instituțiilor partenere, companiilor,
mass-mediei locale pentru modul în care au înţeles să ne susţină activitatea şi să se implice în comunitatea
sătmăreană și să sprijine proiectele administrației locale.
Cu deosebit respect,
Primarul municipiului Satu Mare,
KERESKÉNYI GÁBOR
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI

SATU MARE
SZATMÁRNÉMETI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
BÜRGERMEISTERAMT

SATHMAR

Am finalizat licitația pentru construcția celui de
al treilea pod peste Someș. Lucrările vor începe
după soluționarea contestațiilor:
valoarea proiectului este de 141.794.402 lei.

Pe de altă parte, lucrările la varianta de ocolire a
municipiului se desfășoară în ritm susținut.
Traseul centurii municipiului Satu Mare începe
din DN 19A și are o direcție S–N de la limita
vestică a Parcului Industrial Sud Satu Mare,
va trece pârâul Homorodul Vechi, calea ferată
Oradea-Halmeu și se va intersecta cu DN19.
Această intersecţie va fi amenajată denivelat cu
un pasaj superior având lungimea de 63,00 m,
inclusiv realizarea unei intersecţii la nivel.

Varianta de ocolire traversează
râul Someş cu un pod cu
lungimea de 640,85 m (inclusiv
viaductele de acces la pod)
între digurile de apărare ale
municipiului. După traversarea
râului Someş, varianta de
ocolire intersectează DN19A
unde va fi amenajată o
intersecţie la nivel tip giraţie.

I. Stadiul proiectelor
Accesarea fondurilor euroepene a intrat în linie dreaptă. Sunt peste 26 milioane de euro pe care i-am
obținut și care ne vor ajuta să continuăm dezvoltarea municipiului Satu Mare, să schimbăm în bine fața
orașului. În iunie 2016 când am preluat mandatul de primar, nu aveam niciun proiect pregătit pentru a
fi depus spre finanțare din fonduri europene. În 2019 stadiul proiectelor este următorul:
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Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020

STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020

Modernizarea şi extinderea
traseului pietonal şi velo Centrul VECHI

VALOAREA PROIECTULUI: 19.045.446,63 lei
Din care finanțare europeană: 98%
STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în ianuarie 2020
• licitația este în derulare, evaluare tehnică
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Modernizarea şi extinderea
traseului pietonal şi velo Centrul NOU

VALOAREA PROIECTULUI: 44.820.325,92 lei
Din care finanțare europeană: 98%
STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în sept 2019
• centrul nou: contract de execuție semnat
• pasarela pietonală: în faza de licitație
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STADIUL PROIECTELOR
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Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020

STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020

STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020

Dezvoltarea infrastructurii de transport
public în municipiul Satu Mare

VALOAREA PROIECTULUI: 37.102.839,01 lei
Din care finanțare europeană: 98%
STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în octombrie 2019
• autobuze: contract de furnizare semnat
• terminal: contract de excuție semnat în ianuarie
• management de trafic: în faza de licitație
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Amenajare pistă de biciclete
Str. Botizului Pod Golescu

VALOAREA PROIECTULUI: 8.321.766,766, 34 lei
Din care finanțare europeană: 98%

Transformarea zonei degradate CUBIC
în zonă de petrecere a timpului liber
pentru comunitate

VALOAREA PROIECTULUI: 13.185.373, 27 lei
Din care finanțare europeană: 98%

STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în noiembrie
• licitația este în derulare

STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în noiembrie 2019
• licitație finalizată, contract de execuție: februarie

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!

STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020

STADIUL PROIECTELOR
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LEGENDA DEGRADARI:
Tencuiala fatada degradata
Tencuiala soclu degradata

Tencuiala pe piatra naturala
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Modernizare infrastructură
educaţională Grădiniţa cu
program prelungit nr. 7
+17,90
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VALOAREA PROIECTULUI: 3.648.790,
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Din care finanțare europeană: 98%
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8

6

4

7

1

4

7

4

7

1

4

4

4

7

7

4

4

4

7

7

1

1

4

4

7

7

4

4

4

7

7

7

1

+7,91

06

Regenerare fizică
a zonei OSTROVULUI

VALOAREA PROIECTULUI: 6.821.218,018 lei
Din care finanțare europeană: 98%
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VALOAREA PROIECTULUI: 2.984.852, 48 lei
7
7
Din care finanțare europeană: 98%
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Modernizare infrastructură1
educaţională Liceul Tehnologic
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• licitație finalizată, contract de execuție: februarie
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STADIUL PROIECTELOR

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!
STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020
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Reabilitări clădiri rezidenţiale
Satu Mare 1 (Aleea Milcov bloc T2)

VALOAREA PROIECTULUI: 1.541.996,05 lei
Din care finanțare europeană: 60%
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Reabilitări clădiri rezidenţiale
Satu Mare 2 (Dariu Pop nr.7 bloc T40 )
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Reabilitări clădiri rezidenţiale
Satu Mare 4 (Careiului nr. 18)

VALOAREA PROIECTULUI: 2.910.522,14 lei
Din care finanțare europeană: 60%

VALOAREA PROIECTULUI: 1.177.543,07 lei
Din care finanțare europeană: 60%

STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în iulie 2019
• licitația publică este în derulare
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Reabilitări clădiri rezidenţiale
Satu Mare 5 (Careiului bloc C6-C8)
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Reabilitări clădiri rezidenţiale Satu Mare 7
(Piata 25 Octombrie bloc 10-12)

VALOAREA PROIECTULUI: 2.661.673,00 lei
Din care finanțare europeană: 60%

VALOAREA PROIECTULUI:
1.843.025, 59 lei
Din care finanțare europeană: 60%

STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în iulie 2019
• licitația publică este în derulare
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Ensuring public safety through the
cooperation of law enforcement agencies
and the use of advanced video surveillance
systems in Uzhgorod and Satu Mare

VALOAREA PROIECTULUI: 109.874,00 euro
Din care finanțare europeană: 90%
STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în ianuarie 2020
• licitația este în derulare

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!
STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020
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Dezvoltarea şi implementarea de măsuri
de simplificare a procedurilor administrative
din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare
pentru cetăţeni

VALOAREA PROIECTULUI: 2.454.217, 35 lei
Din care finanțare europeană: 98%
STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în 2018
• licitația este în derulare
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Staţii de reîncărcare pentru vehicule
electrice şi electrice-hibrid plug-in

VALOAREA PROIECTULUI: 1.738.153, 49 lei
Finanțare de la Ministerul Mediului
STADIUL PROIECTULUI:
• contract de finanțare semnat în decembrie
• se pregătește licitația publică pt achiziție
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Transformarea zonei degradate malurile
Someşului între cele 2 poduri în zonă de
petrecere a timpului liber pentru comunitate

VALOAREA PROIECTULUI: 8.493.748, 01 lei
Din care finanțare europeană: 98%
STADIUL PROIECTULUI:
• proiect selectat pentru finanțare
din fonduri europene

7

8

STADIUL PROIECTELOR

Dezvoltăm orașul
din fonduri europene!
STADIUL PROIECTELOR
în ianuarie 2020
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Cresterea eficientei transportului public
urban de calatori prin achiziționarea unor
autobuze d si asigurarea infrastructurii
suport (6 autobuze)

VALOAREA PROIECTULUI: 8.493.748, 01 lei
Din care finanțare europeană: 98%
STADIUL PROIECTULUI:
• proiect selectat pentru finanțare
din fonduri europene
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”Implicat și activ la vârsta înțelepciunii”
servicii vârstnicilor aflați în risc de sărăcie
și excluziune socială prin înființarea unui
centru de zi și a unui serviciu de tip masa
pe roți.
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“Vreau la creșă!” Educație timpurie și
servicii de calitate pentru copii,
sprijin pentru părinți

VALOAREA PROIECTULUI: 600.000 euro
Din care finanțare europeană: 98%

VALOAREA PROIECTULUI: 900.000 euro
Din care finanțare europeană: 98%

STADIUL PROIECTULUI:
• proiect câștigat, în implementare

STADIUL PROIECTULUI:
• proiect în curs de evaluare

II. Se lucrează
în oraș!
În 2019 s-a investit masiv din
bugetul municipiului Satu
Mare pentru modernizarea și
reabilitarea mai multor străzi și
artere principale de circulație.
Am demarat și continuat proiecte
extrem de importante privind
infrastructura rutieră.
S-au executat lucrări de
reabilitare a străzilor, de reparații
și de modernizare a trotuarelor.
Pe multe dintre străzile pe care
s-a intervenit nu s-au executat
lucrări de mai bine de 30 de ani.
Covor
asfaltic 2019

Trotuare 2019

10

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Starea infrastructurii rutiere din oraşul nostru a creat multe nemulțumiri, însă în ultimii trei ani aceasta
a fost principala noastră prioritate. Pe majoritatea acestor străzi nu s-au făcut investiţii de 30 de ani
încoace, doar reparaţii curente.
Astfel, numai în 2019 am reabilitat infrastructura rutieră în lungime de aproape 40 km, respectiv
zeci de tronsoane în lungime de peste 150 km.
Dintre acestea enumerăm: Ferăstrău, Lunca Sighet, Caișilor, Șoimoșeni, Transilvania, Mioriței, Alexiu
Berinde, Cloșca (parțial), Bârgăului, Alecu Russo și Octavian Goga (parțial).

Sprijinim întreprinzătorii:
după ani de așteptare s-a
reabilitat str. ȘOIMOȘENI.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. LUNCA SIGHET
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. BÂRGĂULUI

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. ALECU RUSSO
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

B-dul TRANSILVANIA

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Am reabilitat trotuarele pe străzile: Unirii, Marsilia, Ceahlăului, I. Chendi, Argeșului (parțial),
Anghel Saligny, Turturelelor, Iancu Jianu, Eugen Lovinescu, Aviatorilor, Paris, George Coșbuc,
Mioriței, Alexiu Berinde, Ștefan cel Mare (parțial), zona restaurantului Tei, Aleea Postăvaru
(parțial), zona restaurant Poiana Codrului, în zona școlii „Avram Iancu”, Parcul Soarelui,
Bârgăului și Alecu Russo.

B-dul UNIRII
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. MARSILIA

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. CEAHLĂULUI
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. CHENDI

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. ARGEȘULUI
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. AVIATORILOR

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. MIORIȚEI
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. ȘTEFAN CEL MARE

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

str. GEORGE COȘBUC
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

În 2019, am realizat
6 cvartale înființându-se
852 noi locuri de parcare:
str. Independenței–Jubileului–
Bobocului–Belșugului, str.
Păuleștiului–Ion Vidu–Parcul
UFO, str. Independenței–Ion
Vidu–Bobocului–Belșugului,
str. Indepedenței–Dima–
Măcinului–Bobocului–Păpădiei,
str. Independenței–Someșului–
Bobocului–Ion Vidu, în spatele
blocurilor UU 26, UU 24, UU 22
de pe str. Lucian Blaga și UH 7,
UH 9, UH 11, UH 13 de pe
str. Independenței.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

În 2019, am reabilitat Grădina
Romei, modernizând aleile
pietonale, schimbând gardul
împrejmuitor și am dotat
spațiul cu mobilier urban
corespunzător.

GRĂDINA ROMEI

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

GRĂDINA ROMEI
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Au fost reabilitate Piața nr. 1,
respectiv Piața nr. 2,
două investiții prin care am
venit în sprijinul producătorilor
sătmăreni și a cumpărătorilor.

Piața nr. 1

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Piața nr. 2
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Primăria Municipiului Satu
Mare a plantat în toamna
anului peste 1000 de arbori.
În luna noiembrie se finaliza
prima etapă de plantare a
arborilor în cadrul campaniei
de toamnă când au fost
plantați peste 400 de arbori,
la care se adaugă 605 arbori
plantați în cea de-a doua
etapă în mai multe zone
din municipiu, dintre care
enumerăm: Drumul Botizului,
str. I.L.Caragiale, Parcul Vasile
Lucaciu, str. Bârgăului, Bld.
Cloșca, Cimitirul Eroilor,
str. Gara Ferăstrău, str. C.A
Rosetti, str. Ștefan cel Mare.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

În luna iunie, Primăria Municipiului Satu Mare a
demarat un proiect de reamenajare a scuarurilor
de spații verzi din Piața Romană și cel situat
în intersecția dintre str. Nicolae Golescu cu
str. Martirilor Deportați. Scuarurile au acum
un aspect mai modern, fiind derulate lucrări de
reabilitare a sistemul de irigaţii, gazonare și de
plantare a unor flori pentru ca scuarurile să fie
estetice și să dea un plus de culoare zonelor!
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Iluminatul public a fost și
el mult îmbunătățit în 2019.
S-au continuat în acest sens
proiectele și demersurile
începute în anul 2018 și s-a
urmărit sincronizarea lucrărilor
de reabilitare și modernizare a
unor străzi cu modernizarea și
extinderea iluminatului public.

A fost realizată extinderea iluminatului public
în curțile interioare a blocurilor situate pe str.
Avram Iancu nr. 58, Drum Carei Bloc R 31, B-dul
Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr. 9 Bloc 5,
6, 7, str. Mircea Eliade–str. Petru Rareș–str. Vasile
Goldiș–B-dul Cloșca, respectiv Aleea Milcov–Aleea
Universului. Am extins iluminatul public și pe
Aleea Proiectantului, str. Dara, str. Botizului
nr. 63–65, str. Victoriei și str. Gladiolei.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

În acest an, după mulți ani în
care s-au degradat, am reușit
reabilitarea intrărilor în oraș.
S-au efectuat lucrări de
recondiționare a soclului,
panourile au fost înlocuite,
iar pe fiecare poartă de intrare
a fost montată stema orașului.
Lucrarea s-a realizat din
eforturi proprii şi a vizat întreg
ansamblul reuşind să schimbe
aspectul estetic al zonei.
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SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Proiectele de reabilitare
termică sunt în desfășurare.
Astfel, primarul municipiului
Satu Mare, Kereskényi
Gábor, a semnat în iunie
2019 contractele cu finanțare
europeană pentru lucrările de
reabilitare termică a blocurilor
din municipiul Satu Mare.

Prin acest proiect se vor reabilita termic un număr de 123 de
apartamente situate în blocurile de pe Drumul Careiului, nr. C6–C8 și
în Piața 25 Octombrie nr. 10–12. Investiţia este de 4,55 milioane lei,
din care contribuția Primăriei Municipiului Satu Mare Satu Mare și a
Asociațiilor de Proprietari este de 1.884.563 lei. Cele două contracte
sunt finanțate prin intermediul P.O.R 2014–2020.

SE LUCREAZĂ ÎN ORAȘ!

Primăria a reabilitat în
2019 și pasajul din Piața 25
Octombrie care se afla într-o
stare avansată de degradare.
Municipalitatea a refăcut
infrastructura integrală
a pasajului și finisajele
interioare și exterioare, scările
de pe cele două accese.
Reabilitarea întregii zone se
va face cu fonduri europene,
însă era necesară această
intervenție pentru punerea în
siguranță a zonei care este una
foarte circulată.
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III. Economia se dezvoltă
În anul 2019, mai multe companii din domeniul industriei
și-au extins capacitățile de producție, printre care Somipress
sau Electrolux. Totodată, a fost finalizată construcția mall-ului
Aushopping, o investiție de 11 milioane de euro, Altex a investit
8 milioane de euro într-un complex comercial, au fost deschise
cinematografele Cineplexx și Cinema One, iar rețeaua McDonald’s
a ajuns în Satu Mare.

Am pus un accent deosebit
și pe respectarea normelor
urbanistice în privința modului
în care dezvoltatorii imobiliari
au ales să implementeze
investițiile. Am transmis
acestora că Primăria nu
recepționează lucrări care nu
respectă proiectul și condițiile
din autorizații, că nu se aprobă
apartamentări ulterioare
care nu sunt conforme cu
autorizația de construcție.

ECONOMIA SE DEZVOLTĂ
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Parteneriate pentru comunitate
Parcul UFO, din Cartierul Micro 17, a căpătat o nouă față, odată cu
amenajarea celui mai mare skatepark din municipiul Satu Mare.
Proiectul a fost realizat printr-un parteneriat cu Rotary Club Satu
Mare, valoarea investiției fiind de 615.000 lei. Primăria a alocat
suma de 525.000 de lei, iar partenerul din acest proiect, Rotary
Club Satu Mare, a oferit 90.000 de lei.
Prin acest proiect s-a amenajat
un skatepark în suprafață de
aproape 800 mp, precum și
două terenuri de streetball,
respectiv un teren de voleibadminton. Totodată, au fost
montate suporturi pentru
biciclete, bănci, două banchete
circulare și coșuri de gunoi.

PARTENERIATE PENTRU COMUNITATE

De asemenea, în parteneriat
cu compania Dräxlmaier, am
realizat un nou loc de joacă
în Micro 15, pe Aleea Neajlov.
Totodată, au fost construite
două terenuri de sport pe
str. Fabricii și Gorunului.
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IV. Îmbunătățim relația cu cetățenii
Un pas important pe linia acestor servicii a fost scurtarea timpului
de așteptare la ghișeu și de eliberare a actelor de identitate.
În anul 2019, au fost înregistrate 179 de solicitări pentru audienţă.
De asemenea, prin intermediul Serviciului de Relații cu Publicul
au fost consiliate şi informate verbal un nr. aproximativ de 4.500
persoane. La nivelul instituţiei s-au generat 62.154 numere de
întregistrare, din care 19.263 documente au fost intrări, 33.631 ieşiri
şi 9261 au fost interne.

ÎMBUNĂTĂȚIM RELAȚIA CU CETĂȚENII

Primăria Municipiului Satu
Mare a continuat tradiția
premierii cuplurilor care
aniversează 50 și 60 de ani de
căsătorie. Astfel, în 2019
au fost premiate 148 de
cupluri care au aniversat 50 de
ani de căsătorie, 25 de cupluri
cu 60 de ani de căsătorie și un
cuplu cu 70 de ani de căsătorie.
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ÎMBUNĂTĂȚIM RELAȚIA CU CETĂȚENII

Pe parcursul anului 2019, Poliția Locală a
desfăşurat 3.226 acțiuni, iar în baza Planului
pentru ordine şi siguranţă publică a municipiului,
au fost aplicate 12.263 sancţiuni contravenţionale,
din care 3.293 au fost cu avertisment şi 8.970 cu
amendă în valoare de 2.829.210 lei.

Pe parcursul acestui an s-au înregistrat 6.682
de autosesizări ale Poliției Locale (evenimente
constatate în timp real prin vizionarea imaginilor
live oferite de camerele video).
De asemenea, pentru creșterea gradului de
siguranță a cetățeanului au fost montate în
municipiu 40 de camere de supraveghere, iar
polițiștii locali au fost dotați cu body-cam.
În 2020, vor fi achiziționate alte 40 de camere.

ÎMBUNĂTĂȚIM RELAȚIA CU CETĂȚENII
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Administrația Domeniului Public a primit pentru staționarea în locuri nepermise un număr de 1637
sesizări, dintre care un număr de 751 de mașini au fost ridicate. Ca urmare a restituirii autovehiculelor
ridicate s-a încasat suma de 361.700 lei.
Prin acest serviciu, Administrația Domeniului Public și Poliția Locală urmăresc alinierea la reglementările
care impun respectul față de cetățean și de normele de convietuire socială!
Astfel, odată cu achiziționarea acestui utilaj s-a reușit reducerea cazurilor în care mașinile blochează
intersecțiile, intrarea în institutiile publice, inclusiv unități de învățâmânt și unități spitalicești.
Numărul maşinilor parcate ilegal a scăzut!

44

TRANSPORT

Transurban Satu Mare,
operatorul de transport public
în comun a colaborat strâns cu
specialiștii Primăriei și astfel
s-au achiziționat 5 autobuze
noi, marca BMC, care sunt
dotate cu toate sistemele
moderne (climă, încălzire,
sistem video, etc.).

TRANSPORT

De asemenea în luna noiembrie 2019 s-a semnat contractul pentru
achiziția a 11 autobuze hibride, dintr-un total de 17, care urmează
să fie livrate în Satu Mare până în iunie 2020. Proiectul are o valoare
de peste 37 milioane de lei și este finanțat din fonduri europene.

Tot în anul 2019, pentru
prima oară, Transurban S.A a
lansat campania „Autobuzul
moșului”, care a avut scopul
de a aduce bucurie copiilor în
preajma sărbătorilor de iarnă,
activitate care s-a bucurat de
un real succes.
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SĂNĂTATE

În 2019, Primăria și Consiliul Local Satu Mare
a continuat să susțină sistemul medical
sătmărean, venind în sprijinul Spitalului Județean
de Urgență Satu Mare și a Secției de Urologie cu
un aparat Laser Holmium, care ajută la rezolvarea
litiazelor urinare prin mijloace minim invazive.
Investiția are o valoare de 300.000 lei și a fost
asigurată din bugetul municipiului Satu Mare.

SĂNĂTATE
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Dacă la începutul anului 2019
Direcția de Asistență Socială
Satu Mare funcţiona cu 3
servicii sociale, în cursul anului
2019 s-a dublat numărul
acestora prin înfiinţarea a
încă 3 noi servicii: Centru de zi
pentru persoane fără adăpost,
Echipa mobilă şi Centru de zi
pentru Persoane vâstnice.

De asemenea, în ultimii trei ani, Primăria Municipiului Satu Mare
prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare a dotat cu aparatură
specifică şi a dat în folosinţă două cabinete stomatologice unde
au fost angajaţi trei medici dentişti care asigură tratamentele
dentare. Toate cheltuielile privind dotarea cabinetelor școlare și a
cabinetelor stomatologice, consumabilele, precum și utilitățile sunt
acoperite din bugetul municipiului Satu Mare.
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EDUCAȚIE

Primăria a alocat în 2019 suma de 9,2 milioane
de lei celor 40 de unități de învățământ din
municipiul Satu Mare pentru buna funcționare.
Totodată, au fost modernizate și echipate
locurile de joacă la grădinițele nr. 5, 33, 11, 9,
Voinicelul, Dumbrava Minunată, Draga Mea,
Guliver și Grădinițele cu Program Prelungit de pe
B-dul Vasile Lucaciu și de pe str. Botizului.

EDUCAȚIE

Încă de la începutul mandatului
am alocat fonduri pentru
suplimentarea locurilor la creșe
și îmbunătățirea condițiilor pe
care acestea le oferă. Un număr
de 300 de copii au beneficiat
și în anul 2019 de serviciile
de îngrijire și supraveghere
oferite de cele șapte creșe
din subordinea Primăriei
Municipiului Satu Mare, care
sunt administrate de Direcția
de Asistență Socială prin
Centrul de Creșe Satu Mare.
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EDUCAȚIE

În acest an, Primăria Municipiuului Satu Mare a achiziționat mai
multe dotări pentru următoarele școli: C.N. „Doamna Stanca”,
Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, G.P.P „Voinicelul”, Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, G.P.P
Nr. 5, G.P.P. Nr. 11, G.P.P. Nr.9, G.P.P „Draga Mea”, Școala Gimnazială
„Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Școala
Gimnazială „Lucian Blaga”, Liceul Ortodox „Nicolae Steinhardt“.

EDUCAȚIE
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Dotările școlilor de mai sus
constau în achiziționarea
sistemelelor de monitorizare
video, a sistemelor de
sonorizare, sistem de
detecție fum, sistem de
securitate, centrale termice
și generatoare, înlocuire
geamuri, achiziționare de
mașini de gătit profesionale
(grădinițe), achiziționare
de echipament informatic,
achiziționare de echipamente
de joacă, etc. Valoarea acestor
dotări este de aproximativ 500
de mii lei.

De asemenea s-au efectuat
două studii de fezabilitate
privind reabilitarea clădirii
unității de învățământ situată
pe str. Wolfenbuttel nr. 6–8 ,
precum și pentru reabilitarea
bazei sportive a Clubului
Sportiv Școlar, fiind cheltuită
suma de 207 mii lei.
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TINERET

Primăria Municipiului Satu Mare a continuat
proiectul „Satu Mare te așteaptă acasă!” pentru
a-i readuce pe tinerii sătmăreni în orașul natal,
după terminarea studiilor.
Bursa de joburi „HaiAcasă” a avut loc în iunie
2019, în C
 luj-Napoca, iar ca o noutate, în 2019,
tinerii care s-au prezentat la standul Primăriei
au avut prilejul de a purta discuții cu edilul
municipiului Satu Mare.

TINERET

Prin Centrul Cultural s-au
derulat un număr de 46 de
proiecte culturale, sportive
și de tineret, (în baza Legii
350/2005) în perioada
martie–decembrie 2019,
calitatea acestora fiind vizibil
îmbunătățită.
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V. Cultură și sport
Municipiul Satu Mare a găzduit numeroase
evenimente culturale și artistice. Dintre acestea,
s-au remarcat în mod deosebit următoarele:
Aniversarea secției române a Teatrului de
Nord – 50 de ani de la prima premieră a secției
române, Zilele Orașului Satu Mare, Samfest
Jazz Internațional, Festivalul Muzicii de Stradă,
Caravana Filmelor TIFF, Zilele Filmului Maghiar,
Zilele Filmului Românesc, Zilele Culturale
Partium, În memoria Revoluției din decembrie
1989, Târgul de Crăciun.

CULTURĂ ȘI SPORT
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CULTURĂ ȘI SPORT

Evenimentele socio-culturale
dedicate aniversării a 30
de ani de la Revoluția
din decembrie 1989 s-au
desfășurat sub cupola ideii
„Revoltă, rebeliune și atitudine
sub dictatură înainte de 1989”.
Astfel, Primăria Municipiului
Satu Mare și Centrul Cultural
„G.M. Zamfirescu” au pregătit
un amplu eveniment ce a
cuprins expoziții, conferințe
workshop-uri, dezbateri,
prezentări, precum și
dezvelirea „Monumentului
rezistenței anticomuniste”.

CULTURĂ ȘI SPORT
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CULTURĂ ȘI SPORT

În 2019, Primăria Municipiului Satu Mare a
început o intensă colaborare cu Asociația
pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană în
vederea promovării produselor sătmărene, a
producătorilor locali, prin crearea unui circuit
direct între producători şi consumatori.

CULTURĂ ȘI SPORT
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CSM Satu Mare a câștigat medalia de argint a Campionatului
Național de baschet feminin și medalia de argint în Cupa României,
titlul de campioană a României la baschet.
Totodată, secția de judo a obținut două medalii de aur, una de
argint și două de bronz la Campionatele Naționale și două medalii
de bronz la Campionatul Balcanic.

CSM Satu Mare este campioană
națională la scrimă, spadăechipe. Spadasinul de la CSM
Satu Mare, Adrian Szilagyi,
este sportivul anului 2019 la
sporturile olimpice.
În același timp, Daiana Vancsa
este sportiva anului la
sporturile neolimpice.

2020: Continuăm proiectele
cu finanțare europeană
În ultimii 3 ani am făcut eforturi foarte mari pentru a accesa fonduri europene. Au fost semnate
contracte de finanțare pentru proiecte cu finanțare europeană în valoare de 215.302.977 lei.
Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene va începe în 2020:
 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi:

19.045.446 lei

 Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou:

44.820.325 lei

 Dezvoltarea infrastructurii de transport public
(terminal, sistem de management trafic și 11 autobuze):
 Amenajarea pistei de biciclete str. Botizului–Pod Golescu:
 Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber:
 Regenerarea fizică a zonei Ostrovului:

37.102.839 lei
8.321.766 lei
13.185.373 lei
6.821.218 lei

 Modernizarea Grădiniței nr. 7, Grădiniței nr. 29 și Creșei Punguța cu doi bani:

6.633.642 lei

 Modernizarea Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși:

5.585.735 lei

 Anveloparea a 321 de apartamente:

10.134.759 lei

 Reabilitarea stației de conexiuni şi instalației de medie tensiune de la frontul de captare: 34.960.366 lei
 Construirea instalației de tratare nămol:

28.691.508 lei

2020: CONTINUĂM PROIECTELE CU FINANȚARE EUROPEANĂ
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Foto: Balog Zsolt

Prioritățile pentru acest an în privința infrastructurii rutiere sunt reabilitarea străzilor Botizului,
Ștefan cel Mare, Ady Endre, Banat, A. Mureșeanu, O. Goga, intersecția Burdea, Ambudului, Amațului,
Jocului, Ozana, Ion Vidu, Iuliu Coroianu, Ialomiței, Parcul Anghel Saligny, dar și a trotuarelor pe
str. Vulturului, Argeșului, I. Chendi, Brâncuși, Gavril Lazăr, Zutphen, Dsida Jenő, Dragoș Vodă,
Rândunelelor, Delavrancea, Mărășești, Bălcescu precum și alte străzi.
Ne vom concentra și în 2020 să continuăm investițiile și proiectele pe care le-am început și în 2019,
dar vom începe și altele noi. Dezvoltarea orașului SE VA DEZVOLTA ÎN FIECARE DOMENIU!
Vrem să facem lucruri concrete se vor reflecta într-o evoluție bună a municipiului Satu Mare prin
conlucrarea bună cu Consiliul Local și aparatul administrativ al Primăriei!

