Oraşul Şomcuta Mare
1. Context teritorial
Atestată documentar în anul 1358, localitatea Şomcuta Mare, veche vatră de civilizaţie
şi cultură din zona Chioarului, este situată în partea de sud-vest a judeţului Maramureş,
la 25 km de Baia Mare pe şoseaua naţională ce leagă municipiul Baia Mare de
municipiul Cluj-Napoca la o distanţă de 8 km de calea ferată Baia Mare – Dej –
Bucureşti. Teritoriul localităţii Şomcuta Mare ocupă o suprafaţă de 120 km2, având un
relief de deal cu nuanţe domoale. Localităţile aparţinătoare sunt: Buciumi, Vălenii
Şomcutei, Finteuşu Mare, Ciolt, Hovrila, Buteasa, Codru Butesii.

În secolul al XVIII-lea Şomcuta Mare începe să capete un rol tot mai important în
Chioar, în scurt timp devenind cea mai importantă localitate a districtului. La sfârşitul
secolului al XIX-lea, datorită poziţiei centrale faţă de satele înconjurătoare, în Şomcuta
Mare târgurile săptămânale ajung să aibă un caracter regulat.
Aşezarea geografică şi condiţiile naturale prielnice au favorizat creşterea animalelor,
cultivarea cerealelor şi a pomilor fructiferi, dar şi producţia industrială,
meşteşugărească, prestările de serviciu şi comerţul.
2. Economia şi infrastructura
Localitatea Şomcuta Mare, în aprilie 2004 a trecut de la statutul de comună la cel de
oraş. În prezent, în localitate funcţionează aproximativ 120 agenţi economici, 300
asociaţii familiale şi un număr de persoane fizice autorizate, care desfăşoară activităţi
economice.

Primăria oraşului Şomcuta Mare are organizate servicii publice de: apă-canal, colectare
şi transport reziduuri menajere, serviciul public situaţii de urgenţă, serviciul public poliţie
comunitară, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, serviciul public
financiar contabil, secretariat relaţii cu publicul, compartiment asistenţă socială,
compartiment cadastru şi agricultură, compartiment juridic, o piaţă agroalimentară cu
activitate săptămânală, compartiment urbanism, compartiment poliţie comunitară, birou
integrare europeană.
2.1. Oportunităţi în domeniul antreprenoriatului
1. Industrie – prelucrarea fructelor şi legumelor, prelucrarea produselor animaliere,
prelucrarea lemnului;
2. Agricultură – înfiinţarea de micro-ferme şi ferme medii atât în sectorul vegetal cât
şi în zootehnie;
 Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă:
o arabil: 2800 ha;
o fâneţe: 2584 ha;
o păşuni: 1855 ha;
o livezi: 705 ha;
o vie: 5 ha.
 Zootehnie
o bovine: 3116 cap.
o porcine: 4007 cap.
o ovine: 5700 cap.
o păsări: 40355 cap.
3. Silvicultură – înfiinţarea unui centru pentru prelucrarea ciupercilor şi a fructelor de
pădure, localitatea dispunând de o suprafaţă de 3177 ha păduri;
4. Turism, agroturism: dezvoltarea zonei turistice Buteasa, Codru Butesii cu
valorificarea peisajului natural pe care îl oferă râul Lăpuş, valorificarea Cetăţii
Chioarului şi a împrejurimilor.
2.2. Facilităţi locale
1. Terenuri – autoritatea locală dispune de o suprafaţă de 40 ha teren compact din
domeniul privat al localităţii pe care îl poate pune la dispoziţie investitorilor, în
condiţiile legii;
2. Spaţii construite – 1000 mp de suprafaţă construită, 1 ha teren aferent, aflate în
domeniul privat al oraşului, cu posibilitatea de concesionare;
2.3. Infrastructura localităţii
1. Transport rutier
o drumuri locale - 70 km.
o drumuri judeţene - 18 km.
o drumuri naţionale - 7 km.
2. Transport de cale ferată – cea mai apropiată staţie CFR este în localitatea
Mireşu Mare
3. Transport aerian – cel mai apropiat aeroport este în oraşul Tăuţii Măgherăuş

3. Aspecte culturale şi socio-educaţionale
În oraşul Şomcuta Mare funcţionează 24 de unităţi şcolare şi preşcolare, un liceu, un
club al elevilor, cinci cămine culturale, o casă de cultură, două biblioteci, o librărie.
Există o frumoasă tradiţie corală reprezentată de corurile din: Şomcuta Mare, Buciumi şi
Finteuşu Mare. Ansamblul folcloric de dansuri populare „Chioarul” desfăşoară o
activitate intensă, participând la festivaluri de gen în ţară şi în străinătate, fiind laureat al
acestora.
Monumentele istorice şi turistice ce pot prezenta interes: Cetatea Chioarului, peştera de
la Vălenii Şomcutei, biserica de lemn din Vălenii Şomcutei aflată în evidenţa UNESCO,
biserica de lemn din Buteasa, etc.
Personalităţi locale
1. ELIE POP – primul învăţător din localitate, fondatorul primei şcoli româneşti din
localitate, a „Reuniunilor de cântări a plugarilor români din Şomcuta Mare” în
1889 (corul „Glasul Chioarului” de azi) şi a formaţiei de dansuri „Căluşerii” în
aceeaşi perioadă;
2. IOAN BUTEANU – revoluţionar de la 1848, prefect al lui Avram Iancu;
3. AUREL BUTEAN – deputat în parlamentul interbelic, ziarist, om de teatru,
scriitor.

Forţa de muncă
1.
2.
3.
4.

Populaţia activă – total 3870 persoane
Forţa de muncă calificată – procent din total populaţie activă 45%
Forţa de muncă necalificată – 55%
Distribuţia forţei de muncă pe principalele ramuri economice:
o Număr de salariaţi în industria alimentară – 65 persoane;
o Număr de salariaţi în industria prelucrătoare – 238 persoane;
o Număr de salariaţi în activitatea de comerţ– 215 persoane;

Număr de salariaţi în administraţia publică şi apărare, asistenţă socială
obligatorie, învăţământ şi sănătate – 290 persoane;
o Număr de salariaţi în agricultură – 15 persoane;
o

4. Proiecte şi investiţii
Proiecte finalizate sau în derulare
1. Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă potabilă, investiţie finanţată parţial
din fonduri PHARE 2003, prin programul MARA-SAMTID, valoarea totala a
acesteia fiind de 1 610 000 euro;
2. Staţie de epurare în oraşul Şomcuta Mare, proiect finalizat.
3. Reţeaua de canalizare, proiect demarat în 2008 şi finanţat prin bugetul de stat;
4. Sala de sport cu o capacitate de 150 de locuri, dotată cu teren de volei, baschet,
handbal, tenis de câmp - proiect finalizat;
5. Modernizarea clădirii Grupului Şcolar Ioan Buteanu.

