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Cuvânt înainte:
Pentru o dezvoltare durabilă şi structurată a oraşului Şomcuta Mare, jud. Maramureş,
Administraţia Locală a demarat, proiectul: “Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşelor din România, cod SMIS 27520
“Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea
Capacității Administrative”.
În cadrul acestui proiect a fost elaborată Strategia locală de dezvoltare durabilă a oraşului
Şomcuta Mare pentru perioada 2015-2020, un document de planificare strategică menit să
răspundă nevoilor comunităţii locale în ansamblul său.
Metodologia de elaborare a acestui document a asigurat caracterul participativ şi transparent,
prin organizarea de consultări publice în fazele esenţiale de elaborare, pentru exprimarea
nevoilor şi aspiraţiilor tuturor categoriilor sociale.
Strategia de dezvoltare locală durabilă a oraşului Şomcuta Mare reprezintă un document
programatic, un instrument aflat la dispoziţia Administraţiei Publice Locale pentru o guvernare
mai bună şi o dezvoltare durabilă.

dl. Talpoş Florin Vasile
Primarul oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş
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Capitolul I: INTRODUCERE

1.1.

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Acest document de planificare strategică locală a fost elaborat cadrul proiectului: “Dezvoltarea

capacității de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor
din România”, cod SMIS 27520, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operational
“Dezvoltarea Capacității Administrative”.
Activitatea de elaborare/actualizare a strategiilor a presupus realizarea următoarelor subactivități:
A) Asigurarea elaborării/actualizării strategiilor locale de dezvoltare durabilă pentru 100
de orașe selectate, inclusiv prin acordarea de consultanță în domeniul elaborării strategiilor locale
de dezvoltare durabilă, pentru APL ale celor 100 de orașe selectate în cadrul proiectului;
B) Realizarea unor măsuri de informare, comunicare și publicitate în mass media;
C) Organizarea a 100 de seminarii locale (câte unul în fiecare oraș selectat în cadrul
proiectului);
D) Tipărirea/înrămarea și distribuirea imaginii reprezentând conceptul grafic al proiectului,
sub forma unor postere/tablouri, către APL și Beneficiar;
În cadrul activității de elaborare/actualizare a strategiilor, experții au trebuit să:
•

Depună toate diligențele necesare pentru ca experții desemnați din cadrul instituțiilor
publice locale, formați în cadrul proiectului să paticipe activ la elaborarea/actualizarea
strategiilor locale de dezvoltare durabilă;

•

Asigure atingerea rezultatului aşteptat (elaborarea/actualizarea celor 100 de strategii
locale de dezvoltare durabilă);

•

Asigure consultanță în domeniul planificării strategice (elaborare/actualizare strategie) pe
tot parcursul procesului de elaborare/actualizare a stragiilor locale de dezvoltare durabilă,
inclusiv la sediul APL din orașele aflate în regiunea de competență;

•

Participe activ la activitățile organizate pe parcursul procesului de elaborare/actualizare
(ședințe, întruniri publice, etc);
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Identifice și să propună soluții la problemele apărute pe parcursul procesului de
elaborare/actualizare a strategiilor locale de dezvoltare durabilă.

•

Asigure respectarea termenelor asumate prin calendarul de elaborare/actualizare a
strategiilor.

•

Întocmească lunar un raport de activitate detaliat pe zile de consultanță/fiecare oraș aflat
în regiunea de competență. Raportul trebuia să cuprindă informații referitoare la etapa de
elaborare a strategiei parcursă în perioada de referință și despre încadradrea în termenele
stabilite în cadrul calendarului.

•

Organizeze minim 3 sesiuni de consultare a factorilor interesați, în fiecare oraș din
regiunea de competență, cu privire la strategia de dezvoltare a localității.

Organizarea a 100 de seminarii locale (câte unul în fiecare oraș selectat în cadrul proiectului) a
presupus:
•

100 de seminarii locale (câte unul în fiecare din cele 100 de orașe) de informare a
cetățenilor cu privire la derularea proiectului, importanța strategiei și rolul comunității
locale în elaborarea ei, organizate.

•

Una din cele trei sesiuni de consultare menţionate la punctul a) (la responsabilitățile
experților) s-au desfăşurat sub forma unui seminar local (câte unul în fiecare din cele 100
de oraşe selectate).

În cadrul seminariilor au fost prezentate informații cu privire la:
•

Proiect, obiectiv, scop, rezultate așteptate, etapele parcurse până la momentul
respectiv, etape care urmează, etc.

•

Etapele din cadrul procesului de elaborare/actualizare a strategiilor locale de
dezvoltare durabilă (prezentarea calendarului de elaborare/actualizare);

•

Rolul comunității locale în cadrul procesului de elaborare/actualizare.

La seminariile locale au participat persoane din cadrul APL și a comunității locale.
S-a organizat lunar un atelier de lucru, la nivelul fiecărei regiuni, pe parcursul procesului de
elaborare/actualizare a strategiilor locale de dezvoltarea durabilă.
La atelierele de lucru lunare a participat câte o persoană implicată în procesul de
elaborare/actualizare a strategiilor, din cadrul APL ale orașelor selectate în cadrul proiectului.
Atelierele de lucru au fost moderate de către expertul regional. Au fost invitați să participe și
experți în domeniile discutate în cadrul atelierului respectiv sau reprezentanți ai instituțiilor
publice care pot sprijini procesul de elaborare/actualizare (Consilii Județente, Inspectorate
Școlare, structuri deconcentrate ale Institutului Național de Statistică, etc).
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Atelierele de lucru au fost organizate în vederea:
•

Identificării soluțiilor la problemele apărute în cadrul procesului de elaborare/actualizare;

•

Împărtășirii experiențelor pozitive de către personalul implicat în cadrul procesului de
elaborare/actualizare și încurajării cooperării dintre acestea.

•

Analizarea rezultatelor strategiilor anterioare implementate în orașele din regiunea
respectivă.

•

Analizarea (în cadrul unei vizite de lucru) a strategiei unui oraș din România, identificat ca
model de bună practică și a rezultatelor acesteia.

1.2.

Prezentarea generală

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea
voluntară a autorităţilor locale şi judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.160 km2, reprezentând 14,3% din teritoriul
României. Regiunea Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel naţional în privinţa suprafeţei,
respectiv pe locul 29 între cele 273 regiuni ale UE.
În spaţiul naţional, regiunea Nord-Vest (Transilvania Nord) face parte din Macroregiunea 1
(NUTS1) şi se învecinează în sud cu regiunea Vest (Banat), în sud-est cu regiunea Centru
(Transilvania Sud) şi în est cu regiunea Nord-Est (Bucovina-Moldova Nord).
În cadrul UE regiunea are o poziţie geografică periferică, fiind situată la graniţa estică a UE cu
Ucraina, dar strategică fiind poartă de intrare – în România dinspre Ungaria, respectiv din
exteriorul UE înspre Ucraina şi Moldova.
Graniţa regiunii cu Ungaria se întinde pe o lungime de 265 km, regiunile vecine NUTS2 fiind
Észak-Alföld (judeţele Hajdú-Bihar Szabolcs-Szatmár-Bereg) şi parţial Dél-Alföld (judeţul Békés).
În nord, graniţa cu Ucraina, are o lungime de 258 km, judeţele vecine fiind Zakarpatska, Ivano–
Frankivska şi parţial Chernivetska din Ucraina de Vest.
Regiunea Nord-Vest este formată din şase judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu
Mare şi Sălaj. În 2011, regiunea cuprindea 446 unităţi administrativ-teritoriale (nivel LAU-2
conform NUTS, respectiv Nivel 2 conform SIRUTA), din care 403 comune, 15 municipii şi 28
oraşe. Se înregistrează în regiune un număr de 1911 localităţi, din care 1800 sunt sate şi 111
localităţi în componenţa municipiilor sau oraşelor.
Judetul Maramures este situat in Nord-Vestul Romaniei, in partea de nord a Transilvaniei,
strajuit de muntii Oas, Gutai, Tibles si ai Maramuresului, la o distanta de aprox. 500 km de
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Bucuresti, capitala tarii si se incadreaza intre urmatoarele coordonate: Meridianele 22○52’30” si
25○07’30” longitudine estica și Paralele 47○20’00” si 48○00’15” latitudine Nordica.
Județul se invecineaza la est cu județul Suceava, la sud cu judetele Bistrita Nasaud, Cluj și Sălaj,
la vest cu judetul Satu-Mare, respectiv la nord fiind delimitat de frontiera cu Ucraina, pe o
lungime de 154 km, din care raul Tisa reprezinta aprox. 40% (62 km) si are o suprafata de 6.304
kmp fiind pe locul 15 ca suprafaţă între judeţele ţării.
Zona Metropolitană Baia Mare este o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, formată de
Municipiul Baia Mare, împreună cu cinci oraşe şi treisprezece comune,aflate în aria de polarizare
a municipiului, cu intenţia de a dezvolta în comun programe şi proiecte, precum şi servicii de
utilitate publică. Populaţia totală a zonei metropolitane este de peste 220.000 locuitori, iar
suprafaţa acesteia este de peste 1.250 kmp.
Obiectivele constituirii acesteia sunt:
-

Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor şi înlăturarea disparităţilor teritoriale, sociale şi

economice dintre localităţile membre prin implementarea unor programe şi proiecte finanţate din
fonduri naţionale şi europene
- Crearea unui pol de dezvoltare în jurul municipiului Baia Mare, prin atragerea de investiţii
directe, crearea de locuri de muncă şi extinderea serviciilor de utilităţi publice în aria zonei
metropolitane
Zona Metropolitană Baia Mare va trebui să îşi „fabrice” o identitate proprie, prin care să îşi
consolideze avantajele comparative şi să-şi dezvolte avantajele competitive pentru a DEVENI,
atît la nivel naţional cât şi internaţional:
- Un teritoriu competitiv economic, dominat de activităţi productive nepoluante şi turism
- Un loc de viaţă confortabil într-un mediu curat, accesibil prin servicii publice performante
- O destinaţie atractivă prin variate moduri de expresie: muzică, tradiţii populare, arhitectură,
gastronomie
Zona Metropolitană Baia Mare va constitui în contextul perioadei 2014-2020, un instrument
important de accesare a fondurilor structurale europene, care va permite implementarea unor
proiecte de investiţii în infrastructura locală, contribuind astfel la creştere calităţii vieţii locuitorilor
şi la diminuarea disparităţilor dintre localităţile componente.
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Prezentarea orașului Şomcuta Mare
Atestat documentar in anul 1358, orasul Somcuta Mare are in componenta urmatoarele localitati:
Buciumi, Valenii Somcutei, Hovrila, Ciolt, si localitatile apartinatoare: Finteus, Buteasa si Codru.
Imprejurimile si data cind a aparut aceasta localitate nu pot fi precizate cu exactitate din lipsa de
documente.
Traditia populara spune ca numele de Somcuta Mare vine de la arbustii de corn care se gaseau
din abundenta in aceste locuri, pastrindu-se si astazi numele padurii dinspre satul Valeni –
„Corneasa". Tot despre aceasta padure se spune ca se intindea peste hotarul orasului Somcuta
Mare si ca la mijlocul ei se afla o fintina in jurul careia s-a dezvoltat comunitatea.
Orasul Somcuta Mare este situata in partea de sud-vest a judetului Maramures, pe drumul
european E58 Baia Mare - Cluj Napoca, la o distanta de 25 km de Baia Mare.
Somcuta Mare se suprapune pe vatra Depresiunii Baia Mare, marcata prin terase si lunca
Barsaului, respectiv Dealurile Chioarului si pe unele subunitati ale Platformei Somesene, respectiv
o parte din masivul Prelunca.
COORDONATE:
* 23°28'30'' longitudine Estica
* 43°30' latitudine Nordica
* 185 m altitudine fata de valea Barsaului luata ca si punct 0
Somcuta Mare este inca de la primele atestari documentare, cu o populatie preponderent
romaneasca. Lucrul acesta este dovedit de toate siturile ce s-au pastrat in acest sens despre
"Domeniul Chioar", din care facea parte.
Din punct de vedere juridic apartinea de stapinirea "Cetatii de piatra" care este mentionat pentru
prima data in 1319.
In sec.al XIV-lea localitatea impreuna cu domeniul Chioar, intra in posesia voievozilor romani din
Maramures. La 1566 "Domeniul Chioar" este impartit in 12 voievodate, din care cele ale
voievodului Dan Butean, avind in frunte satul Somcuta Mare avea 14 sate.
In 1599 Somcuta Mare odata cu Chioarul ajunge sub stapinirea lui Mihai Viteazul.
In anul 1713 "Cetatea de piatra" este distrusa, iar in anul 1738 Chioarul se transforma in "Tinut".
Cu aceste evenimente Somcuta Mare capata un rol tot mai insemnat in Chioar, in scurt timp
devenind cea mai importanta localitate a districtului. La sfirsitul sec. XIX-lea capata un caracter
regulat tirgurile saptaminale.
In localitate au functionat 3 unitati bancare: Casa de Economii a Districtului Chioar, Casa de
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Economii Chioreana si Banca de Comert. Dezvoltarea economica este dovedita si de faptul ca la
inceputul secolului al XIX-lea avea gara, posta si telegraf. Mai exista un spital comunal, o
biblioteca comunala si de plasa, un centru de pompieri.
In perioada interbelica functionau prese de ulei, mori, precum si 3 manufacturi din industria
pielariei si confectiilor.
Somcuta Mare a fost si un centru cultural important al Tari Chioarului. Cu sprijinul lui Gheorghe
Sincai s-a infiintat in 1784 o scoala romaneasca. Intre anii 1835-1838 tot aici functioneaza o
scoala primara superioara, pentru ca mai tirziu in 1867-1889 sa functioneze o scoala de fete.
Tot in perioada interbelica functiona o scoala de repetitii agronomice ce depindea de resortul
agriculturii. In 1922 se infiinteaza un gimnaziu care a functionat pina in 1929. In perioada 19301931 se editeaza ziarul "Chioar".
Dupa al doilea razboi mondial, localitatea cunoaste importante transformari si progrese, atingind
un inalt nivel de urbanizare, ceea ce face sa fie situata pe primul loc intre localitatile rurale ale
judetului nostru.
Somcuta Mare a fost resedinta de district, a fost si plasa de raion, spre ea gravitind celelalte sate
din zona, peste 30, cu peste 40.000 de locuitorii.

Fig. Oraşul Şomcuta Mare
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Capitolul II: ANALIZA SOCIO – ECONOMICĂ A LOCALITĂŢII

2.1. STRUCTURA METODOLOGICĂ
Pentru realizarea analizei socio-economice a localităţii, structura metodologică a pornit de la
evaluarea indicatorilor pentru următoarele dimensiuni principale şi a factorilor specifici ai
acestora:
Prezentarea generală a oraşului
-

Delimitare teritorială

-

Cadrul natural (forme de relief, vegetaţie, resurse naturale)

-

Scurt istoric

-

Suprafaţa oraşului

-

Repere urbanistice (cartiere, zone)

Populaţia:
-

Numărul total al populaţiei (oraş şi comune arondate)

-

Populaţia în funcţie de vârstă, sex, etnie, religie

-

Evoluţia populaţiei (procesul de migrare)

-

Rata natalităţii / mortalităţii

-

Populaţia activă / inactivă

-

Populaţia ocupată – pe domenii de activitate

-

Şomeri şi rata şomajului

Social:
-

Grupuri vulnerabile

-

Beneficiari de VMG si alte categorii de subventii

-

Servicii sociale (centre, cantine, cămine)

-

ONG-uri active

Educaţie
-

Unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee)

-

Număr cadre didactice

-

Număr elevi repartizaţi pe cicluri de învăţământ

-

Rata abandonului şcolar

-

Analfabetism
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Sănătate
-

Unităţi şi servicii medicale (spitale, policlinici, dispensare, cabinete)

-

Cadre medicale (medici - pe specializări, asistente)

-

Medici de familie

-

Cabinete stomatologice

-

Farmacii

-

Persoane înregistrate în evidenţa medicilor de familie

-

Bolnavi cronici

Infrastructură
-

Infrastructura de drumuri

-

Infrastructura de transport

-

Dotări tehnico – edilitare (reţea apă, reţea canalizare, reţea energie termică, reţea
energie electrică, reţea alimentare gaz)

-

Infrastructura de comunicare (telefonie fixă, mobilă. internet)

Activitatea economică
-

Agenţi economici (activi, in insolvenţă, în faliment) pe domenii de activitate

-

Meserii tradiţionale

-

Agricultură

-

Industrie

-

Servicii

-

Turism

Mediu
-

Factori de mediu (aer, apă, sol)

-

Factori de risc (alunecări teren, inundaţii, cutremure)

-

Grad de poluare, deşeuri

-

Zone verzi

-

Arii protejate

-

Zone de agrement

Cultură
-

Infrastructură (biblioteci, case de cultură, muzee, cămine culturale, monumente)

-

Publicaţii şi reviste

-

Evenimente tradiţionale (sărbători şi tradiţii locale)

-

Formaţii de muzică şi dans
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Administraţie publică
-

Structură

-

Servicii publice

-

Protectie civila (resursa umana, echipamente, planuri de PC etc)

-

Unităţi ISU, pompieri, SMURD

Fig. Poziţionarea oraşului Şomcuta Mare în judeţul Maramureş
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ANALIZA DIAGNOSTIC A ORAŞULUI ŞOMCUTA MARE
INDICATORI DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ

2.1.

SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ
Orașul Şomcuta Mare ocupă o suprafaţă de 12.040 hectare (1.91 % din suprafaţa totală

a Judeţului Maramureş), din care cea mai mare suprafață (66.02%) o reprezintă terenul agricol
7.949 Ha. După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 79%
de proprietari privați.

Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate
Specificaţie
Proprietate publica a UAT

Teren agricol

Teren neagricol

Total

ha

%

ha

%

ha

785

42.97

1.042

57.03

1.827

7

100

7

Proprietate privată a UAT
Proprietate privată

7.164

79.63

1.833

20.37

8.997

TOTAL

7.949

73.39

2.882

26.61

10.831

Sursa – Compartiment Cadastru şi agricultură, Primăria Oraşului Şomcuta Mare
Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței
administrative a orașului s-a menținut constantă.

Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință
Categorie de folosință

Suprafața (ha / km)
An 2014

An 2013

An 2012

An 2011

An 2010

Teren agricol, din care:

7949

7949

7949

7949

7949

- arabil

2801

2801

2801

2801

2801

- pășuni și fânețe

4435

4435

4435

4435

4435

- vii și livezi

713

713

713

713

713

Păduri si alte terenuri cu
vegetație forestieră

3177

3177

3177

3177

3177

Ape și bălți

107

107

107

107

107

Drumuri (km)

201

201

201

201

201

Neproductiv

89

89

89

89

89

Teren intravilan

Sursa – Compartiment Cadastru şi agricultură, Primăria Oraşului Şomcuta Mare
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Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului ŞOMCUTA MARE

Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte 2.801 ha
(35.24 %), pășuni și fânețe 4.435 ha (55.79%) și vii si livezi 713 ha (8.97%).

Fondul forestier acoperă 3.177 hectare, ocupând locul doi in structura suprafeței
administrative a orașului (26.39% din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată de
păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră.

Luciul de apă care se află pe întinderea orașului Şomcuta Mare este de 107 hectare,
reprezentând 0.89% din suprafața totală a orașului și este alcătuit din bălți.
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a oraşului ŞOMCUTA MARE

2.1.1. Intravilanul localității
Terenul intravilan al orașului Şomcuta Mare ocupă în prezent o suprafaţă de 5.213,2
hectare (43,3 % din total suprafață administrativă).

Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan
An 2014
ZONE FUNCTIONALE

An 2006

Suprafata
(ha)

Procent (% )
din total
intravilan

Suprafata
(ha)

Procent (% )
din total
intravilan

Locuinte si functiuni
complementare

453

8,69

451,4

49,4

Unitati industriale si depozite

12

0,23

11,4

1,2

Unitati agro-zootehnice

11,5

0,22

11,5

1,3

Institutii si servicii de interes
public

17

0,33

17,9

2,0

Cai de comunicatie si transport
(rutier)

66

1,27

64,5

7,0

Spatii verzi, sport, agrement,
protectie

2,9

0,06

2,9

0,3

Constructii tehnico-edilitare si
zone protectie

1,8

0,03

1,6

0,2

Gospodarire comunala, cimitire

8,7

0,17

8,7

1,0

Destinaţie speciala

1,2

0,02

1,2

0,1

Teren fără functiuni

4639,1

88,98

0

0

TOTAL INTRAVILAN

5213,2

912

Sursa: Birou Urbanism, P.U.G.-ul Oraşului Somcuta Mare
Odată cu realizarea PUG-ului s-a prins în intravilanul localităţii acea suprafaţă de teren pe
care am numit-o “fără funcţiuni”.

2.1.2. Fondul locativ
Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate,
inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case
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speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi
locative în alte construcţii utile pentru locuit.
Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel:
 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină
administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în
proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea
gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor
municipale;
 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale,
apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de
construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în
baza proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii;
 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în
proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private;
 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor
mixte cu participare străină.

Tabel nr. 4 - Evoluția fondului locativ din orașul Şomcuta Mare in perioada 2010-2014

3.181

Total suprafață
locuibilă
(mp)
122.633

Proprietate
publică
(numar)
18

Proprietate
privată
(numar)
3.163

2010

3.271

128.430

18

3.253

2011

3.578

166.128

9

3.569

2012

3.603

168.139

25

3.578

2013

3.607

168.549

25

3.582

An

Total locuințe
(numar)

2002

Sursa – INSSE Tempo online
Chiar dacă populaţia este într-o uşoară scadere observăm că numărul total de locuinţe
este în uşoară creştere.
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2.2.

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului ŞOMCUTA MARE

DEMOGRAFIE

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Oraşului Şomcuta Mare reprezintă
elemente de interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe
termen mediu și lung.
Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante:

Tabel nr.5 - Populația stabilă din mediul urban al judetului Maramureş
Populație stabilă
(numar persoane)
Localitatea
RPL 2011
JUDET Maramureş

532.852

Reactualizare RPL 2014
prin serviciul de evident
a populatiei
528.768

8.021
8.023
ORAS Şomcuta Mare
Raportat la nr total al populatiei, orasul Şomcuta Mare se afla pe locul 8 la nr de
locuitori

Sursa – INSSE Tempo online

Densitatea populației în orașul Şomcuta Mare este de aproape 67 locuitori/kmp,
situându-se sub media pe județ (aproape 85 locuitori/kmp).
După etnie, locuitorii din orașul Şomcuta Mare sunt în proporție de peste 88% români si
doar 12% reprezintă populația de etnie romă sau alte etnii (maghiari, italieni, evrei). La
recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe
baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare
aceste trei caracteristici, precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate
indirect din surse administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici.
Comparativ cu recensamăntul anterior situația este aproximativ aceeaşi.
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Impărțirea populației pe grupe de vârstă
Tabel nr.6 - Populația din orașul Şomcuta Mare pe grupe de vârstă, anul 2011

Grupa de vârstă

Nr. persoane

Procent %

sub 5 ani

479

5.97

5 – 9 ani

467

5.82

10-14 ani

468

5.83

15-19 ani

497

6.20

20-24 ani

617

7.69

25-34 ani

1195

14.90

35-49 ani

1606

20.02

50-59 ani

1011

12.60

60-64 ani

458

5.71

65-74 ani

728

9.07

75-84 ani

415

5.17

peste 85 ani

82

1.02

TOTAL POPULATIE

8023

100

Sursa – INSSE Tempo online
Procentajul cel mai mare este pentru persoanele cu vârsta între 25 şi 59 de ani.

Starea civilă a populației din orașul Şomcuta Mare
Tabel nr.7 - Starea civilă a populației din orașul Şomcuta Mare
STAREA
Orașul
Şomcuta
Mare

POPULATIA
STABILA

CIVILĂ

LEGALĂ
Informatie
nedisponibila

STAREA
CIVILA
DE FAPT
Persoane
care traiesc
in uniune
consensuala

TOTAL

Necasatorit
(a)

Casatorit
(a)

Vaduv
(a)

Divortat
(a)

Ambele sexe

8023

1911

3300

1100

500

1212

Masculin

3923

911

1650

500

230

632

Feminin

4100

1000

1650

600

270

580

Sursa: Recensământul populației 2011
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Tabel nr. 8 - Nivelul de educație a populației din orașul Şomcuta Mare
NIVELUL

Orașul
Şomcuta
Mare

POPULATI
A
STABILA
DE 10 ANI
SI PESTE
TOTAL

INSTITUTIEI DE
VITE

Superior

Tota
l

din
care:
Unive
rsitar
de

INVATAMANT

Secundar
Postliceal
si de
maistri

Superior

Liceal

Profesi
onal
si de
ucenici

Total

licent
a

Inferio
r
(gimn
azial)

Prim
ar

ABSOL
Fara scoala
absolvita
din
care:
Tot
al

Perso
ane
analfa
bet

Total, din
care:

8023

1870

1230

640

4100

2800

630

670

1753

300

300

Masculin

3923

950

610

340

2200

1500

400

300

880

150

150

Feminin

4100

920

620

300

1900

1300

230

370

873

150

150

Sursa: Recensământul populației 2011

Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane)
Născuți vii
An

Decedați

Sporul natural

Jud.
Maramureş

Oraș
Şomcuta
Mare

Jud.
Maramureş

Oraș
Şomcuta
Mare

Jud.
Maramureş

Oraș
Şomcuta
Mare

5.028

95

5.660

99

-632

-4

4.733

97

5.310

88

-577

9

2012

4.841

94

5.472

88

-631

6

2013

4.632

82

5.315

103

-683

-21

2010
2011

2014

Sursa – INSSE Tempo online
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Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie

Tabel nr. 10 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune
CAEN Rev.2 (număr persoane)
JUD. Maramureş

2010

2011

2012

2013

TOTAL, din care
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI
PESCUIT

160900

163010

167900

165900

72500

73800

75900

71700

INDUSTRIE

46200

46400

48400

49300

CONSTRUCTII
COMERT CU RIDICATA SI CU
AMANUNTUL

10800

10400

10500

11300

22200

23010

23500

24300

TRANSPORT SI DEPOZITARE

9200

9400

9600

9300

Sursa – INSSE Tempo online

2014

Observăm că proporţia cea mai mare a populaţiei ocupată este pe domeniul Agricultură,
Silvicultură şi pescuit.

Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al
exploataţiilor agricole

An 2010

ORAS Şomcuta
Mare

JUDET
Maramureş

Total , din care:

7621

433692

Exploataţii agricole fără
personalitate juridică

3794

216343

Exploataţii agricole cu
personalitate juridică

3827

217349

Sursa – Recensământul agricol 2010
(http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=79&codj=24)
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Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților
AN

Oraș Şomcuta Mare
(număr persoane)

JUD. Maramureş
(număr persoane)

2010

775

86.256

2011

730

86.480

2012

687

88.152

2013

513

89.596

2014

Sursa – INSSE Tempo online
Se observă o tendinţă de creştere a numărului mediu de salariaţi în cazul judeţului
Maramureş, în schimb pentru oraşul Şomcuta Mare tendinţa este de scădere constantă cauzată
probabil de migrarea forţei de muncă înspre Baia Mare sau străinătate.

Tabel nr. 13 -

Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului pentru Judeţul

Maramureş
Şomerii înregistraţi la

din care:

Rata
şomajului

Rata
şomajului

Agenţiile pentru ocuparea

femei

- total (%)

- femei (%)

forţei de muncă
(număr persoane)

(număr
persoane)

2010

12490

5487

6

5,7

2011

8358

3849

4,1

3,9

2012

8588

3842

4,1

3,8

2013

8045

3569

3,9

3,6

2014

7140

3218

3,5

3,4

Anii

Sursa – INSSE Tempo online
Se observă o scădere aproape constant a numărului total de şomeri. Numărul de şomeri
femei este sub 50% din total.
Scăderea numărului de şomeri este posibil să fie ca urmare a acesării de instrumente
structurale utilizate în dezvoltarea economică şi în dezvoltarea resurselor umane.
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Tabel nr. 14 - Repartiţia pe clase de mărime a numărului populaţiei şomere,la nivel judeţean
Nr. judeţe în clasa
de
10001 - 20000
persoane şomere

Perioada

Nr. judeţe în
clasa
de sub 10000
persoane şomere

Sept. 2013

21

20

Dec. 2013

17

23

Mar. 2014

18

22

Iun. 2014

24

16

Sept. 2014

21

19

Dec. 2014

20

20

Sursa – INSSE Tempo online

2.3.

Nr. judeţe în clasele de
20001 – 30000 şi peste
30001 persoane
şomere
1
(Municipiul Bucureşti)
2
(Municipiul Bucureşti şi Dolj)
2
(Municipiul Bucureşti şi Dolj)
2
(Municipiul Bucureşti şi Dolj)
2
(Municipiul Bucureşti şi Dolj)
2
(Municipiul Bucureşti şi Dolj)

INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ

2.3.1. Căile de acces

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DE 58, care realizează legătura orașului
Şomcuta Mare cu municipiul Baia Mare şi cu municipiul Cluj Napoca, DJ 182B care leaga SM de
Remetea Chioarului si Miresul Mare, DJ 184B SM Preluca Noua si Copalnic Manastur. Aceste
drumuri sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă sporită și de numărul mare de
navetişti care folosesc aceste drumuri.
Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Şomcuta Mare,
este în prezent în lungime de aproximativ 30,5 km, din care 20 km drumuri și 5,5 km trotuare.
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Tabel nr.15 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Şomcuta Mare

Categorie drum

Număr

Total km
drumuri

Total km
trotuare

Total km alei
pietonale

Număr
locuri de
parcare

Drum comunal

3

22

0

0

0

Drum vicinal

10

10

0

0

0

Străzi

39

20

5,5

0

30

TOTAL

52

52

5,5

0

30

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Şomcuta Mare

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Şomcuta Mare este precară, doar 30 % din drumuri
fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din drumuri nu este modernizată, drumurile sunt
pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează in categoria de trafic ușor.
Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât pe 5,5 km, acostamentele
sunt în marea majoritate din pământ înierbat.
În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent
drumurilor, acesta este ineficient, deoarece în mare parte este realizat din șanțuri de pământ,
majoritatea fiind colmatate. În aceste condiții, nu se realizeaza un drenaj corespunzător al apelor
pluviale și prin urmare starea drumurilor este direct afectată.

Tabel nr.16 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Şomcuta Mare
Lungime drumuri (km)
Total (km),
Categorie drum
din care:

Drumuri
Drumuri
asfaltate

Drumuri
de
pamant

Drum comunal

22

6

16

Drum vicinal

10

0

10

Străzi

20

10

TOTAL

52

16

10

Reabilitate* /
modernizate in
perioada 2008-2013

Str.
Str.
Str.
Str.
Str.

DC 64, DC 75
--Someş,
N Bălcescu,
Cornului,
Republicii,
Mireşului

Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Şomcuta Mare
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Transportul
Transport feroviar în orașul Şomcuta Mare nu există, cea mai apropiată stație feroviară
fiind în localitatea Satulung la circa 10 km.
Transportul public de persoane interjudeţean Maramureş – celelalte localități vecine este
asigurat de SC Fany Prestări Servicii SRL, cu mașinile din dotare- autocare, autobuze, microbuze,
această firmă de transport efectuând curse pe distanţe mai lungi având rute care trec şi prin
Şomcuta Mare. Pe teritoriul orașului sunt amenajate 4 stații de autobuz.

Traficul staţionar
În prezent în oraș sunt amenajate doar 30 locuri de parcare în regim public, fara a se percepe
taxe.

2.3.2. Alimentare cu apă si apă uzată

2.3.2.1.

Rețeaua de alimentare cu apă

Sursa de apă
In oraşul Şomcuta Mare, principala sursă de apă o constituie apa subterană, alimentarea cu apă
realizându-se prin extragerea din puţuri forate. Există 9 puţuri forate, funcţionează toate cele 9
puţuri având apă potabilă.

Sistem de colectare si depozitare
Apa extrasă din puţuri este colectată şi ajunge la statia de pompare iar de acolo prin
reteaua de transport ajunge in rezervoarele de înmagazinare de pe strada Cetăţii, capacitatea
rezervoarelor este de V1 = 500 mc şi V2= 150 mc (rezerva de incendiu) , capacitatea totală fiind
de 650 mc. Potabilizarea apei se face printr-o statie de clorinare cu clor gazos.

Reţeaua de alimentare cu apă are o lungime totală de 34,07 km şi a fost pusă în
funcţiune în 2006 şi 2013.
Din totalul de 3501de locuinte, până în acest moment la sistemul de alimentare cu apă
sunt racordate 3300, adică un procent de 95%.
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Tabel nr.17 - Tipuri de utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă 2013 -2014:
Nr. racordate la retea
alimentare cu apă

TIPURI DE UTILIZATORI

POPULAŢIE

CASE PARTICULARE
(nr. contracte, în toate cartierele oraşului)

3000

Contracte individuale la blocuri

250

Contractecte cu asociatiile de proprietari si locatari

UNITĂŢI

AGENŢI ECONOMICI

50

UNITĂŢI SOCIALE (şcoli, grădiniţe, dispensar, piaţă,
unitatea de pompieri)

15

TOTAL

3315

Consumul de apă potabilă
Tabel nr. 18 - Consumul de apă potabilă în orașul Şomcuta Mare în perioada 2010-2014:
ANUL

CONSUM
metri cubi / zi

2010

918

2011

953,89

2012

1144,19

2013

1122,33

2014

1346,11

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă
de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii
necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).

Surse de poluare a apei in oraș
Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură,
existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului.
Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții.
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Preţurile şi tarifele practicate
Potrivit delegare serviciu, operatot SC VITAL S.A. Baia Mare începând cu data de
01.07.2014 se aplică următoarele preturi pentru apa potabilă livrată în orasul Somcuta Mare:
-

Pret pentru populatie – 3,48 lei/mc + TVA

-

PreT pentru restul de utilizatori – 3,48 lei/mc + TVA

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este
acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții
autorității locale în proiecte de investiții de tipul
-

Extindere front de captare si retea de aductiune – 13,5 l/s - 1500 ml

-

Realizare statii de tratare – 9 mc/zi

-

Extindere retea distributie având în vedere tendința de dezvoltare a localității –

-

32000 ml

-

Extindere gospodărie Apă – capacitate stocare 640mc

-

Capacitate pompare 6 mc/zi

2.3.2.2.

Reteaua de ape uzate

În prezent, rețeaua de canalizare este in curs de execuție, pe toată raza localității. Se vor
realiza 25,6 km de retea si 1000 de racorduri.
Autoritatea locală doreste implementarea extinderii sistemului de colectare și epurare a
apei uzate pe o lungime de 21 km, cu execuție de racorduri și branșamente - proiect ce urmează
a fi implementat din Fondul de Mediu ca sursă de finanțare.
Tariful pentru canalizare este : 2,76 lei/mc + TVA

Rețeaua de colectare a apelor pluviale din orașul Somcuta Mare este formată din
santuri si rigolele de scurgere a apelor pluviale, însă acestea sunt parțial colmatate și există riscul
ca localitatea să fie inundată de fiecare dată când va ploua mai abundent.
Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a străzilor din cele 4 tronsoane, se vor
realiza și sistemele de canalizare pluvială aferente străzilor respective.
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2.3.3. Rețeaua de iluminat public
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi,
instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare,
cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul
public.
Reţeaua de iluminat public din orașul Şomcuta Mare aparţine S.C. ELECTRICA S.A. și are
o lungime de 52 km.

Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public
Denumire

An 2010

An 2011

An 2012

An 2013

An 2014

Stâlpi de iluminat aparţinând
companiei/primariei Şomcuta Mare

600

680

715

750

788

Corpuri de iluminat

287

298

320

380

420

Sursa: Primăria Şomcuta Mare
Din cele 420 corpuri de iluminat, cele pe LED sunt 0 bucăți, pe sodiu 0 bucăți, fluorescente - 370
bucăți, economice -50 bucăți.
In ceea ce privește consumul de energie, după estimativul pe 2014 pentru instituții importante
și în același timp mari consumatoare de energie, se observă o tendință de creștere a consumului.
Acest lucru presupune luarea unor măsuri de optimizare a consumurilor energetice printr-o
exploatare raţională a instalaţiilor şi eliminarea factorilor de consum excesiv din aceste unități.
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Tabel nr.20 - Consumuri de energie, pe tipuri de consumatori din oraș Şomcuta Mare

Tipuri de utilizatori

Consumuri anuale (kwh)
2013

2015 estimat

2014

286.310

293.000

300.000

Liceul Teoretic I. Buteanu

6.600

7.100

8.000

Sala Sport

13.000

13.300

14.000

12.300
318.210

14.500

17.000

327.900

339.000

Primărie

Aşerzăminte culturale
TOTAL

Sursa: Primăria Şomcuta Mare

2.3.4. Poșta si telecomunicații
Pe teritoriul orașului Şomcuta Mare funcționează 1 oficiu poștal. Orașul este conectat la
serviciile de telefonie fixă TELEKOM şi RCS&RDS, serviciile de telefonie mobilă cu acoperire
corespunzătoare pentru toate zonele din localitate - VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, servicii de
televiziune prin satelit.
Rețeaua de internet este asigurată de TELEKOM și RCS&RDS.

2.4.

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

2.4.1. Serviciile de sănatate
Pentru asigurarea sănătăţii umane, în oraşul Şomcuta Mare funcţionează şapte
cabinete medicale familiale și patru cabinete de specialitate – cabinete medicale stomatologice
individuale.

Tabel nr.21 - Furnizori de servicii de sănătate
.

Furnizori de servicii de sănătate

Unitate de stat / Privată

1.

Unitate de primire urgenţe

Stat

2.

Laborator de analize medicale

Privat
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Tabel nr.22 - Indicatori servicii de sănătate
Cabinete Medicale
Cabinete Medici de
Stomatologice
Familie
Individuale

Spitale

Indicatori

De stat Particulare De stat

Farmacii

Particulare

De stat

Particulare

De stat

Particulare

Numărul
unităților

0

0

0

4

0

5

0

3

Numărul de
paturi

0

0

0

0

0

0

0

0

Numărul de
medici specialiști

0

0

0

4

0

5

0

0

Numărul de
asistente

0

0

0

4

0

5

0

0

Nr.
Crt.

Indicatori

2014

2013

2012

2011

2010

1

Număr medici de familie

5

5

5

5

5

2

Număr medici specialisti

5

5

5

5

5

În oraşul Şomcuta Mare a rămas doar o unitate de primire urgenţe ca urmare a reorganizării
spitalelor la nivel naţional.

2.4.2. Serviciile de asistenţă socială

Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale este de a
monitoriza în condiții optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în vederea
ameliorării situației persoanelor cu handicap grav astfel încât să primească îngrijire specială la
nivelul la care starea lor o cere.
Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-și valorifice potențialul fizic,
intelectual, spiritual, emoțional și social, în pofida handicapului de care suferă.
În prezent în cadrul Primăriei orașului Şomcuta Mare sunt angajaţi 15 de asistenti
personali ai persoanelor cu handicap din care 10 persoane sunt asistenți personali pentru adulţi
iar 5 asistenți personali pentru minori.
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Centre de tip respiro - structuri
La nivelul orașului Şomcuta Mare sunt înregistrate 56 persoane cu handicap gradul grav
care au optat pentru primirea unei indemnizații lunare în locul angajarii unui asistent personal.
În ceea ce privește reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap grav, aceştia sunt persoanele
cu handicap grav. Handicapul acestor persoane este genetic, cele mai frecvente afecțiuni
întâlnite sunt encefalopatia infantilă, oligofrenia, distrofie musculară, epilepsia, distrofie
musculară progresivă, paralizie cervicală infantilă - tetrapareză spastică, glaucom. La adulţii cu
handicap gradul grav predomină hemiplegia, paraplegia, HIV, glaucom, întîrziere mintala severă,
alzheimer.
De asemenea, pe baza O.U.G. nr. 27/27.08.2013, pentru modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 70/2011 şi a H.G. nr. 778/09.10.2013, Primăria acordă ajutoare pentru încalzirea
locuinţelor. Numărul cererilor anuale pentru acordarea ajutorului la încălzire, în medie, a fost
de 223.
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2.5.

INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT

Tabel nr. 24 - Infrastructura de invățământ din orașul Şomcuta Mare în anul 2014
Nr.
crt.

Unitate de
învăţământ

Adresa

Personalitate
juridică
/Arondată

Acreditată
/
Autorizată

Învăţămâ
nt public /
privat

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
1.

Grădiniţa cu program
prelungit nr. 1

Şomcuta Mare, Str. N.
Bălcescu, nr. 33

Personalitate
juridică

Acreditată

Înv. public

2.

Grădiniţa cu program
normal nr. 2

Şomcuta Mare, Str.
Horea, nr. 5

Arondată

Acreditată

Înv. public

3.

Grădiniţa cu program
normal nr. 2

Şomcuta Mare, Str.
Mireşului, nr. 81

Arondată

Acreditată

Înv. public

1

Şcoala gimnazială
Codru Butesii

Codru Butesii, nr. 23

Arondată

Acreditată

Înv. public

2

Şcoala gimnazială Nr. 2
Şomcuta Mare

Şomcuta Mare, Str.
Mireşului, nr. 81

Arondată

Acreditată

Înv. public

3

Şcoala gimnazială
Finteuşu Mare

Finteuşu Mare, nr. 49

Arondată

Acreditată

Înv. public

4

Şcoala primară Ciolt

Ciolt, nr. 151

Arondată

Acreditată

Înv. public

5

Şcoala primară Buciumi

Buciumi, nr. 56

Arondată

Acreditată

Înv. public

6

Şcoala primară Buteasa

Buteasa, nr. 13

Arondată

Acreditată

Înv. public

7

Şcoala primară Vălenii
Şomcutei

Acreditată

Înv. public

Acreditată

Înv. public

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

Lic. Teoretic I. Buteanu

Vălenii Şomcutei,
Arondată
nr. 197
INVĂŢĂMÂNT LICEAL
Şomcuta Mare, str.
Someş, nr. 22

Personalitate
juridică

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu
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Tabel nr. 25 - Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2013 – 2014, pentru învăţământul
preuniversitar, în oraşul Şomcuta Mare

Nr.
crt.

Norme / posturi
didactice
(număr)

Specialitatea catedrei
(postului)

Norme / posturi didactice
acoperite cu:
Titulari

Suplinitori

1

Educatoare

15

14

1

2

Învăţători

22

20

2

3

Profesori

50,22

37,62

12,60

4

Discipline tehnice

-

TOTAL

87,22

71,62

15,60

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu
Aprobarea planurilor de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ din oraşul Şomcuta Mare s-a
realizat conform actelor normative în vigoare. Astfel, în anul şcolar 2013- 2014 au fost înscriși un
numar total de 1307 elevi, din care preșcolari 264.

Tabel nr. 26 - Evoluția numărului de elevi, pe ani școlari
Tip instituţie / Nr. înscrişi

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Grădiniţe

302

280

272

264

Şcoli generale

925

892

945

729

Licee

319

320

313

314

TOTAL

1546

1492

1530

1307

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu
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Tabel nr. 27 - Situaţia elevilor înscrişi în anul școlar 2013 – 2014
Unitatea de
învăţământ

Nr.
înscrişi

Liceul

Clasa

Nr.
promovaţi

Repetenţi

Abandon
şcolar

Rata
promovabilităţii

Pregătitoare
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

83
66
113
94
69
84
69
88
63
81
81
71
81

20
16
2
1
1
-

-

100%
100%
82,30%
82,98%
97,11%
98,81%
100%
100%
100%
98,77%
100%
100%
100%

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu

Rezultatele elevilor la examenele naţionale
Tabel nr. 28 - Situatia testărilor naţionale
Procent
Promovabilitate
*** raportat la nr
de elevi prezenti

An școlar

Nr.elevi înscriși

Nr.elevi prezenți

Nr. elevi care au
promovat

2011/2012

80

72

72

100%

2012/2013

74

70

70

100%

2013/2014

63

55

55

100%

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu
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Tabel nr. 29 - Situația Examenului de Bacalaureat An școlar

Nr.elevi înscriși

Nr.elevi prezenți

Nr. elevi care au
promovat

Procent
Promovabilitate

2011/2012

72

71

60

84,51%

2012/2013

73

73

61

83,57%

2013/2014

76

76

66

86,85%

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu
Burse acordate elevilor
Elevii de la cursurile de zi din învăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de
studiu şi de ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de sprijin
material vizând atât protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la
învăţătură şi disciplină.
Bursele pe care le pot primi elevii pot fi de tipul:
-

Burse
Burse
Burse
Burse

de
de
de
de

ajutor social
merit
studiu
performanţă

Tabel nr. 30 - Situaţia statistică privind acordarea burselor şcolare
Nr.
Crt.

Denumire unitate
de învăţământ

1.

Lic. Teoretic I.
Buteanu
TOTAL

Ani şcolari

Burse de
performanţă

Burse de
merit

Burse
sociale şi
medicale

2011/2012

0

16

1

2012/2013
2013/2014

0
0

16
16

1
1

0

48

3

Sursa: Lic. Teoretic I. Buteanu
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CULTURĂ, CULTE, AGREMENT



număr biblioteci: 1



număr case de cultură: 1



cămine culturale şi muzee: 5



monumente istorice: 10



număr ONG: 3



publicatii şi reviste: 1



formatii de dans (popular, modern): 3



formaţii corale: 3



sărbători şi traditii cu specific local: 5



lacasuri de cult pe confesiuni: 7



locuri de agrement: o Sală de sport, 2 terenuri de joaca pentru copii amenajate în parcuri
dar care se găsesc într-o stare degradată.
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2.7.

ECONOMIA

Tabel nr. 31 - Structura agenților economici din Somcuta Mare, în funcție de domeniul lor de
activitate
STRUCTURA AGENTILOR ECONOMICI, IN FUNCTIE
DE DOMENIUL DE ACTIVITATE
Pondere in
totalul
societatilor

Nr
crt

Domeniul de activitate

Numar
societati

1

Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si
motocicletelor

100

26,25

2

Hoteluri si restaurante

10

2,62

3

Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

6

1,57

4

Agricultura, Silvicultura si Pescuit

180

47,24

5

Industria prelucratoare

24

6,30

6

Distributia apei; Salubritate; Gestionarea deseurilor, activitati de
decontaminare

2

0,52

7

Transport si depozitare

9

2,36

8

Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

7

1,84

9

Informatii si comunicatii

5

1,31

10

Constructii

18

4,72

11

Intermedieri financiare si Asigurari

8

2,10

12

Activitati de spectacole culturale si recreative

8

2,10

13

Alte activitati de servicii

4

1,05

TOTAL

381

Tabel nr. 32 - Evoluția societăților din orașul Şomcuta Mare în perioada 2011-2014
Tipuri de societati

2014

2013

2012

2011

Microintreprinderi

75

70

71

65

Intreprinderi mici

195

150

124

98

Intreprinderi inactive
Total societati existente, din
care:

60

55

40

39

381

331

306

274

- noi infiintate

100

83

63

25

- active

281

248

243

249
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Principalii agenți economici care își desfășoară activitatea în orașul Şomcuta Mare sunt
prezentați în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 33 - Lista cuprincipalii agentii economici de pe raza orașului Şomcuta Mare
Nr.
crt.

Denumire
societate

1.

S.C. CONSTRUCŢII
DEMOLĂRI RI S.R.L

Localitatea

Şomcuta Mare

Nr.
angajati

Cifra
de
afaceri

Profit

-

-

9

Construcţii şi Transport
-

2.

S.C. BNA TEOIL

3.

S.C. BUCIUMANA
S.R.L.

4.

S.C. MINAVITRANS
S.R.L.

5.

S.C. GHITTA
COMERCIAL

6.

S.C. BAMGARDEN
S.R.L.

Finteuşu Mare

Comerţ şi restaurant

Panificaţie şi comerţ

Construcţii

Alimentaţie publică

7.

S.C. BALADOR SRL

Şomcuta Mare

20

8.

Punct lucru
S.C. RACIDO S.R.L.

Baia Mare

10

Prelucrare lemn

9.

S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

10.

S.C. TELECHIOAR
S.R.L.

11.

S.C. ROMAN SNC
S.R.L.

Confecţii textile

-

-

15

Comerţ
-

-

17

Agricultură
-

Şomcuta Mare

Comerţ

-

Şomcuta Mare

-

52
-

Şomcuta Mare

-

9
-

Şomcuta Mare

-

28
-

Şomcuta Mare

-

25
-

Buciumi

-

17
-

Buciumi

30

Domeniul de
activitate

Panificaţie şi comerţ
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2.7.1. Industria
Inexistentă.

2.7.2. Agricultura
Tabel nr.34 - Suprafața agricolă, pe categorii de folosință în anul 2014:
Categorii de folosinta

Suprafata (ha)

Ponderea
suprafetelor (ha)

- arabil

2801

35,24%

- pasuni si fanete

4435

55,79%

- vii si livezi

713

8,97%

Total teren agricol

7949

100%

Sursa- Birou Cadastru şi Agricultură Şomcuta Mare

2.7.2.1. Situația terenurilor, pe categorii de folosință, potrivit Recensământului
agricol din anul 2010
o

Terenul arabil

2203,09 ha

o

Grădina familială

124,40 ha

o

Păsuni si fânete

4579,04 ha

o

Culturi permanente

608,01ha

o

Suprafata agricolă utilizată (SAU) .

7514,54 ha

o

Suprafata agricolă neutilizată

37,88 ha

Sursa: http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=14&codj=24
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Tabel nr. 35 - Suprafata agricola utilizata, suprafata agricola neutilizata si alte suprafete (hectare), pe categorii de folosinta
Suprafata agricola utilizata

Localitate

JUDET
MARAMUREŞ
Orasul ŞOMCUTA
MARE
Pondere (%)

din care:

Cranguri
in sistem
de rotatie
pe termen
scurt

Suprafete
ocupate
cu cladiri,
curti,
drumuri,
cariere
etc.

Helestee,
iazuri,
balti

Suprafata
totala a
exploatatiei
agricole

Teren
arabil

Gradini
familiale

Pasuni si
fanete

Culturi
perman
ente

Total

Suprafata
agricola
neutilizata

55823,11

3895,6

190640,77

6807,76

257167,24

6870,88

62042,61

13,82

7075,92

78,97

333235,62

2203,09

124,40

4579,04

608,01

7514,54

37,88

1465,32

0,08

330,51

0

9348,25

3,95

3,19

2,40

8,93

2,92

0,55

2,36

0,58

4,67

0,00

2,81

Suprafata
impadurita

Sursa: http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=14&codj=24

39

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului ŞOMCUTA MARE

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

Tabel nr.36 - Exploatații agricole (număr), cu suprafața agricolă utilizată, pe categorii de folosință

Suprafata
agricola
neutilizat
a

Suprafata
impadurit
a

din
care:
Cranguri
in
sistem
de
rotatie
pe
termen
scurt

Suprafata agricola utilizata

Localitate

Suprafet
e
ocupate
cu
cladiri,
curti,
drumuri,
cariere
etc.

Helestee,
iazuri,
balti

Suprafata
totala a
exploatatiei
agricole

Teren
arabil

Gradini
familiale

Pasuni si
fanete

Culturi
permanent
e

Total

JUDET MARAMUREŞ

69446

58984

89556

11946

105159

7421

15558

56

94531

202

106178

Orasul ŞOMCUTA MARE

1456

1262

1627

638

1932

77

564

1

1741

0

1959

Sursa: http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=13&codj=24
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Tabel nr.37 - Exploatații agricole (număr) după modul de detinere a suprafeței agricole utilizate
Modul de detinere a
suprafetei
In proprietate

Oraș ŞOMCUTA MARE

jud. MARAMUREŞ

1927

104855

In concesiune

1

167

In arenda

24

346

In parte

0

150

Utilizat cu titlu gratuit

3

556

Alte moduri

0

308

Total

1955

106382

Sursa- http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=3&codj=24

Tabel nr. 38 - Exploatații agricole (numar) care utilizează terenul arabil, după modul de
deținere al acestuia
Modul de detinere al
terenului arabil
In proprietate

Oraș ŞOMCUTA MARE

jud. MARAMUREŞ

1448

69170

In concesiune

0

14

In arenda

21

213

In parte

0

93

Utilizat cu titlu gratuit

0

263

Alte moduri

0

167

Total

1469

69920

Sursa- http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=5&codj=24
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Tabel nr.39 - Exploataţii agricole (număr), pe clase de mărime a terenului arabil
Clase de marime

Oraș ŞOMCUTA MARE

jud. MARAMUREŞ

Sub 0,1 ha

34

8260

0,1 - 0,3 ha

148

19163

0,3 - 0,5 ha

142

11016

0,5 - 1 ha
1-2 ha

358
432

14352
10154

2-5 ha

304

5683

5-10 ha

28

680

10-20 ha

7

101

20-30 ha

0

10

30-50 ha

2

19

50-100 ha

1

4

peste 100 ha

0

4

Total

1456

69446

Sursa- http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=9&codj=24
2.7.2.2.
Cultura plantelor
Tabel nr.40 - Suprafețele cultivate în Oraşul Şomcuta Mare, conform Recensământului agricol
2010
Oraș Şomcuta Mare
Culturi

Jud. Maramureş

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Pondere din teren
arabil

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Grâu comun si grâu spelt

237,55

15,41%

3256,98

Porumb
Plante tehnice (floarea soarelui,
rapiță si soia)
Legume, pepeni (in camp si in
sere)

608,15

39,46%

15902,73

8,66

0,56%

339,68

3,41

0,22%

378,5

Plante de nutreţ (fân şi masă
verde, leguminoase pentru nutreţlucernă, trifoi)

599,59

38,90%

17110,55

Cartofi

81,68

5,30%

6993,19

Alte culturi
TOTAL ARABIL (din suprafața
agricolă utilizată)

2,22

0,15%

687,02

1541.26

100%

44668.65
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Tabel nr. 41 - Suprafețele cultivate (hectare) în Oraşul Şomcuta Mare

Cultura

Suprafaţa cultivată
(hectare)

Pondere

Meri

398,34

65,99%

Pruni

155,99

25,84%

Alti pomi fructiferi

38,09

6,31%

Struguri de masa

0

0%

Struguri de vin
TOTAL

11,21
603,63

1,86%
100%

Sursa- Recensământul agricol 2010

Productivitatea sectorului agricol
Tabel nr. 42 - Situația producțiilor medii la principalele culturi in județul MARAMUREŞ
Denumire cultura

U.M

Productia
2011

Productia
2014

Diferenta
+/-

Grau

Kg/ ha

3.078

3.194

116

Porumb

Kg/ ha

3.653

3.872

219

Pepeni verzi si galbeni

Kg/ ha

0

0

0

Cartofi

Kg/ ha

13.753

14.551

798

Prune

tone

10.767

10.789

22

Meri

tone

57.629

39.306

-18.323

Struguri

tone

659

951

292

Sursa-INSSE Tempo online

Diferenta
%
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2.7.2.3.

Creșterea animalelor

Tabel nr. 43 - Efectivele de animale din localitatea Şomcuta Mare, conform
Recensământului agricol 2010

2.8.

Efective de animale (capete)

Jud.
Maramureş

Şomcuta Mare

Bovine

81.654

2.157

Ovine

153.395

6.501

Caprine

17.744

844

Porcine

95.166

2.813

Păsări

1.008.355

15.732

Cabaline

10.580

231

Familii de albine

20.504

594

TOTAL

1.387.398

28.872

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

2.8.1. Calitatea mediului (apă, aer, sol)
Conform art. 1. al Ordinului nr. 1552 din 03/12/2008 pentru aprobarea listei localităţilor
pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, judeţul Maramureş este cuprins în
anexa acestui ordin cu 40 de localităţi declarate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi.
Şomcuta Mare nu este în această listă, cu toate că agricultura se practică la o scară intensivă la
nivelul localității, nivelul de poluare cu nitrați se încadrează în limitele admise.
O

sursă

de

poluare

a

solului

o

constituie

depozitarea

necontrolată

sau

necorespunzătoare a deșeurilor.

Radioactivitatea mediului
Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) a fost înfiinţată
în anul 1962 cu scopul de a supraveghea si controla respectarea prevederilor legale privind
radioprotecţia mediului.
La nivelul anului 2010, RNSRM a cuprins un număr de 37 de staţii din cadrul Agenţiilor
pentru protecţia mediului, coordonarea ştiinţifica şi metodologică fiind asigurată de Laboratorul
Naţional de referinţă pentru radioactivitatea mediului din cadrul ANPM.
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2.8.2. Managementul deșeurilor
Prin Hotărarea Consiliului Local a fost aprobată înființarea Serviciului de salubrizare al
orașului Şomcuta Mare, fiind stabilită ca formă de gestiune - gestiunea delegată.
Pe de altă parte orașul Ţomcuta Mare, prin Hotărarea Consilului Local s-a asociat cu alte
localități din județul Maramureş, în vederea elaborării unui proiect cu finanțare externă, privind
managementul deșeurilor urbane. Astfel, în prezent, în judetul Maramureş se află în derulare
proiectul „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeţul Maramureş”, finanţat prin
POS Mediu 2007-2013. Prin acest proiect se vor achiziționa pubele necesare pentru dotarea
gospodăriilor din întregul județ, containere pentru colectarea separată a materialelor reciclabile
la compactoare și autospeciale pentru transportarea deșeurilor, vor fi construite stații de
sortare, transfer și compostare, urmând să fie închise și ultimele depozite neconforme.
În acest moment se desfășoară activități de colectare și transport deșeuri menajere,
deșeurile colectate de la populația din Şomcuta Mare fiind transportate la Rampa, fără a realiza
și selectarea acestora. Autoritățile locale din orașul Şomcuta Mare fac eforturi în ceea ce
priveste aplicarea legislației privind protecția mediului, precum și oferirea unei educații ecologice
tuturor locuitorilor orașului.

Sursele de deșeuri din Şomcuta Mare sunt: deșeuri menajere provenite de la
populaţie şi agenţii economici, deșeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri, deșeuri
menajere spitaliceşti.

Compoziţia deșeurilor menajere din orasul Şomcuta Mare:
material organic cu umiditate ridicată – 65 %.
hârtie 5%
metale 2%
sticlă 3 %
cenuşă 1%
diverse alte reziduuri 4%
Cantitatea de deșeuri menajere colectate anual in perioada 2009-2013 – cca. 1080 tone/an
-
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2.8.3. Spațiile verzi

Tabel nr. 44 - Repartiţia spaţiilor verzi
Tipuri de spații verzi
parcuri
Spatii verzi din jurul blocurilor

Spaţii verzi publice cu acces
nelimitat

---

Spaţii verzi publice cu acces
limitat

---

2.8.4. Fondul forestier

Tabel nr. 44 – Fondul forestier jud. Maramureş
An

Suprafata fondului
forestier (ha)

Volumul de lemn recoltat
(mc)

2009

253.800

636.500

2010

251.900

639.800

2011

251.900

683.100

2012

252.400

707.200

Sursa: INSSE, Tempo online
2.8.5. Riscuri naturale

a)
b)
c)
d)
e)
2.8.6.

Riscuri generate de deșertificare
Riscuri generate de inundaţii
Incendii de pădure, pajişti comunale
Alunecari de teren
Cutremur
Situaţii de urgenţă
Situaţia de urgenţă reprezinta un eveniment excepţional, cu caracter non militar, care

prin amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, valorile
materiale şi culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare
adoptarea de măsuri şi acţiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare şi managementul
unitar al forţelor şi mijloacelor implicate.
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În Şomcuta Mare funcţionează servicii de urgenţă profesioniste:
1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU), organizat pe cele două
activităţi principale:
-

informare publică şi prevenire;

-

intervenţie operativă directă sau ca forţă de sprijin a formaţiunilor profesioniste
specializate.

Serviciile de deszăpezire - sunt asigurate de SVSU, cu următoarele utilaje:
- autogreder - tractoare - buldoexcavator - camion
2. Politia locala a orașului Şomcuta Mare, cu urmatoarea structură: Poliţişti locali în
număr de 5 şi 1 Paznic.

2.9.

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

Administraţia publică în orașul Şomcuta Mare este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate cu hotărârile
Consiliului Local.
Administraţia publică din oraș se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei
locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale,
legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Primarul, viceprimarul și secretarul, împreună cu aparatul de specialitate al primarului,
constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită Primăria, care duce la
îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente
ale colectivităţii locale. Misiunea sau scopul Primăriei rezidă deci în soluţionarea şi gestionarea,
în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, a treburilor publice, în condiţiile
legii.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful
administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice
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locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea administrativ-teritorială în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi
în justiţie.
Consiliul Local al orașului Şomcuta Mare este compus din 17 consilieri locali pe perioada 20122016, aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Potrivit legislației, numărul membrilor
fiecărui consiliu local se stabililește prin ordin al prefectului, în functie de populatia orasului,
raportata de Institutul National de Statistica si Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in
care se fac alegerile sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile.
Aparatul de specialitate al Primariei orașului Şomcuta Mare cuprinde ??? de posturi, structurate
pe departamente de specialitate, astfel:
-

Demnitari 2

-

Funcții publice 44 (din care 6 functii publice de conducere si 38 funcții publice de
execuție)

-

Contractuali - 32 (32 de executie )

Din totatul de 78 de posturi, 54 sunt ocupate, iar 24 sunt declarate vacante.
În subordinea directă a Primarului funcționează: Serviciul Economic, Cabinet primar, Auditor şi
Poliţia Locală.
În subordinea Secretarului orașului funcționează: Relaţii cu Publicul şi Secretariat, Birou
Juridic şi Administraţie Publică, Urbanism, Cadastru şi Agricultură, SPCLEP, Asistent medical
comunitar, Asistenţa Socială şi Asistenţii personali.
În subordinea Consiliului Local funcționează: Aparat de lucru CL.
În subordinea Viceprimarului funcționează: Sala de Sport, Piaţa Ambient, Serv. Public de
Salubrizare, Compartiment Administrativ, Casa de Cultură, Biblioteca Orăşenească.

48

“Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România”

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului ŞOMCUTA MARE

ORGANIGRAMA PRIMARIEI ORAȘULUI ŞOMCUTA MARE
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Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO)

Denumire indicator
RCO1 Cheltuieli totale de personal
RCO1a Cheltuieli totale de personal
pe locuitor
RCO1b Ponderea cheltuielilor totale
de personal in cheltuielile
operationale
RCO2 Cheltuieli de personal
autonome (fara invatamant)
RCO2a Cheltuieli de personal
autonome (fara invatamant) pe
locuitor
RCO2b Ponderea cheltuielilor de
personal autonome (fara
invatamant) in cheltuielile
operationale
RCO3 Cheltuieli de personal, cu
subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif si cu
asistenta sociala
RCO3a Cheltuieli de personal, cu
subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif si cu
asistenta sociala pe locuitor
RCO3b Ponderea cheltuielilor de
personal, cu subventii pentru
acoperirea diferentelor de pret si
tarif si cu asistenta sociala in total
cheltuieli operationale
RCO4 Cheltuieli operationale
RCO4a Cheltuieli operationale pe
locuitor
RCO4b Ponderea cheltuielilor
operationale in total cheltuieli

2010
5.417.291

2011
4.811.280

2012
4.841.698

2013
5.348.039

2014
6.532.482

720

639

644

711

867

56%

51%

50%

35%

47%

1.964.071

1.852.351

1.564.770

1.546.406

1.386.505

261

246

208

205

184

20%

19%

16%

10%

10%

1.048.592

532.685

514.239

610.343

656.771

139

70

68

81

87

10%

5%

5%

4%

4,7%

9.613.729

9.402.917

9.537.502

15.326.792

13.797.066

1.278

1.250

1.267

2.037

1.833

97%

100%

97%

98%

98,7%
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Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID)

Denumire indicator
CID1 Cheltuieli cu finantarea serviciului
datoriei
CID1a Cheltuieli cu finantarea serviciului
datoriei pe locuitor
CID1b Ponderea cheltuielilor cu
finantarea serviciului datoriei in total
cheltuieli
CID2 Serviciul anual al datoriei ca
pondere in veniturile curente totale
(autonome)
CID3 Cheltuieli totale cu investitiile
CID3a Cheltuieli totale cu investitiile pe
locuitor
CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu
investitiile in total cheltuieli
CID4 Ponderea serviciul datoriei pentru
imprumuturile pe termen lung in
cheltuielile totale cu investitiile

2010

2011

2012

2013

2014

397.020

343.866

344.440

386.490

452.750

53

46

46

51

60

4%

3%

3%

2%

3,2%

15%

12,34%

10,90%

10,93%

10,43%

1.994.305

2.732.827

1.358.032

1.512.836

4.234.780

265

363

180

201

563

20%

29%

13%

10%

30%

4%

3%

3%

2%

3,2%

Capacitate de Management Financiar (CMF)

Denumire indicator
CMF1 Rezultatul (excedentul sau
deficitul) operational brut
CMF1a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational brut in total
venituri operationale
CMF2 Ponderea rezervelor in total
cheltuieli
CMF3 Rezultatul (excedent/deficitul)
operational net
CMF3a Ponderea rezultatului
(excedent/deficit) operational net in total
venituri operationale

2010

2011

1.838.919

1.543.003

16%

2012

2013

2014

98.041

-4.266.347

5.047.951

14%

1%

-39%

26%

1076%

879%

1087%

636,33%

668%

1.599.327

1.881.932

-34.743

-3.889.325

5.156.612

13%

17%

-0,003%

-35%

27,3%
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Indicatori privind evaluarea veniturilor:
Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri (CGV)
Denumire indicator
CGV1 Venituri din impozitul pe proprietate
CGV1a Venituri din impozitul pe proprietate pe locuitor
CGV1b Ponderea veniturilor din impozitul pe proprietate
in total venituri
CGV2 Venituri proprii fiscale
CGV2a Venituri proprii fiscale pe locuitor
CGV2b Ponderea de venituri proprii fiscale in total
venituri
CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale si nefiscale)
CGV3a Venituri curente proprii (fiscale si nefiscale ) pe
locuitor
CGV3b Ponderea veniturilor curente proprii (fiscale si
nefiscale) in totalul veniturilor
CGV4 Venituri curente totale (autonome)
CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe locuitor
CGV4b Ponderea veniturilor curente totale (autonome)
in total venituri
CGV5 Venituri operationale
CGV5a Venituri operationale pe locuitor
CGV5b Ponderea veniturilor operationale in total venituri
CGV6 Venituri pentru investitii
CGV6a Venituri pentru investitii pe locuitor
CGV6b Ponderea veniturilor pentru investitii in total
venituri
CGV7 Total venituri pe locuitor
CGV8 Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale
Gradul de colectare a veniturilor dintr-un anumit impozit
- raportul dintre incasarile efective dintr-un impozit
anume si totalitatea obligatiilor de plata ale
contribuabililor aferente acelui impozit.
Gc = Incasari/Debit
Gradul de colectare a tuturor impozitele locale - media
ponderata a gradelor de colectare ale diferitelor impozite
in raport cu incasarile din aceste impozite:
Gca = Σ(Gcj*Ij)/ΣIj
CGV9 Nivelul fiscalitatii locale
Nivelul fiscalitatii pentru un anumit impozit - raportul
dintre nivelul efectiv (procent sau suma absoluta) si
nivelul maxim permis de lege pentru anul respectiv:
Nf = Nef/Nmax
Nivelul fiscalitatii agregate (pentru toate impozitele
locale) - media ponderata a nivelurilor fiscalitatii pentru
impozitele locale in raport cu incasarile din respectivele
impozite.
Nfa = Σ(Nfj*Ij)/ΣIj

2010
797.450
106

2011
793.631
105

2012
969.270
129

2013
982.606
131

2014
1.051.282
140

8%

8%

11,3%

8%

7%

1.538.280
204

1.656.969
220

1.791.686
238

2.069.722
275

2.661.511
354

16%

18%

20%

20%

17%

2.976.896

2.787.675

3.158.814

3.536.196

4.339.930

396

370

420

470

577

30%

30%

36%

34%

28%

9.296.844
1.236

8.277.270
1.100

8.282.915
1.101

9.433.349
1.254

9.728.929
1.293

96%

90%

96,5%

93%

97%

11.452.648

10.945.920

9.635.543

11.060.445

18.845.017

1.522

1.455

1.280

1.470

2.504

99%
1.994.305

95%
2.732.827

98,9%
1.564.770

95%
1.512.836

98,5%
4.234.780

265

363

208

201

563

20%

29%

16%

13%

22%

1.278

1.217

1.140

1.343

2.028

79%

75%

79%

90,95%

90,25%

69%

70%

71%

75%

85%
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Conform recomandărilor Manualului de Planificare Strategică, Secretariatul General al
Guvernului, noiembrie 2009 va rugam sa ne prezentati raportarile pe care le-ati intocmit si
predat pentru politicile publice la nivelul Orasului.

Indicator

Modalitate de calcul
An
Valoare
Frecvenţa măsurării într-o
perioadă dată
Sursa informaţiilor

Mecanismul de colectare a
datelor
Ultimul rezultat cunoscut
Tendinţa prognozată a
evoluţiei

Se precizează titlul indicatorului
Formula pentru calculul valorii indicatorului
n-2
n-1
n-1
n
n+1
n+2
n+3
TS
Vn-2 Vn-1 V/n-1
Vn
Vn+1 Vn+2 Vn+3 VTS
Se precizează perioada de timp în care este măsurat indicatorul
(pentru indicatori de output de obicei anual, indicatorii de outcome
la intervale mai mari)
Se precizează instituţia care este responsabilă cu strângerea datelor
pentru indicatori: instituţia în cauză, o instituţie subordonată, sau o
altă instituţie. Dacă pentru măsurarea indicatorului este necesar un
studiu (de exemplu un sondaj de opinie publică), instituţia care va
elabora sau va comanda studiul respectiv trebuie şi ea menţionată
în această secţiune.
Se menţionează metoda de cercetare calitativă sau cantitativă care
este utilizată în strângerea datelor sau dacă este vorba de un
sistem interinstituţional sau intrainstituţional de colectare şi
monitorizare a datelor
An: anul ultimei
Valoare: ultima valoare cunoscută
colectări de date
Evoluţia anticipată, fie crescător sau descrescător

Notă: Valorile indicatorilor sunt aceleaşi cu cele prezentate în sinteză:
Indicator
n-2, n-1...n+3
TS
Valoare
Vn-2

Vn-1

VIn-1

Vn ... Vn+2
VTS

Descrierea concisă a indicatorului
Anii la care se înregistrează valorile indicatorilor, unde n este primul an de
planificare (ex. Planul strategic 2010 - 2013, n este 2010)
Tinta strategică – valoare a indicatorului care este urmărită a fi obţinută
pe termen mediu
Se precizează valoarea reală/estimată a indicatorului astfel
valoarea pentru indicator înregistrată cu doi ani în urmă faţă de anul
pentru care se elaborează strategia (valoarea reală rezultată în urma
monitorizării)
valoarea prevăzută în Strategia anterioară pentru indicator în anul
precedent faţă de primul an al planificării (este valoare estimată în planul
strategic anterior sau în buget)
valoarea intermediară pentru anul n-1 rezultând în urma monitorizării
până la acel moment şi estimărilor pentru perioada rămasă din anul n-1
(va fi mai apropiată de realitate decât Vn-1)
valorile estimate/indicative pentru anii n ...n+2
valoarea indicatorului în concordanţă cu ţinta strategică (arată unde
trebuie să se situeze pe termen mediu valoarea indicatorului)
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Primarie –Directia Economica, Serviciul Buget-Finante, Serviciul Impozite si Taxe:
1.Indicatori executii buget local pentru fiecare din anii 2010-2014:
Total venituri
Total venituri pe locuitor
Baza de impozitare -venitul global.
Investitii (cheltuieli de capital, inclusiv serviciul datoriei pentru împrumuturile pe termen
lung)
Total cheltuieli
Total Ajutoare sociale
2. Alte date necesare, anuale, 2010-2014:
Numar beneficiari ajutoare sociale.
Numar clădiri utilizate ca locuinţă, pentru care se datoreaza impozitul pe clădiri majorat
Sume incasate din impozitul pe proprietate majorat - proprietati secundare persoane
fizice
Numar agenti economici pentru care s-a eliberat/vizat annual autorizatia privind
desfasurarea activitatii de alimentatie publica :
Restaurante:
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) de pana la 50 mp;
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 51 – 100 mp;
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 101 – 150 mp;
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 151 – 200 mp;
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 201 – 250 mp;
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) cuprinsa intre 251 – 300 mp;
- Unitati cu suprafata desfasurata (inclusiv terasa) de peste 301 mp.
Piete
Numar agenti economici de la care s-a incasat taza hoteliera, pe tipul unitatilor de
cazare:, Campinguri şi moteluri, Hoteluri cu circuit închis, neclasificate conform Normelor
stabilite de Ministerul Turismului, Alte unitati de cazare (pensiuni ş.a.)
2.10 Conditii care asigură mediul adecvat pentru dezvoltare durabilă


cooperare intra-judeteană, intra-regională, natională şi internatională (oraşe
înfrătite, colaborări şi schimb de experientă, parteneriate locale)



administratia

locală (autonomie locală, decizii majore, timpul de rezolvare a

problemelor, programe finantate prin UE, pregătire profesională a functionarilor)


politica de taxe (situatia impozitelor şi a taxelor - colectare; bugetul local: categorii de
venituri şi cheltuieli bugetare)



investitii locale (române şi străine) situatia pe piata imobiliară (pretul caselor şi
apartamentelor), pretul terenului
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2.11 INDICATORI PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE finantate prin proiecte

NR
ctr

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Proiect nume
Construirea
a două
blocuri
sociale
Alimentare
cu apa in
sistem
centralizat
loc. Vălenii
Şomcutei
Reabilitare,
modernizare
si dotare
asezamant
cultural
Buteasa
Reabilitare
si
modernizare
DC 75
Buteasa
Reabilitare
DC 64
Vălenii
Şomcutei
Reabilitare
Monumentul
Eroilor
Şomcuta
Mare

Nume
finantator
Guvernul
României

Obiectiv
general
Aigurarea
unui ajutor
persoanelor
vulnerabile

Rezultate

Două Blocuri
construite

Valoare
totala

Contributie
proprie

Finantare
nerambursabila
/
rambursabila

3.675.096
lei

250.000 lei

3.425.096 lei

100.000 lei

2.952.432 lei

Guvernul
României

Asigurarea
utilităţilor
necesare
cetăţenilor

Extinderea
reţelei de
alimentare cu
apă pe o
lungime de 10
km

3.052.432
lei

Guvernul
României

Dezvoltarea
activităţilor
culturale

Un Cămin
Cultural
reabilitat

980.088
lei

85.000 lei

895.088 lei

Guvernul
României

Reabilitarea a
3 km de
drum

3 km de drum
reabilitaţi

585.280
lei

35.280 lei

550.000 lei

Guvernul
României

Reabilitarea a
3,8 km de
drum

3,8 km de
drum reabilitaţi

5.000.000
lei

150.000 lei

4.850.000 lei

Buget
Local

Înrumuseţare oraş

Un monument
reabilitat

136.500
lei

136.500 lei

---
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Capitolul III: ANALIZA SWOT PE DOMENII

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv:


Strengths (puncte tari)



Weaknesses (puncte slabe)



Opportunities (oportunitati)



Threats (riscuri)

Problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor evaluării premergătoare si prezentate
în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor si ameninţărilor.

Punctele tari se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile de care comunitatea
dispune si care sunt superioare celor deţinute de alte comunităţi similare.

Punctele slabe se referă la mediul intern si reprezintă resursele si capacităţile insuficiente sau de
o calitate inferioară celor deţinute de alte comunităţi similare.

Oportunităţile se referă la mediul extern si reprezintă suma evoluţiilor favorabile ale mediului de
ansamblu al ţării, care poate îmbrăca forme extrem de diferite plecând de la schimbările
legislative, integrarea europeană si posibilitatea oferită comunităţii de a se dezvolta într-o formă
superioară pe ansamblu sau pe domenii de interes.

Ameninţările se referă la mediul extern si reprezintă evoluţii defavorabile ale acestuia privite în
ansamblu, care pot îmbrca forme extrem de diferite, plecând de a schimbările de mentalitate,
lacunele legislative si evoluţii economice negative sau instabile care afectează capacitatea
comunităţii de a atinge obiectivele strategice pe care si le-a propus.
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Analiza SWOT are o deosebită utilitate în procesul de stabilire a direcţiilor de dezvoltare a
comunităţii, permiţând o mai bună gestionare a resurselor si relaţiilor de intercondiţionare.
Totodată, prezentând în mod sintetic atât problemele, cât si realizările comunităţii analiza SWOT
permite înţelegerea rapidă, simultană si integrată a legăturilor dintre elementele pozitive si
negative ale comunităţii.
Unele "oportunităţi" si "ameninţări" vor apărea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale
comunităţii, iar ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.
Domeniile de analiză au fost:
-

Social

-

Educaţie

-

Sănătate

-

Infrastructură

-

Activităţi economice

-

Mediu

-

Cultură

-

Administraţie publică

Fig. Poziţionarea oraşului Şomcuta Mare
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ANALIZA SWOT
a Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Şomcuta Mare

POZIŢIONAREA ÎN TERITORIU












Puncte tari
Oraşul este situată în apropierea
municipiului Baia Mare, la o distanţă de 25 km;
situată la distanţă acceptabilă faţă de
aeroporturile internaţionale de la Oradea, Baia
Mare, Satu-Mare şi Cluj-Napoca;
drumul european DE 58 traversează în
oraşul, reţea de transport feroviar în apropiere; 
face parte din ADI Zona Metropolitană
Baia Mare, fapt ce îi conferă un avantaj pozitiv 
asupra schimburilor comunităţii cu exteriorul;
accesul la toate satele din împrejurimi
este facil;
resurse naturale importante: calcare
expoatabile în cariere;
patrimoniu istoric bogat.

Oportunităţi
fonduri structurale alimentate prin bugetul
Uniunii Europene
existenţa a DE 58, DJ 182B, DJ 184B şi

apropierea de zone cu potenţialul turistic.

Puncte slabe
inexistenţa investitorilor de mare
anvergură pe teritoriul oraşului;
o oarecare izolare fată de autostrăzile
României.

Ameninţări
existenţa în apropierea comunei a polilor urbani
(Baia Mare, Cluj Napoca) ar putea avea efecte
negative în ceea ce priveşte atragerea
investiţiilor directe în zonă;
infrastructura încă precară şi lipsa
utilităţilor poate afecta negativ interesul turistic
şi cel antreprenorial.
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR









Puncte tari
relief variat (luncă şi dealuri), peisaje care

încântă privirea trecătorului şi îndeamnă la
popasuri şi drumeţii;

vegetaţie forestieră abundentă, implicit
în resurse accesorii ale pădurii (fructe, floră şi 
faună);
fondul forestier (cca. 26%) în stare bună,
neafectat de boli, uscare sau poluare;

suprafeţe extinse de păşuni şi fâneţe
corelate cu creşterea animalelor;

teren agricol suficient pentru amenajări
ulterioare (intravilan, extravilan);

nu există poluatori industriali pe teritoriul
comunei;
climă continental moderată.


Puncte slabe
eroziunea solului prin gradul de
torenţialitate şi lipsa amenajărilor;
dezechilibre în clasele de vârstă ale
pădurilor datorită exploatărilor neraţionale
poluarea apelor (subterane) datorită
lipsei unui sistem complet de apă/apă uzată şi a
staţiilor de epurare;
sistem de gestionare a deşeurilor
ineficient;
slabă cunoaştere a normelor de mediu şi
a legislaţiei în vigoare;
infrastructură rutieră încă
nesatisfăcătoare în interiorul satelor, în afara
drumului naţional;
educaţia ecologică este supeficială.

Oportunităţi







dezvoltarea zonelor urbane şi protejarea
mediului înconjurător (împădurirea terenurilor
degradate, eliminarea eroziunii şi curăţirea
cursurilor de apă) prin accesarea fondurilor

structural;
promovarea agriculturii ecologice;
realizarea sistemului public de apă/apă 
uzată cu staţii de epurare şi managamentul
deşeurilor;

zona are o şansă deosebită de dezvoltare

în domeniul turismului rural.

Ameninţări
exploatarea forestieră necontrolată cu
consecinţe grave asupra eroziunii solului şi
alunecărilor de teren, inundaţii etc.;
neutilizarea fondurilor nerambursabile
(datorită dificultăţilor de accesare);
mentalitatea de indiferenţă a
gospodarilor faţă de protecţia mediului.
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CAPITALUL UMAN
Puncte slabe
Puncte tari











nivel relativ ridicat al gradului de
calificare în anumite domenii ce aparţin de

tradiţiile locale;
existenţa unui număr însemnat de
absolvenţi ai învăţământului superior;

ospitalitatea renumită a locuitorilor;
rata infracţionalităţii extrem de redusă; 
nivel scăzut al inadaptaţilor sociali;
densitate demografică relativ redusă.

îmbătrânirea populaţiei;
existenţa unor familii care trăiesc la
limita subzistenţei datorită veniturilor scăzute
sau inexistente;
depopularea satelor (spor natural
negativ, migrarea persoanelor tinere spre mediul
urban mai dezvoltat şi străinătate);
neadaptarea socială a populaţiei de etnie
romă;
mentalitatea populaţiei faţă de
schimbare în general şi reconversie profesională
în special.

Oportunităţi










posibilitatea accesării unor programe
guvernamentale de finanţare pentru reconversie
profesională şi crearea de noi locuri de muncă 
pentru şomeri;
potenţial important de forţă de muncă 
locală (datorită gradului redus de ocupare) la
salarii competitive la nivel regional;

existenţa unor exemple de reuşită al
unor localnici cu iniţiativă;

implicarea autorităţilor locale în
problemele comunităţii şi deschidere la
realizarea unor parteneriate;

elaborarea unei politici de atragere a
unui segment de „emigranţi" prin turism;

dezvoltarea serviciilor de turism.

Ameninţări
natalitatea scăzută în continuare;
reducerea ponderii populaţiei active,
implicit a persoanelor calificate;
scăderea gradului de instrucţie şcolară a
populaţiei tinere;
creşterea şomajului în rândul tinerilor
absolvenţi;
creşterea ponderii „muncii la negru" cu
efecte negative asupra pieţei muncii, economiei
locale şi asistenţei sociale în perspectivă;
plsibila creştere a delicvenţei datorită
lipsurilor materiale;
estomparea tradiţiilor locale odată cu
trecerea timpului.
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INFRASTRUCTURA FIZICĂ DE BAZĂ
Puncte slabe


Puncte tari



184B;









existenţa drumurilor DE 58, DJ 182B, DJ


apropierea de calea ferată care face
legătura cu localităţile de pe teritoriul României,
cât şi cu ţările din centrul şi vestul Europei;

sisteme de distribuţie a energiei electrice
acoperind aproape toate aşezările oraşului;
sistem de alimentare cu gaze naturale; 
telefonia fixă acoperă necesităţile etapei
actuale;
telefonie mobilă şi internet acoperite de 
mai multe societăţi importante;
izolarea termică a blocurilor;
arhitectură tradiţională păstrată.


starea tehnică necorespunzătoare a
drumurilor comunale;
unele poduri de pe DC au starea tehnică
înrăutăţită;
resurse financiare insuficiente pentru
lucrările de întreţinere, reparaţii şi reabilitări ale
drumurilor comunale;
lipsa în unele localităţi aparţinătoare a
unui sistem public de alimentare cu apă şi
canalizare;
gospodării care au staţii de epurare
(zero), fose septice sau bazine vitanjabile sunt
foarte puţine;
deversarea apelor reziduale menajere în
locuri neamenajate, fapt ce duce la poluarea
apelor (de suprafaţă şi subterane) şi solului;
lipsa unei strategii pe termen mediu şi
lung pentru dezvoltarea infrastructurii fizice de
bază şi a unor proiecte pentru accesarea
fondurilor nerambursabile.
Ameninţări

Oportunităţi





existenţa fondurilor structural;

existenţa unor programe cu finanţare

nerambursabilă pentru extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată;
existenţa unor programe cu finanţare

nerambursabilă pentru reabilitarea termică şi
implementare de energie verde pentru case.

reducerea investiţiilor publice în
infrastructură ca urmare a crizei economicofinanciare;
scăderea interesului investitorilor;
orientarea programelor europene şi
guvernamentale spre alte zone considerate
prioritare;
schimbările permanente intervenite în
Ghidul Solicitantului; neacesarea şi neutilizarea
fondurilor nerambursabile pentru infrastructura
fizică de bază în grneral şi în mod special pentru
infrastructura de apă şi deşeuri.
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INFRASTRUCTURA EDILITARĂ
Puncte tari
















existenţa unităţilor de învăţământ şi
educaţie;

existenţa mijloacelor de transport pentru
elevi (microbuze);
existenţa bibliotecii orăşeneşti;

existenţa Casei de Cultură
existenţa a 5 cămine culturale;
existenţa unui laborator de analize şi a

unui Cabinet cu medici de familie;
existenţa a două farmacii umane şi a

unei farmacii veterinare;
existenţa unei Unităţi de Primire Urgenţă

existenţa a unui oficiu poştal;

existenţa a 7 Lăcaşuri de cult;
existenţa unui dispensar veterinar;
existenţa unei baze sportive şi a unei săli
de sport;

existenţa în patrinomiul oraşului a unor
clădiri cu istoric (fosta unitate militară, fostul

cinematograf)

sediu administrativ într-o clădire cu
istoric şi cu o funcţionalitate excelentă.

Puncte slabe
unele clădiri existente în patrimonial
oraşului sunt intr-o stare de degradare iar
reabilitarea lor costă foarte mult;
constrângeri materiale, datorită
bugetelor mici alocate de către autorităţi, pentru
susţinerea actului educaţional;
lipsa cabinetului de orientare şi consiliere
profesională;
calitatea scăzută a infrastructurii de
sănătate;
personal medical insuficient;
inexistenţa unui Centru de îngrijire
bătrâni şi persoane cu nevoi speciale (există un
număr mare de bătrâni şi persoane cu
dizabilităţi);
inexistenţa unui centru de asistenţă după
programul şcolar, tip „after school";
servicii sociale insuficient dezvoltate;
un grad redus de asociativitate.

Oportunităţi











existenţa de fonduri structurale
(nerambursabile) pentru finanţarea
infrastructurii aferente serviciilor sociale;
programe guvernamentale pentru

încurajarea iniţiativelor locale;
valorificarea resurselor locale de
materiale de construcţii pentru reducerea

costurilor de infrastructură;
investiţii directe în târguri, festivaluri,
pieţe tradiţionale şi alte manifestări tradiţionale
locale;
reabilitarea căminelor culturale din loc. 
Ciolt, Buteasa, Finteuşu Mare, Vălenii Şomcutei;
acces la un sistem educaţional
performant, flexibil şi adaptat condiţiilor;
dezvoltarea şi diversificarea gamei de
servicii sociale acordate în funcţie de nevoile
identificate şi resursele disponibile.

Ameninţări
suspendarea/întreruperea/diminuarea
unor programe de finanţare din cauza crizei
economico-financiare globale;
schimbările intervenite în Ghidul
Solicitantului fapt ce duce la modificarea
Studiilor de fezabilitate a proiectelor şi, în
consecinţă, necesitatea unor noi fonduri
financiare;
interesul scăzut al investitorilor, pentru
demararea de afaceri în oraş, datorită
infrastructurii fizice şi sociale neadecvate
raportat la potenţialul localităţii.
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MICA INDUSTRIE, ACTIVITĂŢILE COMERCIALE ŞI DE SERVICII
Puncte slabe


Puncte tari






vechi tradiţii în prelucrarea unor resurse locale
(calcare, lemn, legume, fructe);
oraşul Şomcuta Mare deţine terenuri şi clădiri ce 
pot fi utilizate pt mică industrie şi alte activităţi

economice;
existenţa în zonă a unor societăţi comerciale şi 
persoane fizice autorizate active.


resurse financiare locale
insuficiente, investiţii autohtone foarte
mici;
orientarea cu precădere către
comerţul din alimentaţia publică:
magazine alimentare şi baruri;
tendinţe de monoindustrializare;
investiţii străine puţin
dezvoltate;
infrastructura necorespunzătoare
reprezintă o frână;
activitatea redusă de marketing
a societăţilor comerciale coroborat cu
investiţii reduse ale administraţiei locale
în zonă.
Ameninţări



Oportunităţi





utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii
Europene,;

posibilitatea înfiinţării de microintreprinderi pentru
prelucrarea resurselor şi produselor existente în comună;
existeţa produselor tradiţionale locale ce pot fi
promovate;

dezvoltarea serviciilor locale.

criza economico-financiară la
nivel mondial, care va duce la scăderea
portofoliului de comenzi, pe întreg lanţul
furnizori - consumatori, cu efectele sale;
lipsa de receptivitate a populaţiei
locale la programele de finanţare;
lipsa de receptivitate şi
flexibilitate la cerinţele pieţei;
izolarea unor sate va conduce la
depopularea acestora.
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AGRICULTURA
Puncte slabe







resurse financiare insuficiente, investiţii
puţine;
media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă
de activităţi agricole,
utilaje agricole învechite, rudimentare şi
tehnologii neperformante;
fărâmiţarea terenurilor agricole şi încă
Puncte tari
probleme de posesiune;
scăderea producţiei la meri datorită
relief, potenţial agricol şi climat propice creşterii
neîngrijirii livezilor de către proprietari;
animalelor: bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline;
degenerarea raselor de animale, rase cu o
potenţial ridicat pentru agricultura ecologică şi
productivitate scăzută;
pentru livezi;
piaţă de desfacere redusă, pondere mare
administrarea unor terenuri în formă asociativă;
de comercializare a produselor pe plan local
curăţirea pajiştilor şi păşunilor din fonduri
fără respectarea standardelor UE;
nerambursabile;
sectorul de prelucrare a produselor
existenţa a mai multor asociaţii cu specific agricol
animaliere slab dezvoltat;
slaba valorificare a produselor culese din
pădure (fructe de pădure, ciuperci etc.);
interesul scăzut al tinerilor pentru
activităţile agricole;
sectoarele de nişă slab dezvoltate
(agroturism);
structurile asociative nu prea sunt agreate
aşadar sunt cam puţine la număr.
Oportunităţi













Ameninţări

accesarea de fonduri (o parte nerambursabile) practicarea agriculturii de subzistenţă ca
pentru dezvoltarea unor afaceri în sectorul agricol (spre urmare a rezistenţei populaţiei la
exemplu înfiinţarea unor exploataţii/ferme
schimbare;
agrozootehnice);
creşterea competiţiei pe piaţa produselor
practicarea unei agriculturi ecologice durabile şi alimentare, fapt ce poate defavoriza unele
dezvoltarea agroturismului;
sectoare „tradiţionale" care nu ating
promovarea produselor alimentare tradiţionale; standardele pieţii unice (UE);
procesarea produselor vegetale şi animale;
dezechilibrele balanţei comerciale cu accent
asocierea producătorilor, îmbunătăţirea practicilorpe importurile de produse alimentare,
agricole pentru ridicare producţiei, elaborarea unor politici
situaţie care periclitează valorificarea
zonale de marketing şi de accedere pe alte pieţe;
produselor autohtone la preţuri eficiente
crearea de servicii agricole (veterinare, prestări (aducătoare de profit);
servicii, proiectare şi consultanţă în domeniu etc.);
trendul descendent al potenţialului agricol
certificarea unor ferme agricole în practicarea
al comunei, cât şi al productivităţii din acest
agriculturii ecologice şi a unor produse tradiţionale
sector;
(dulceaţă „silvoiţă", murături, produse din lapte de vacă insuficienta informare şi educare a
sau oaie);
populaţiei pentru dezvoltarea durabilă a
înfiinţarea de ateliere pentru producerea unor
agriculturii, protecţia mediului;
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produse tradiţionale: împletituri, cuverturi şi carpete,
nerevenirea populaţiei tinere plecate în
haine de port popular, mic mobilier ş.a.
mediul urban şi în străinătate.
obţinerea de energie regenerabilă: biocarburanţi,
biomasă forestieră, energie eoliană etc., zona având
potenţial satisfăcător.

TURISMUL
Puncte slabe

Puncte tari
aşezare geografică propice dezvoltării turismului rural;
mediul natural favorabil drumeţiilor, weekend-urilor şi/sau
„vacanţelor la ţară";
habitat rural bine conservat;
păstrarea patrimoniului cultural;
ospitalitatea tradiţională cu gastronomia specifică;
potenţialul peisagistic deosebit;
diversitatea florei şi faunei;
climat blând, mediul aproape nepoluat;
existenţa formaţiunilor corale care păstrează specificul local.

resurse financiare locale insuficiente,
investiţii autohtone sau străine foarte
mici;
pregătirea profesională de slabă calitate
în domeniul serviciilor turistice;
absenţa unei strategii locale pentru
zone de agrement;
lipsa unor acţiuni concentrate în sensul
schimbărilor de mentalitate privind
turismul rural (întocmirea proiectelor,
accesarea fondurilor, calitatea
serviciilor);
lipsa firmelor agroturistice autorizate;
posibilităţi de informare slabe;
lipsa unui „brand" local.

Oportunităţi

Ameninţări

realizarea unor investiţii în spaţii de cazare;
crearea unui centru în care să se valorifice elementele de
port, uz casnic şi uz gospodăresc poate antrena creşterea
fluxului de turişti în zonă;
realizarea unor investiţii în agrement (trasee turistice
pentru drumeţii, trasee pentru ATV-uri şi biciclete,
dezvoltarea turismului ecvestru etc.);
înfiinţarea unor pensiuni agroturistice;
înfiinţarea unui centru de informaţii turistice în zonă;
valorificarea potenţialului turistic al zonei (cadrul natural,
obiectivele cultural-istorice, etnofolclorul, gospodăriile
ţărăneşti);

dezvoltarea unui circuit al monumentelor istorice şi
religioase;
amenajarea unor case de vacanţă în parteneriat public – 
privat.

legislaţie în continuă modificare;
mentalităţi de indiferenţă faţă de mediu
în general şi faţă de patrimoniul turistic
în special;
poluarea mediului prin practicarea unui
turism „neecologic" din partea unor
vizitatori;
slaba infrastructură de bază: apa/apa
uzată, drumuri comunale etc.;
nivel redus al echipării tehnico-edilitare
şi cu servicii publice al teritoriului;
preluarea unor „importuri" în
locul tradiţiilor (Valentine`s Day vs.
Dragobete);
irosirea şansei de accesare a
fondurilor europene.
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Capitolul IV: STRATEGIA LOCALĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Strategia locală de dezvoltare durabilă este un document prin care se stabilesc necesităţile,
activităţile şi resursele locale specifice pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Documentul
strategic reprezintă baza coordonării investiţiilor multianuale şi a pregătirii administraţiei publice
locale pentru atragerea de fonduri interne sau externe planificate pentru perioada 2015-2020.
Prin strategia de dezvoltare locală durabilă se doreşte o eficientizare a modului de gestionarea
eficientă a resurselor financiare publice locale, are loc promovarea localităţii atât la nivel
naţional, cât şi international şi se atrag fonduri externe pentru finanţarea proiectelor. Rezultă
profilului localităţii, cu o viziune clară si obiectivele pentru realizarea acesteia. Se identifică
direcţiie strategice şi domeniile prioritare de acţiune, dar şi portofoliului de proiecte-grafic de
implementare.
Domeniile de analiză sunt:
-

Domenii de interventie

-

Obiective strategice - Obiective specifice

-

Plan de acţiuni

-

Responsabili implementare

-

Termene de realizare

Etapele de realizare a strategiei au fost:
Faza 1 -Analiza diagnostic a teritoriului
•

Colectare date statistice

•

Analiza datelor - interpretare date

•

Formulare concluzii

Faza 2 - Analiza SWOT
•

Completare matrice SWOT

•

Analiza optiunilor strategice

•

Prioritizare optiunilor strategice
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Faza 3 - Elaborarea planului strategic
•

Formulare viziune

•

Formulare obiective strategice si operationale

•

Realizare Plan de actiuni

Strategia are un Portofoliu de proiecte, aliniat cu măsurile şi axele documentelor programatice
relevante de la nivel naţional şi regional, în vederea accesării liniilor de finanţare ale Uniunii
Europene, fondurilor guvernamentale etc.
Planificarea strategică pe termen mediu şi lung creşte încrederea mediului de afaceri în eficienţa
administraţiei publice locale şi contribuie la creşterea stimulării investiţiilor în zonă.
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4.1. LISTA DE PROIECTE IN DERULARE
Valoare proiect**
Denumire
proiect

Sursa de
finanţare*

Data
începere

Data
finalizare

Valoare totală
RON

Blocuri
Sociale

Reabilitare
sediu
pentru
SPCLEP, str.
Somes nr.
17
Alimentare
cu apa in
sistem
centralizat
loc. Vălenii
Şomcutei
Reabilitare ,
modernizare
si dotare

Program de
finantare a
constructiei
de locuinte
sociale
conf. L
114/1996
Ministerul
dezvoltarii

01.08.2009

fonduri
proprii

OUG
28/2013
PNDL

5/10/2014

C.N.I.
Bucuresti

7/7/2015

12/1/2015

3,417,246

7/30/2015

150,000

11/30/2016 3.052.431,62

7/9/2016

980.088,00

Valoare finanţare
nerambursabilă
RON

Euro

Valoare
contribuţie
proprie
RON

Euro

3,425,096

Euro

Fizic
finalizat

250,000

90%

150,000

90%

2.952.431,62

100 000

40%

895.088,00

85 000

0%
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asezamant
cultural
Buteasa
Modernizare
baza
sportiva
Progresul
Somcuta
Mare
Reabilitare
si
modernizare
DC 75
Buteasa
Extindere
retea de
canalizare
menajera
oras
Şomcuta
Mare

Buget local

OUG
28/2013
PNDL

Extindere
reţea
canalizare

9/1/2014
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11/30/2015

2,561,000

8/25/2016

585280.00

2,561,000

550,000

35,280

95%

6.000.000
2015.00

9.105.794
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4.2. LISTA DE PROIECTE PRIORITARE ŞOMCUTA MARE (2015-2020)
•

Înfiinţare centru de îngrijire bătrâni (în clădirea fostei Unităţi militare)

•

Punerea în funcţiune a Unităţii medico-sociale

•

Trasee pietonale, piste de biciclişti şi supraveghere video

•

Extindere reţea canalizare

•

Extindere alimentare cu apă în localităţile aparţinătoare

•

Amenajare spaţii verzi

•

Înfiinţare muzeu cu obiecte tradiţionale

•

Modernizare străzi

•

Amenajare zone de agreement

•

Înfiinţare creşă

•

Amenajare/extindere grădiniţă cu program prelungit

•

Campus vocaţional (meserii agricole/nonagricole)

•

Încurajarea antreprenoriatului

•

Reabilitare Centru Cultural (fost Cinematograf)

•

Reabilitare şi eficientizare sistem de iluminat stradal în oraşul Şomcuta Mare

•

Reabilitare Cămin Cultural Buciumi

•

Reabilitare Cămin Cultural Finteuşu Mare

•

Reabilitare termică blocuri

•

Regularizări cursuri de apă (pârâul Bârsău şi Căicana) + piste de bicilişti

•

Centru de pregătire vocaţională

•

Drum rutier ocolitor – decongestionare centru urban

•

Promovare zonei Natura 2000 de pe teritoriul UAT Şomcuta Mare

•

Promovarea şi punerea în valoare a zonelor cu potenţial touristic (Peştera Valea Rea,
Vălenii Şomcutei).
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SCHITĂ DE PROIECT 1
REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA
AŞEZĂMÂNTULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA
FINTEUŞU MARE

Titlul proiectului

Localitatea Finteuşu Mare nr. 49, Oraş Şomcuta Mare,
judeţul Maramureş, Regiunea Nord – Vest.

Amplasare

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

-

Contextul,
complementaritatea si
justificarea proiectului

Aşezământul cultural din localitatea Finteuşu Mare se
regăseşte în inventarul domeniului public al oraşului Şomcuta
Mare.
Obiectivul general al poiectului constă în îmbunătăţirea
accesului la serviciile publice de bază pentru locuitorii Oraşului
Şomcuta Mare.
Obiective specifice:
Reabilitarea, modernizarea , dotarea şi extinderea
aşezământului cultural din localitatea Finteuşu Mare
Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui act cultural de
calitate
În prezent, construcţia existent, care se doreşte a fi reabilitată
este într-o stare avansată de degradare şi necesită o renovare
şi îmbunătăţire în vederea îndeplinirii cerinţelor impuse pentru
desfăşurarea activităţilor în condiţii optime.

Prezentul proiect promovează o investiţie în scopul conservării
specificului local şi a moştenirii culturale în localitatea
Finteuşu Mare, oraşul Şomcuta Mare, judeţul Maramureş.
Protejarea moştenirii cultural rurale este extreme de
important şi în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului rural ca
modalitate de promovare a satelor româneşti, cu un effect
pozitiv asupra atragerii turiştilor şi cu beneficii economice
pentru populaţia locală. Mijloacele esenţiale prin care se
transmite cultura în mediul rural sunt căminele şi alte
aşezăminte cultural. Există oraşe şi commune în ţara noastră
care au fost binecuvantate cu traditii şi obiceiuri mai mult
decât altele, printer acestea se numără şi oraşul Şomcuta
Mare. În zilele de sărbătoare, aici oamenii se adună şi
încearcă să păstreze ceea ce îi reprezintă cu adevărat şi
anume : tradiţii şi obiceiuri fie ele cultural, agrare, folclorice,
urme ale nemuririi neamului românesc.
Prin finanţarea solicitată, autoritatea locală are posibilitatea
de a realize un obiectiv care să îmbunătăţească viaţa social a
locuitorilor, cheltuieli care nu ar fi putut fi suportate din
bugetul local.
Astfel, un element important îl constituie clădirea căminului
cultural din localitatea Finteuşu Mare, care adăposteşte toate
evenimentele cultural şi etnografice care au loc în zonă.
Interesul locuitorilor pentru astfel de manifestări creşte odată
cu creearea unor condiţii mai bune în vederea desfăşurării lor,
cum ar fi: amenajarea unor grupuri sanitare, dotări specific
tipurilor de activităţi, confort termic în orice sezon. Acest
obiectiv are ca beneficiar comunitatea locală.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I.

Activitati

-

-

Desfăşurare proiectare
Execuţie, dotări şi dirigenţie de şentier
Organizarea de şantier
Lucrări: tâmplării, tencuieli, tavan lemn, învelitoare , şarpantă
Lucrări de consolidare pereţi clădire existent
Executare infrastructură extindere
Executare suprastructură extindere şi intervenţii structural
clădire inclusive refacere şarpantă, montarea învelitorii şi
lucrări de instalaţii
8. Montare utilije, echipamente şi dotare clădire

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de
finanțare și documentație tehnico economică și/sau Plan de
afaceri și/sau Plan de marketing și alte documente solicitate
prin Ghidul General precum și prin Ghidurile specifice)
Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC, dacă este cazul
II.2 Activitatea de pregătire a PT, dacă este cazul
II.3 Încheierea contractului de finanțare
II.4 Activititatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie
precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici
II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție
încheiate
II.6. Realizarea lucrărilor de construcție, unde este cazul
II.7 Achiziție dotări
II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de
șantier
II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului
II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau
rambursare a cheltuielilor proiectului
II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul
proiectului

II.

Durata de implementare a
proiectului (luni)

Rezultatul proiectului consta in reabilitarea unei suprafete de
555,35 mp.

Rezultate
Idicatori de realizare
Indicatori de rezultat
Riscuri

-

Buget (Valoarea estimată
a proiectului)
Surse de finantare
Stadiul actual al
implementarii

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni

Apariţia greşelilor de proiectare – întocmirea greşită a
breviarelor de calcul
Apariţia greşelilor de execuţie – controlul superficial al
execuţiei lucrărilor
Depăşirea termenului de execuţie
Riscuri financiare – creşterea preţului la material
Estimare greşită a cantităţilor de lucrări din stadiul de proiect

Valoarea totală a investiţiei este de 1.839,673 mii lei
Fonduri structurale
Exista Studii de teren, SF, P.T.)
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SCHITĂ DE PROIECT 2

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN
SISTEM CENTRALIZAT IN LOCALITATEA CIOLT, ORAS
SOMCUTA MARE, JUDETUL MARAMURES

Titlul proiectului

Localitatea Ciolt, Oraş Şomcuta Mare, judeţul
Maramureş, Regiunea Nord – Vest.

Amplasare

Obiective:
Obiectiv General
Obiective specifice

-

Contextul,
complementaritatea si
justificarea proiectului

Obiectivul general al poiectului – dezvoltarea U.A.T. Şomcuta
Mare – asigurarea confortului populatiei si desfasurarea in
bune conditii a activitatilor socio - economice
Obiective specifice:
Extinderea retelei de alimentare cu apa in sistem centralizat
Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea sursei de apa
Diminuarea discrepantelor dintre diferitele zone ale unitatii
administrative – teritoriale Somcuta Mare
În prezent sistemul de alimentare cu apă in sistem centralizat
al oraşului Şomcuta Mare asigură apa potabilă doar pentru
oraşul Şomcuta Mare şi localitatea Buciumi. Sistemul de
alimentare cuprinde : captarea prin cele 3 drenuri existente,
statia de pompare care asigură transportul apei captate la
rezervoarele de înmagazinare, aducţiunea apei la rezervoarele
de inmagazinare, tratarea apei cu clor gazos, inmagazinarea
şi reţeaua de distribuţie care are o lungime de 33,8 km.
În ceea ce priveşte localitatea Ciolt, aceasta nu deţine la ora
actuală alimentare cu apă în sistem centralizat, necesarul de
apă al populaţiei este asigurat din puţuri săpate, amplasate în
gospodării. Sursele existente nu au nici un control sanitar , nu
au posibilitatea de asigurare a perimetrelor de protecţie
sanitară şi de cele mai multe ori nu garantează condiţiile de
calitate necesare consumului uman.
Numărul consumatorilor deserviţi de sistemul actual : 4400
locuitori, numarul consumatorilor potenţiali din localitatea
Ciolt : 650 locuitori

9. Desfăşurare proiectare
10. Execuţie, dotări şi dirigenţie de şentier
11. Organizarea de şantier
12. Lucrări
Activitati

III.

IV.

Activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare
I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de
finanțare și documentație tehnico economică și/sau Plan de
afaceri și/sau Plan de marketing și alte documente solicitate
prin Ghidul General precum și prin Ghidurile specifice)
Activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare
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II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC, dacă este cazul
II.2 Activitatea de pregătire a PT, dacă este cazul
II.3 Încheierea contractului de finanțare
II.4 Activititatea de pregătire a documentaţiilor de achiziţie
precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici
II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție
încheiate
II.6. Realizarea lucrărilor de construcție, unde este cazul
II.7 Achiziție dotări
II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de
șantier
II.9 Activitatea de raportare în cadrul proiectului
II.10 Activitatea de solicitare cerere de plată și/sau
rambursare a cheltuielilor proiectului
II.11 Activitatea de informare și publicitate în cadrul
proiectului
II.12 Auditarea proiectului, dacă este cazul

-

-

Durata de implementare a
proiectului (luni)
Rezultate
Idicatori de realizare
Indicatori de rezultat

Realizarea a 13791 m de retea de distribuţie apă potabilă
-

Riscuri

Buget (Valoarea estimată
a proiectului)

Surse de finantare
Stadiul actual al
implementarii

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni

-

Apariţia greşelilor de proiectare – întocmirea greşită a
breviarelor de calcul
Apariţia greşelilor de execuţie – controlul superficial al
execuţiei lucrărilor
Depăşirea termenului de execuţie
Riscuri financiare – creşterea preţului la material
Estimare greşită a cantităţilor de lucrări din stadiul de proiect

Valoarea totală a investiţiei este de 1.697,144 mii lei
Fonduri structurale

Exista Studii de teren, SF, P.T.)
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4.3. OBIECTIVE STRATEGICE SI OPERATIONALE / PLAN DE ACTIUNE AL STRATEGIEI ORAŞULUI ŞOMCUTA MARE
Nr. Domeniul de
crt. interventie

Obiectiv
strategic

Obiective specifice /
operationale

Plan de
actiune

Proiecte propuse

Institutia
Suma
responsabila estimate
[lei]

Imbunatatirea
accesului
locuitorilor la
spatii
destinate
petrecerii
timpului liber
1

Amenajare spaţii
verzi
Crearea/modernizarea
unor spatii verzi
destinate petrecerii
timpului liber

Punerea in
valoare a
parcurilor

UAT

Sursa de
finantare
potentiala

Termen
estimat

900.000

Amenajare locuri de
joacă copii

UAT

50.000

Reabilitare stăzi în
Oraşul Şomcuta
Mare

UAT

2.500.000

Trasee pietonale şi
piste biciclişti

UAT

300.000

Regularizare cursuri
de apă şi utilizarea
terenului pentru
trasee pietonale şi

UAT

800.000

Fonduri
guvernamentale Finalizare
si fonduri
2020
proprii

Infrastructură

Reabilitarea
strazilor,
crearea de alei
pietonale si
spatii verzi

Modernizarea retelei
de transport

Creşterea
siguranţei şi
confortului
pietonal

Fonduri
guvernamentale Finalizare
si fonduri
2020
proprii
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piste biciclişti

Promovarea
planurilor
sustenabile de
mobilitate
urbană

2

Mediu

Sprijinirea
eficienței
energetice, a
gestionării
inteligente a
energiei și a
utilizării
energiei din
surse
regenerabile
în
infrastructurile
publice,
inclusiv în
clădirile
publice

Construirea unei nou
drum pentru
reducerea traficului
auto

Extinderea
retelei de
transport

Drum ocolitor

Reabilitarea şi
eficientizarea Sistem
de iluminat stradal
în orasul Şomcuta
Maere
Creșterea eficienței
energetice in stemele
de iluminat public

UAT

UAT

3.000.000

Fonduri
europene,
Finalizare
guvernamentale
2020
si fonduri
proprii

450.000

Fonduri
europene,
guvernamentale
si fonduri
proprii

Reducerea
consumurilor
energetice

Finalizare
2020
Reabilitare termică
blocuri

UAT

Fonduri
guvernamentale
si fonduri
proprii
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Extindere apa
canal

3

4

5

Extindere apa canal

Activităţi
economice

Social

Educaţie

Servicii sociale
performante

Creșterea
gradului de
participare la
nivelul
educaţiei
timpurii şi
învăţământului
obligatoriu,

Adi apa
canal
Maramures

Fonduri
Finalizare
12.000.000 europene şi
guvernamentale 2030

Încurajarea
antreprenoriatului

UAT

900.000

Centru de pregătire
vocaţională

UAT

800.000

Înfiinţare centru de
îngrijire bătrâni

UAT

2.300.000

Punerea în funcţiune
a Unităţii Medicosociale

UAT

500.000

Înfiinţare creşă

UAT

2.000.000

Suport şi protejare
persone vulnerabile

Investiţiile în
educaţie, competenţe
şi învăţare pe tot
parcursul vieţii

Construcția/
reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/
echiparea
infrastructurii
pentru
educație

Amenajare/extindere
grădiniţă cu
program prelungit

UAT

500.000

Campus vocaţional
(meserii agricole)

UAT

150.000

Fonduri
europene,
Finalizare
guvernamentale
2020
si fonduri
proprii

Fonduri
europene,
Finalizare
guvernamentale
2020
si fonduri
proprii

Fonduri
europene,
Finalizare
guvernamentale
2020
si fonduri
proprii
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6

Cultură

Promovare
prin cultură

Imbunătăţirea
acţiunilor cultural
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Construcţie/
reabilitare/
modernizare
Aşezăminte
culturale

Păstrarea şi
conservarea
tradiţiior

7

Turism

Punerea în
valoare a
zonelor cu
potenţial
turistic

Promovarea zonelor
turistice

Promovarea
turismului în
vederea
revigorării
activităţilor
economice

Reabilitare Centru
Cultural Şomcuta
Mare (fost
cinematograf)

1.600.000
UAT

Reabilitare Cămin
Cultural Buciumi

UAT

Reabilitare Cămin
Cultural Finteuşu
Mare

UAT

Înfiinţare muzeu cu
obiecte tradiţionale

UAT

500.000

Promovare zonei
Natura 2000 de pe
teritoriul UAT
Şomcuta Mare

UAT

300.000

Promovarea şi
punerea în valoare a
zonelor cu potenţial
touristic (Peştera
Valea Rea, Vălenii
Şomcutei)

UAT

1.000.000

1.500.000

1.000.000

Fonduri
europene,
Finalizare
guvernamentale
2020
si fonduri
proprii

Fonduri
europene,
Finalizare
guvernamentale
2020
si fonduri
proprii
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Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării Strategiei locale
de dezvoltare durabilă pentru perioada 2015-2020

Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării strategiei de dezvoltare are drept scop
atât aprecierea gradului de realizare al activităţilor propuse de document, per ansamblu, cât şi
fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale direcţiilor de dezvoltare, obiectivelor,
ţintelor, planurilor de măsuri şi acţiuni. Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei va fi
realizată în permanenţă şi va consta în verificarea implementării activităţilor şi programelor
realizate, corelarea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, colectarea datelor necesare
pentru popularea bazei de date a indicatorilor de monitorizare şi evaluare etc. Pe lângă
evaluarea activităţii de implementare a strategiei, această activitate contribuie la o îmbunătăţire
a coordonării proiectelor realizate în profil teritorial.
Informaţiile activităţii de monitorizare şi evaluarea a implementării strategiei vor fi prezentate
sub forma unui raport, la o perioadă stabilită la nivel local (se recomandă ca această perioadă
să nu fie mai mică de 1 an), în baza unui şablon de raportare, structurat pe capitole relevante
(ex: activităţi realizate în perioada de raportare, rezultate obţinute, stadiul dezvoltării socioeconomice în comparaţie cu perioada iniţială, gradul de realizare a proiectelor propuse etc.). Ca
unitate de monitorizare, Primăria îşi va delega un raportor care va elabora raportul periodic.
La perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau în cazul unor schimbări socio-economice sau
administrative majore, se recomandă să se efectueze o revizuire a documentului strategic.
Orientativ, se recomandă o reactualizare a portofoliului de proiecte la inceputul anului 2016 (în
momentul în care există informaţii complete cu privire la finanţările structurale disponibile
pentru actuala perioadă de programare 2015-2020). O altă revizuire este recomandată când vor
fi finalizate toate proiectele finanţate din fonduri europene din fosta perioada de programare
(2007-2014) şi când, conform previziunilor actuale, programele de finanţare din perioada
următoare de programare vor fi deja demarate.

79

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul autorităților
administrației publice locale ale orașelor din România

Strategia locală de dezvoltare durabilă
a oraşului ŞOMCUTA MARE

V. CONCLUZII

Dezvoltarea oraşului nu reprezintă doar o problemă a autorităţilor locale, ci ţine de voinţa şi
capacitatea comunităţii de a defini obiective strategice şi de a le transpune în programe
operaţionale.
Strategia de dezvoltare a oraşului Şomcuta Mare este un instrument de lucru şi de condiţionare
care propune implementarea unor opţiuni inedite sau mai vechi, revizuite care vor afecta
structural societatea urbană şi vor contribui la împuternicirea locală, introducând şi aplicând trei
principii fundamentale: împărţirea deciziilor, abordare integrată şi participare.
Strategia de dezvoltare locală asigură informaţii pentru fundamentarea unor programe regionale
sau locale de dezvoltare şi fundamentează accesul la finanţare din fonduri europene şi
guvernamentale pentru obiectivele locale.
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STRATEGIA LOCALĂ DE
DEZVOLTARE DURABILĂ
2015-2020
A ORAŞULUI

ŞOMCUTA MARE
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