CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul Informal care depune SDL este format la inițiativa şi pe baza nucleului de
parteneri ai Asociaţiei “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest” - GALMMV, cu sediul în
oraş Tăuţii Măgherăuş, str. 1, nr. 194, cod poştal 437345, jud. Maramureş, România, tel/fax:
0262 293 277, Încheiere civilă nr.10983/21.11.2012, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor, Judecătoria Baia Mare Nr.87/11.12.2012 CUI 31043834, prin asociere cu
parteneri noi.
Numărul Total de Parteneri al parteneriatului: 103, format din: 15 parteneri publici; 68
parteneri privați; 20 parteneri reprezentanți ai societății civile.
Structura parteneriatului pe categorii de parteneri:
PARTENERI PUBLICI: 15 UAT–uri, cu ponderea de 14,56% din total parteneri, având
componența următoare:
 14 parteneri publici UAT-uri din Județul Maramureș: Oraşul TĂUŢII MĂGHERĂUŞ,
Comuna ARDUSAT, Comuna ARINIȘ, Comuna ASUAJU DE SUS, Comuna BĂIȚA DE SUB
CODRU, Comuna BĂSEȘTI, Comuna CICÂRLĂU, Comuna FĂRCAȘA, Comuna GÂRDANI,
Comuna MIREȘU MARE, Comuna OARȚA DE JOS, Comuna REMETEA CHIOARULUI
(partener nou), Comuna SĂLSIG, Comuna SATULUNG.
 1 partener public, UAT din Județul Satu Mare: Comuna POMI
Interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului a partenerilor din sectorul public:
Consiliile locale1 cf. Legii 215/2001 art 4. E) aprobă strategiile privind dezvoltarea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, deci Partenerii Publici se
asigură că strategia Locală se regăseşte în SDL (principiul Încapsulării Strategiilor de jos în
sus), iar Pri-marul cf. Art.68: c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică,
socială şi de mediu, a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
În consecință prin HCL- ul de aderare, Consiliul Local aprobă implicit procedura de abordare
de jos în sus, iar Primarul este cel legal împuternicit să verifice că strategia locală și SDL
GALMMV 2020 sunt convergente şi sinergice. Realismul strategiei și obiectivelor (SMART) ale
acesteia, încadrarea în timp a alocărilor financiare şi în indicatorii de calitate reprezintă un
interes public, dată fiind şi intenţia de continuare a activităţilor și după perioada 2020-2023.
PARTENERI PRIVAȚI: 68, cu ponderea de 66,02% din total parteneri, din domeniile:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domeniul de Activitate / Numar Parteneri Privați
Parteneri privaţi autorizaţi /ferme în domeniul agricol: cultură vegetală, legumicultură, pomicultură şi creșterea animalelor
Exploatare Forestieră
Acvacultură în ape dulci
Producţie : Prelucrarea și conservarea cărnii
Servicii prestate populaţiei :Cazare ,Coafuri, baruri și restaurante , IT
Lucrări : Construcţii , instalații , întreținere și reparații autovehicule
Comerț cu : Produse alimentare ; nealimentare , animale vii, altele

40
1
1
1
8
5
12

Interesul și implicarea în dezvoltarea teritoriului a partenerilor din sectorul privat constă
în: dezvoltarea economică individuală dar şi a mediului de afaceri general în teritoriu UAT şi
al zonei MMV, căutarea de noi oportunităţi economice și valorificarea acestora, dar și în rolul
social, creare de bunăstare, locuri de muncă şi de protecția mediului (reducerea poluării,
reducerea consumurilor energetice șamd). În mod punctual, în întâlnirile cu partenerii din
1

Legea nr.286/2006 privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006 în vigoare începând cu data de 21
iulie 2006
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mediul de afaceri (ferme şi firme) au reieșit 3 interese imediate: consolidarea afacerilor /fermelor, diversificarea lor, competitivitate și perspectivele integrării în agro economia teritorială, în contextul modelelor economice europene: rețele, lanțuri alimentare scurte și piețe
locale, scheme de calitate.
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG): 20, cu ponderea de 19,42 % din total parteneri.
Marea majoritate a ONG-urilor partenere activează în domenii relevante în raport cu SDL,
prezenţa lor în parteneriat are ca și interese/implicări în teritoriu:
Tema tinerilor: părăsirea localităților de către aceștia; tema femeilor: egalitate de
șanse; tema mediului: poluarea și efectele construirii sistemului integrat de deșeuri al jud.
Maramureş în teritoriul GALMMV (com. Fărcașa/sat Sârbi), alternative de compensare a efectelor asupra mediului şi locuirii; Păstrarea culturii și tradiţiilor locale. Asociațiile profesionale, crescătorii de animale, pomicultori, composesorate sunt interesate în dezvoltarea sectorului reprezentat și în finanțările deschise sistemelor asociative, accesibile atât asociaţiilor
cât şi membrilor.
Referitor la Componența Parteneriatului specificăm următoarele:
8. Ponderea partenerilor privaţi şi ai reprezentanţilor societăţii civile este de 85,44 % din
total parteneri, respectiv 88 parteneri (68 parteneri privați + 20 parteneri
reprezentanți ai societății civile)
9. ONG-uri care reprezintă:
 Interesele unor minorități locale: FUNDAȚIA KELSEN;
 Interesele tinerilor: ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR TRAIAN VUIA TĂUȚII MĂGHERĂUȘ;
ASOCIAȚIA COMUNICAŢI CU NOI; FUNDAȚIA KELSEN; CLUBUL SPORTIV SPICUL
ARDUSAT; ASOCIAȚIA “SPERANȚA” FĂRCAȘA; ASOCIAȚIA PROFESIONIȘTI PENTRU
VIITOR; ASOCIAȚIA LAVANDA FLORES
 Interesele femeilor: ASOCIAŢIA LAVANDA FLORES; FUNDAȚIA KELSEN
 Domeniul protecției mediului: ASOCIAŢIA MUGURII CODRU-LUI; ASOCIAȚIA
“SPERANȚA” FĂRCAȘA; ASOCIAȚIA VERDE PENTRU SĂNĂTATE; FUNDAȚIA KELSEN
10. Formele asociative din cadrul parteneriatului care au obiectul de activitate în domenii
relevante în raport cu SDL, respectiv Asociații ai căror membrii activează în sectorul de
creștere și ameliorare a animalelor, cultivării de terenuri și forestier: ASOCIAȚIA
CRESCĂTORILOR DE ANIMALE DIN LOCALITATEA ARDUSAT; ASOCIAȚIA “CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE BAIȚANA“; COMPOSESORATUL URBARIAL CICÂRLĂU, ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR
ȘI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE GÂRDANI; ASOCIAȚIA AGROPOMIPROD.
11. Parteneriatul conţine membrii din toate UAT-urile teritoriului acoperit, cu următoarea
reprezentare numerică: Oraşul TĂUŢII MĂGHERĂUŞ - 9, Comuna ARDUSAT -8, Comuna
ARINIȘ-12, Comuna ASUAJU DE SUS-5, Comuna BĂIȚA DE SUB CODRU-5, Comuna BĂSEȘTI3, Comuna CICÎRLĂU-11, Comuna FĂRCAȘA-9, Comuna GÂRDANI-7, Comuna MIREȘU MARE8, Comuna OARȚA DE JOS-6, Comuna REMETEA CHIOARULUI (partener nou)-2, Comuna
SĂLSIG-6, Comuna SATULUNG-5; Comuna POMI-7.
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