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RAPORT DE ACTIVITATE 

pentru îndeplinirea mandatului de vicepreședinte pe anul 2021 

 

 

Subsemnatul Beșeni Valer Cristian, în cursul anului 2021 am îndeplinit funcția de 

vicepreședinte al Consiliului Județean Satu Mare, în baza Hotărârii nr. 141 din 28.12.2020 privind 

alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Satu Mare, pentru mandatul 2020-2024. 

În calitate de vicepreședinte am avizat documentele proiectelor de hotărâre, conform 

atribuțiilor repartizate, am sprijinit toate proiectele de hotărâri, participând la 16 dintre cele 18 

ședinte ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean Satu Mare în care s-au dezbătut și aprobat, 

în cursul anului 2021, în total, 167 de hotărâri. 

Totodată, am activat ca membru în Comisia pentru activități economico-financiare și 

membru în cadrul Comisiei de Dezvoltare Regională, Coordonare Internă și Internațională, 

Parteneriate Interne și Internaționale, prin Dispoziția nr. 107/11.11.2020. 

În cele 19 ședințe de lucru ale Comisiei pentru activități economico-financiare au fost 

analizate și dezbătute 150 de proiecte de hotărâre pentru care s-au dat avize favorabile, iar la două 

dintre acestea au fost formulate amendamente.  

În cadrul Comisiei de Dezvoltare Regională, Coordonare Internă și Internațională, 

Parteneriate Interne și Internaționale am participat la 19 ședințe de lucru în cadrul cărora au fost 

supuse spre avizare 72 de proiecte de hotărâre. 

Conform dispoziției președintelui Consiliului Județean Satu Mare nr. 150/2021 mi-au fost 

delegate următoarele atribuții: 

- Coordonarea realizării serviciilor publice finalizate prin intermediul următoarelor organisme 

prestatoare de servicii publice: Muzeul Județean Satu Mare, Biblioteca Județeană Satu Mare, 
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Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Școala de 

Arte Satu Mare, Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti” Satu Mare și Societatea Palat Jud SRL; 

 

- Coordonarea și controlul organismelor prestatoare de servicii publice: Muzeul Județean Satu 

Mare, Biblioteca Județeană Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Satu Mare, Școala de Arte Satu Mare, Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti” 

Satu Mare și Societatea Palat Jud SRL. 

 

În cursul anului 2021, în cadrul Programului Multianual ”Comemorarea Eroilor Neamului” 

implementat la nivelul județului Satu Mare sub patronajul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, 

am participat la 12 activități de comemorare în 21 de localități din județ unde se află înmormântați 

militari români care au căzut în perioada celor două războaie mondiale, precum și la toate 

sărbătorile naționale (Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Imnului, Ziua Steagului, Ziua Armatei 

României, Ziua Națională a României).  

În cursul anului 2021 am inițiat o serie de întâlniri cu conducerile instituțiilor de cultură din 

subordinea Consiliului Județean în vederea asigurării sprijinului necesar continuării proiectelor și 

lucrărilor de investiții prin asigurarea finanțării de la bugetul propriu, identificarea și atragerea 

resurselor de finanțare necesare pentru proiectele în derulare și cele noi.  

Astfel, am purtat discuții periodice cu conducerea Bibliotecii Județene, am verificat și 

urmărit lucrările executate la noul sediu al Bibliotecii și am propus și asigurat resursă umană prin 

sprijinul persoanelor aflate în custodia Penitenciarului Satu Mare pentru accelerarea mutării 

fondului de carte în noul sediu al bibliotecii și am asigurat finanțare din bugetul propriu al Consiliului 

Județean necesară lucrărilor de reparații și achiziționare de bunuri. 

Cu toate că pe parcursul anului 2021 ne-am confruntat cu situația dificilă cauzată de 

pandemia COVID-19, am sprijinit organizarea activităților culturale și artistice organizate de 

instituțiile de cultură din județ, respectând numărul limitat de public. 

 În anul 2021 am sprijinit toate acțiunile organizate de Școala de Arte Satu Mare și am 

semnat, la Baia Mare, un Acord de Înfrățire între Școlile de Artă din Satu Mare și Baia Mare în scopul 

unei colaborări pe termen lung, reciproc avantajos.  

În 2021 am fost prezent la un eveniment important pentru județul Satu Mare, respectiv 

stabilirea municipiului Satu Mare ca nou sediu al Asociației Naționale de Folclor, fapt ce ne onorează 

și ne obligă în aceeași măsură. 
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Am sprijinit și voi continua să sprijin acțiunile artiștilor din cadrul Filarmonicii de Stat ”Dinu 

Lipatti” Satu Mare, precum și acțiunile Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Satu Mare și Asociației Artiștilor Plastici din Satu Mare, iar celor mai reprezentativi 

artiști, scriitori, vom continua să le recunoaștem meritele. În acest sens, în 2021 am acordat diplome 

de onoare maestrului dirijor Franz Lamprecht, maestrului Danil-Ioan Răceu, pentru contribuția adusă 

la promovarea muzicii simfonice, scriitorului Felician Pop și pictorilor  Ștefan Tillinger, Estan 

Ecaterina, Foriș Katalin și Szodorai Paradi, în semn de respect și prețuire pentru aportul esențial adus 

județului nostru. 

Am avut întâlniri de lucru cu directorul Muzeului Județean Satu Mare privind stadiul 

lucrărilor de reabilitare și dotare a clădirii în urma aprobării Proiectului ”Easing Access to Systemic 

Discovery of our Origins and Resources care vizează modernizarea clădirii principale a muzeului prin 

programul de cooperare România – Ungaria și am participat la expoziții și lansări de proiecte, printre 

care lansarea aplicației de telefon Coolmuseums, dezvoltată în cadrul ”Proiectului European 

”Coolnet – Mobilitatea culturală în zona de graniță”, care a ajutat la facilitarea accesului la 

informație, nu doar pentru vizitatorii din țară, ci și de peste hotare, un proiect desfășurat în 

parteneriat cu muzeele din Svitnik, Slovacia și Ujgorog, Ucraina.  

Am participat la vizitele de lucru la șantierul ”Varianta de Ocolire Satu Mare” alături de  

premierul Florin Cîțu și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, privind evaluarea stadiului mai 

multor investiții importante din județul Satu Mare, precum și la darea în trafic circulației publice a 

primului tronson al Variantei de Ocolire a municipiului Satu Mare 

Am participat la o serie de întâlniri și ședințe de lucru cu primarii unităților administrativ-

teritoriale din județul Satu Mare, în cadrul cărora au fost prezentate informări pe teme de investiții.  

Am particpat la o serie de evenimente organizate de Inspectoratul Școlar Județean și Primăria 

municipiului Satu Mare. În 2021, am participat la inaugurarea Școlii Gimnazile din Santău, a 

Grădiniței din Beltiug și la turnarea plăcii de beton la sala de sport din Beltiug, una dintre cele mai 

mari săli de sport din județul Satu Mare.  

Activitățile desfășurate pe parcursul anului 2021 au fost reflectate atât pe site-ul Consiliului 

Județean, cât și pe pagina de socializare oficală a instituției. 
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