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157/04.11.2020 

 

 Către, 

 Consiliul Județean Maramureș, 

 Domnului președinte Ionel BOGDAN 

  

 

 

Având în vedere necesitatea cooperării dintre autoritățile publice și mediul de afaceri maramureșean, 

al sporirii gradului de transparență al administrației publice, al stimulării participării active a organizațiilor 

oamenilor de afaceri în procesul de luare a deciziilor admnistrative și al creării unui cadru eficient al dezvoltării 

investiționale în județul Maramureș, propunem înființarea unui consiliu consultativ economic la nivelul 

județului Maramureș, din care să facă parte, pe lângă reprezentanții autorităților publice, membri ai 

organizațiilor patronale și asociative ale oamenilor de afaceri reprezentative din județul nostru. 

Scopul înființării acestui consiliu este acela de a implica în mod direct principalii actori ai mediului de 

afaceri în procesul decizional la nivel local și județean cu impact în dezvoltarea economică, turistică, socială 

și culturală a Județului Maramureș. 

În speranța că veți găsi oportună propunerea noastră, așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa 

office@patronatmm.ro, iar în cazul unui răspuns afirmativ, propunem stabilirea unei întâlniri (fizice, cu 

respectarea regulilor de protecție sanitară sau on-line) în perioada 15-20 noiembrie, în cadrul căreia să 

hotărâm de comun acord principiile de organizare și funcționare ale acestei colaborări. 

Prezenta invitație este transmisă și domnului Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare și 

domnului prefect - Silviu Nicolae Ungur. 

 

 

Consiliul director AIM 
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156/04.11.2020 

 

 Către, 

 Municipiul Baia Mare, 

 Domnului primar Cătălin CHERECHEȘ 

  

 

 

Având în vedere necesitatea cooperării dintre autoritățile publice și mediul de afaceri maramureșean, 

al sporirii gradului de transparență al administrației publice, al stimulării participării active a organizațiilor 

oamenilor de afaceri în procesul de luare a deciziilor admnistrative și al creării unui cadru eficient al dezvoltării 

investiționale în județul Maramureș, propunem înființarea unui consiliu consultativ economic la nivelul 

județului Maramureș, din care să facă parte, pe lângă reprezentanții autorităților publice, membri ai 

organizațiilor patronale și asociative ale oamenilor de afaceri reprezentative din județul nostru. 

Scopul înființării acestui consiliu este acela de a implica în mod direct principalii actori ai mediului de 

afaceri în procesul decizional la nivel local și județean cu impact în dezvoltarea economică, turistică, socială 

și culturală a Județului Maramureș. 

În speranța că veți găsi oportună propunerea noastră, așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa 

office@patronatmm.ro, iar în cazul unui răspuns afirmativ, propunem stabilirea unei întâlniri (fizice, cu 

respectarea regulilor de protecție sanitară sau on-line) în perioada 15-20 noiembrie, în cadrul căreia să 

hotărâm de comun acord principiile de organizare și funcționare ale acestei colaborări. 

Prezenta invitație este transmisă și domnului Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean 

Maramureș și domnului prefect - Silviu Nicolae Ungur. 

 

Consiliul director AIM 
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158/04.11.2020 

 

 Către, 

  

Prefectura Județului Maramureș 

 Domnului prefect Silviu Nicolare UNGUR 

  

 

 

Având în vedere necesitatea cooperării dintre autoritățile publice și mediul de afaceri maramureșean, 

al sporirii gradului de transparență al administrației publice, al stimulării participării active a organizațiilor 

oamenilor de afaceri în procesul de luare a deciziilor admnistrative și al creării unui cadru eficient al dezvoltării 

investiționale în județul Maramureș, propunem înființarea unui consiliu consultativ economic la nivelul 

județului Maramureș, din care să facă parte, pe lângă reprezentanții autorităților publice, membri ai 

organizațiilor patronale și asociative ale oamenilor de afaceri reprezentative din județul nostru. 

Scopul înființării acestui consiliu este acela de a implica în mod direct principalii actori ai mediului de 

afaceri în procesul decizional la nivel local și județean cu impact în dezvoltarea economică, turistică, socială 

și culturală a Județului Maramureș. 

În speranța că veți găsi oportună propunerea noastră, așteptăm răspunsul dumneavoastră la adresa 

office@patronatmm.ro, iar în cazul unui răspuns afirmativ, propunem stabilirea unei întâlniri (fizice, cu 

respectarea regulilor de protecție sanitară sau on-line) în perioada 15-20 noiembrie, în cadrul căreia să 

hotărâm de comun acord principiile de organizare și funcționare ale acestei colaborări. 

Prezenta invitație este transmisă și domnului Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare și 

domnului Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș. 

 

 

Consiliul director AIM 
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