
Proiecte  derulate de Comuna Coltău 

 
Nr. Titlu proiect / Finanţator Operator 

program 
Valoarea 
proiectului 

Cofinanţare 
publică 

Perioada de 
implementare 

Scurtă descriere proiect 

1 Centru multifuncţional-
Educaţia Viitorul 
comunităţii pentru 
redcucerea inegalităţilor şi 
promovarea incluziunii 
sociale în comuna Coltău, 
Program  RO10-CORAI, 
 SEA Grants, 2009-2014 

Fondul 
Român de 
Dezvoltare 
Socială 

776.669 Lei 116.500,35 lei 
(15%) în 
perioada de 
implementare 
 
 
 
 

2014-2016-
perioada de 
implementare 
 
2016-2021-
perioada de 
sustenabilitate 

Acces la educaţie informală, instruire 
profesională, educarea părinţilor, incluziune 
socială, servicii de facilitare a accesului la piaţa 
muncii 
În iunie 2019 am încheiat anul III de 
sustenabilitate 
Informaţii la: 
Facebook: Centrul Multifuncțional Coltău 

2 Reabilitare castel Teleki , 
Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional 
Regional 2014-2020  

Agenţia de 
Dezvoltare 
Regională 
Nord – Vest 

6.815.581,50 
lei 

136.046,81 lei 
(2%) 

2017-2020 Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 
Restaurarea, protecţia, conservarea şi 
valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu 
naţional-Castelul Teleki 
Informaţii la:  
http://primaria-coltau.ro/proiect-reabilitare-
castel-teleki/ 

3 Incluziune socială prin 
intervenţii integrate 
inovativ şi eficient , 
Programul Operaţional 
Capital Uman 2014 – 
2020 
 / POCCU (1) 

OIR- 
POSDRU 
Nord-Vest 

18.492.450,5 
lei 

475.260,03 lei  2017-2020 Reducerea numărului de persoane aflate în risc 
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile 
marginalizate în care există populaţie aparţinând 
minorităţii rome , prin implementare  de măsuri 
integrate  
Parteneri: Şcoala Gimnazială Petőfi Sándor  
Coltău, Avangarde Technologies Consulting SRL, 
Institutul de Economie Naţională 

4 Amenajare teren de sport 
cu gazon sintetic, 
Proiect finanţat de UE şi 
Guvernul Romaniei prin 
Fondul European Agricol 
de Dezvoltare Rurală 
(FEADR) 
 

 AFIR din 
cadrul 
Ministerului 
Agriculturii 
şi 
Dezvoltării 
Rurale 

230.106,71 
lei  
 
 

45.000 lei 2018-2021 Construirea unui teren de sport cu gazon sintetic 
în vederea desfăşurării activităţilor sportive 
(fotbal/handbal ) în Comuna Coltău, pe strada 
Arieşului. 
 
Suprafaţa terenului de sport: 40 m x 20 m 
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5 Grădiniţă cu program 
normal pentru 3 grupe 
Coltău, Comuna Coltău, 
jud. Maramureş – cu 
predare în limba română 
pentru comunitatea romă, 
MEN,  UMPMRSU, 
MInisterul Educaţiei şi 
Cercetării 
 
 

Unitatea de 
Management 
al Proiectelor 
pentru 
Modernizarea 
Rețelei 
Şcolare și 
Universitare   

1.908.629,20 
lei 
 

280.099,34  lei 
 

2018-2021 Construcţia va ava regim de înalţime parter,va 
cuprinde: zonă de primire copii şi filtru, vestiar, 
grup sanitar, camera educatoarelor, grup sanitar 
cu duş , sălile de grupă şi grupurile sanitare 
aferente, spaţiul multifuncţional cu acces 
secundar în curte, depozit material didactic, boxă 
curăţenie şi centrală termică. 
 
Suprafaţa construită: 399,40 mp 
Nr. elevi: 60, săli de grupă: 3 

6 Împreună dezvoltăm 
economia socială, 
Programul Operaţional 
Capital Uman  
2014 – 2020 
 
POCU (2) 
 

Beneficiar: 
Radnic 
SRL-
Bucureşti, 
  
partener: 
Comuna 
Coltău 

6.622.988,01 
lei 

30.736,16 lei 2019-2021 Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării 
vocaţionale în intreprinderile sociale şi economia 
socială şi solidară pentru a facilita accesul la 
ocuparea forţei de muncă, referitor la apelul de 
proiecte POCU 449/4/16 
Se vor finanţa 22 planuri de afaceri ( din care 11 
planuri vor fi coordonate de Comuna Coltău), se 
vor acredita 2 programe de formare cu specific 
social 
 

7 Crearea şi implementarea 
serviciilor comunitare 
integrate pentru 
combaterea sărăciei şi 
excluziunii sociale 
Programul Operaţional 
Capital Uman  
2014 – 2020, 
 POCU  (3) 
 

Ministerul 
Muncii şi 
Justiţiei 
Sociale- 
lider 
program  
 

 0 lei 2018-2022 Consolidarea capacităţii administraţiei publice 
locale de a iniţia, coordona şi implementa 
măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 
marginalizare şi excludere socială în UAT; 
acreditarea compartimentului social în Comuna 
Coltău 
Ministerul Sănătăţii - partener 
Ministerul Educaţiei Naţionale - partener 
Comuna Coltau – partener 
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8 

Programul naţional de 
cadastru şi carte funciară a 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţi 
administrativ-teritoriale 
pentru sectoare cadastrale,  
Programul național de 
cadastru și carte funciară 
2015-2023 (PNCCF) 

 
Oficiul de 
Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară 
Maramureș 
ANCPI MM 

 
 
80.000 lei + 
 
150.000 lei + 
 
155.000 lei 

 
 
0 lei 

 
 
2019-2020 

Lucrări de înregistrare sistematică derulate de 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) prin Programul Național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF) 
În total se derulează 3 proiecte pe program.  
 
Informaţii la: 
http://www.ancpi.ro/pnccf/ 

9 Proiectul regional de  
dezvoltare a infrastructurii 
de apă uzată din judeţul  
Maramureş în perioada -  
2014-2020 ,  
Program Operaţional 
Infrastructura Mare 

Beneficiar: 
SC Vital SA 
Baia Mare 
 
Partener: 
Comuna 
Coltău 

3.900.000 
 
Euro 

78.000   Euro  
 
(2 %), 
 

2014-2021 Dezvoltare a infrastructurii  de apă, şi apă uzată 
din judeţul Maramureş 
În acest proiect participă 63 de comune, 214 sate 
din judeţul Maramureş 
 
Mai multe informaţii la:  
https://www.vitalmm.ro/files/pages_files/Preze
ntare_Proiect_POIM_2014-2020.pdf 

10 Revitalizarea peisagistică 
al parcului aferent 
castelului Teleki din 
Coltău, jud. Maramureş 

 2.136.830 lei 
 
Conform SF 
  
 

Finanţare în curs 
de obţinere 

2019-2020  
Reamenajarea parcului romantic în incinta 
castelului Teleki, cu multiple funcțiuni, cum ar fi: 
de recreaţie, culturală și integrare social. 
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