
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat azi, 17 iulie 2009,

cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.130 din 13.07.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de 14.07.2009.

Au fost prezen i la edin  30 de consilieri jude eni din totalul de 31 afla i în
func ie la aceast  dat .

Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din
Baia Mare.

Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana - director al Direc iei
Economice, domnul Barbul Gerrard – ef serviciu buget în cadrul Direc iei Economice
a Consiliului jude ean,  doamna Maria Kovacs - director executiv în cadrul Direc iei
patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, domnul pan Vasile – director executiv
în cadrul Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului jude ean
Maramure , doamna Bolma Grazziella – director executiv al Direc iei tehnice, domnul
Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei juridice i administra ie public ,
domnul Coco il  Dan – director al Direc iei de Dezvoltare Regional , d-na Li e
Mihaela – ef serviciu Birou Rela ii Interna ionale, d-na Jakab Pu a – director al
Centrului pentru Informare, Consiliere i Formare Profesional  „Pentru Voi” Baia
Mare, d-na D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare, al i directori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean Maramure i un num r de 11 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .

Dl. Mircea Man – pre edinte al Consiliului jude ean Maramure : Bun
ziua, stima i colegi. Înainte de a intra în ordinea de zi a edin ei noastre, v  propun s
ne însu im procesul verbal al edin ei anterioare. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a însu it în unanimitate procesul verbal al edin ei ordinare a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 30 iunie 2009.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori ca la finalul
edin ei, la punctul “Diverse” s  discut m unele probleme legate de situa ia actual

care se înregistreaz  la S.C. FOTBAL CLUB S.A. Baia Mare.



Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Acum, da i-mi voie s  v  supun votului
proiectul de ordine de zi, care cuprinde 5 puncte trecute pe convocator i publicate,
precum înc  6 puncte suplimentare, i anume:

1. Proiect de hot râre privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni;
2. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de

specialitate ale Consiliului jude ean Maramure ;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea studiului de fezabilitate i a

principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii „ECOTUR –
Turism în Zona Transcarpatic – amenajare Centru tiin ific de informare”;

4. Proiect de hot râre privind instituirea unor restric ii de circula ie pe sectorul
de DJ 182B (Baia Mare – Remetea Chioarului – omcuta Mare), pentru perioada
01.08.2009 – 01.11.2009;

5. Proiect de hot râre privind numirea unui reprezentant al Consiliului jude ean
în Consiliul etic constituit la nivelul Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare.

Punctele suplimentare:
6. Proiect de hot râre privind aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de

investi ii” i în lista pozi iei „Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2009;
7. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iilor de amenajare a

teritoriului i avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajare a
teritoriului i de urbanism;

8. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de func ii
ale Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de func ii
ale Centrului Jude ean de informare, consiliere i formare profesional  „Pentru Voi”
Baia Mare;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii
apar inând domeniului public al jude ului Maramure ;

11. Proiect de hot râre privind aprobarea vir rii sumei de 200 mii lei de la
Capitolul 51.02. „repara ii capitale sal edin e”, la Capitolul 54.02 „fond de rezerv ”.

 supun votului aceast  ordine de zi.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: Începem a adar, stima i colegi, cu proiectul de

hot râre privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni.
Dl.consilier jude ean Anton Rohian, pre edinte al comisiei de validare din

cadrul Consiliului jude ean Maramure : Domnule pre edinte, deoarece comisia de
validare urmeaz  s  verifice documentele depuse la dosarul privind validarea celor 4
consilieri jude eni, v-am ruga s  începe i cu punctul 3 de pe ordinea de zi i s  l m
primele dou  proiecte de hot râri la sfâr itul edin ei.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Începem atunci cu proiectul de hot râre
privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investi ii „ECOTUR – Turism în Zona Transcarpatic –
amenajare Centru tiin ific de informare”. Observ c  exist  aviz favorabil dat de
comisia pentru activit i economico-financiar , a a c  vi-l supun la vot.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.89/2009
privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori

tehnico-economici ai obiectivului de investi ii „ECOTUR – Turism în Zona
Transcarpatic – amenajare Centru tiin ific de informare”

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 4 avem proiectul de hot râre privind
instituirea unor restric ii de circula ie pe sectorul de DJ 182B (Baia Mare – Remetea
Chioarului – omcuta Mare), pentru perioada 01.08.2009 – 01.11.2009. i aici avem
aviz favorabil din partea comisiei pentru urbanism i amenajarea teritoriului. Dac  nu
sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.90/2009
privind instituirea unor restric ii de circula ie pe sectorul de DJ 182B (Baia

Mare – Remetea Chioarului – omcuta Mare), pentru perioada 01.08.2009 –
01.11.2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
numirea unui reprezentant al Consiliului jude ean în Consiliul etic constituit la nivelul
Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs, pre edinte al comisiei juridice i de
disciplin  din cadrul Consiliului jude ean Maramure : Comisia a dat aviz
favorabil, de principiu, îns  plenul va hot rî cine va face parte din acest consiliu etic al
spitalului.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, având în vedere
 aceast  form  legal  este reglementat  înc  din anul 2006, i pân  acum nu s-au

gândit s  o pun  în aplicare, cred c  mai suport  pu in  amânare aceast  chestiune,
pân  la edin a viitoare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu cred c  putem desemna acum o persoan , c
doar avem printre consilieri oameni de specialitate, care au tangen e cu medicina.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Eu o propun pe doamna consilier Edit
pu an, care este i doctor.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului proiectul de hot râre, cu
propunerea f cut  de domnul vicepre edinte Matei C lin.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.91/2009
privind numirea unui reprezentant al Consiliului jude ean în Consiliul etic
constituit la nivelul Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”

Baia Mare



Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de investi ii” i în lista pozi iei „Alte
cheltuieli de investi ii” pe anul 2009. Deoarece s-a dat i pentru acest proiect de
hot râre aviz favorabil, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.92/2009
privind aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de investi ii” i în lista

pozi iei „Alte cheltuieli de investi ii”, pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre de pe ordinea de zi este
cel privind aprobarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i avizelor unice
emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajare a teritoriului i de urbanism. Vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.93/2009
privind aprobarea documenta iilor de amenajare a teritoriului i avizelor unice
emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajare a teritoriului i de urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre
privind modificarea organigramei i a statului de func ii ale Ansamblului Folcloric
Na ional „Transilvania” Baia Mare. Exist  aviz favorabil i aici, a a c  vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.94/2009
privind modificarea organigramei i a statului de func ii ale Ansamblului

Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind  Aici a  avea de f cut o mic  precizare: nu e prea în regul  cu acest Centru
care desf oar  activit i cu altele concurente de pe pia . Drept pentru care trebuie
gândit  o externalizare a acestuia, cât mai curând. Sigur, aceast  reducere de posturi
propus  nou  ast zi a o aproba este în regul , mai pu in în regul  fiind faptul c
persoanele a c ror posturi se reduc nu mai sunt pe placul directoarei Centrului!

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru, un vot împotriv i dou  ab ineri

HOT RÂREA Nr.95/2009
privind modificarea organigramei i a statului de func ii ale Centrului Jude ean

de informare, consiliere i formare profesional  „Pentru Voi” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de
hot râre privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii apar inând domeniului



public al jude ului Maramure . Este vorba aici de gr dini a care func ioneaz  în spa iul
din str.Drago  Vod  nr.9, Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, vreau s  v  spun
urm torul lucru: i eu voi vota favorabil pentru aceast  prelungire, dar nu pot s  nu
informez plenul consiliului despre faptul c , onor Consiliul local Baia Mare, are pe
raza municipiului activit i de genul închirieri, inclusiv pentru spa ii de utilitate
public – recte 3 filiale ale bibliotecii jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare – pentru care
noi, adic  biblioteca pl te te chirie deoarece nu am reu it înc  s  reglement m la
nivelul guvernului dac  aceste spa ii apar in patrimoniului local sau patrimoniului
jude ean; am primit chiar ast zi un dosar, în care chiria pentru aceste trei spa ii s-a
majorat de 20 de ori! Adic , de la 1,5 milioane cât era înainte, la 32 de milioane lei
vechi! În consecin , eu v  rog, domnule pre edinte, ca s  se fac  pe linia Direc iei
noastre de specialitate, toate demersurile pentru ca aceste spa ii, care sunt trecute i în
patrimoniul jude ului, ca, m car de-aici înainte s  nu mai pl tim chirie pentru aceste
spa ii, care sunt de deserven  public .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pentru c  ne afl m la acest punct,
chiar dac  nu este în interiorul materiei îl putem pu in extinde, a a c  v  voi spune c
am stabilit o comisie format  din consilieri jude eni, care, împreun  cu speciali ti din
departamentul de patrimoniu al consiliului jude ean, au f cut o evaluare a
patrimoniului pe care noi îl avem în jude . O rog acum pe doamna Maria Kovacs s  ne
fac  o scurt  informare în aceast  privin .

D-na Maria Kovacs, director al Direc iei de patrimoniu i logistic  din
cadrul Consiliului jude ean Maramure : Deplasarea s-a desf urat pe parcursul a
trei zile. În prima zi am vizitat obiectivul din Sighetu Marma iei, mai exact Centrul de
plasament pentru copiii cu handicap din Sighet, apoi am vizitat obiectivele de la
Co tiui i Bocicoiu Mare, aceste dou  centre fiind închise de ani de zile, iar în zilele ce
au urmat am vizitat toate obiectivele care au fost spa ii ale fostului Centru pentru
Protec ia Plantelor Maramure , acum r mase goale. S-au f cut inventarieri, iar acum
urmeaz  a se lua hot râri în acest sens.

Dl.pre edinte Mircea Man: Doamna Kovacs,  rog ca pân  la edin a viitoare
 întocmi i un raport foarte exact, cu toate propunerile dumneavoastr , astfel încât

acesta s  poat  intra i s  fie analizat în timp util, în toate comisiile de specialitate ale
consiliului, pentru a putea g si i lua m surile care se impun. Adic , împreun  cu acest
raport s  ne fie prezentate i solu iile posibile la toate obiectivele. i ar fi bine dac
acest raport ar putea fi întocmit în termen de cel mult o s pt mân .

D-na Maria Kovacs: Referitor la interpelarea domnului director Teodor
Ardelean, vreau s  v  spun c  s-a aprobat includerea în domeniul public a spa iilor în
care func ioneaz  cele trei sec ii ale bibliotecii jude ene. Din informa iile pe care le
avem rezult  c  aceste spa ii nu sunt incluse în domeniul public al municipiului Baia
Mare, ci apar in domeniului public al jude ului Maramure . Deci, în mod normal,
Prim ria municipiului Baia Mare nu ar trebui s  încaseze chirie pentru acele spa ii,
deoarece nu le de in în domeniul lor public.



Dl.pre edinte Mircea Man: Doamna Kovacs, v  rog s  ne mai face i o scurt
informare i asupra evenimentului care s-a produs zilele trecute i care a avut ca
rezultat pr bu irea unei p i a cl dirii din Centrul Vechi.

D-na Maria Kovacs: În data de 7 iulie, datorit  unor s turi efectuate în curte
acelui imobil, s-a pr bu it un perete din curtea interioar  situat la parterul cl dirii. La
fa a locului s-au deplasat reprezentan i ai Prim riei Baia Mare, ai colii Populare de
Arte Baia Mare, ai Poli iei municipiului Baia Mare, ai Inspec iei în Construc ii,
domnul viceprimar Dolha Mircea, eu i doi colegi de specialitate din partea
Consiliului jude ean Maramure . Am constatat cele întâmplate, urmând a se face i
evaluarea pagubelor produse. Din câte cunosc, doamna Vasilescu care a f cut
expertizarea cl dirii înainte de a întocmi proiectul a luat m suri pentru a da o solu ie
tehnic , iar Inspec ia în Construc ii a dispus s  se hot rasc  asupra firmei care va
executa lucr rile de repara ii la cl dire.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, vreau s  v  spun c  aceste aspecte
constituie o preocupare a noastr , iar domnul vicepre edinte Matei s-a ocupat
îndeaproape de aceast  chestiune.

Acum, da i-mi voie s  v  supun votului acest proiect de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.96/2009
privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii

apar inând domeniului public al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea vir rii sumei de 200 mii lei de la Capitolul 51.02. „repara ii capitale sal
edin e”, la Capitolul 54.02 „fond de rezerv ”.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Este un proiect de hot râre ini iat de comisia pentru
activit i economico-financiare i cred c  este un lucru foarte bun deoarece exist
multe cereri pentru acordare de sume necesare înl tur rii efectelor calamit ilor din
acest an. Sumele sunt mici, îns  se vor folosi, a a dup  cum rezult  din articolul 2 al
proiectului de hot râre, doar pentru calamit i.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Da i-mi voie s  v  supun la vot proiectul
de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.97/2009
privind aprobarea vir rii sumei de 200 mii lei de la Capitolul 51.02. „repara ii

capitale sal edin e”, la Capitolul 54.02 „fond de rezerv ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, s  ascult m acum raportul comisiei
de validare, cu privire la proiectul de hot râre privind validarea unor mandate de
consilieri jude eni.



Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi, în
urma analizei documentelor cuprinse la dosarul de validare, cei patru membri propu i
pentru a fi valida i în func ia de consilier jude ean, adic  Indre Ioan, Corui Ioan,
Gro an Vasile – din partea Partidului Democrat Liberal, i Ilovan George, din partea
Partidului Social Democrat, întrunesc condi iile necesare pentru a ocupa aceste func ii.

În continuare, se procedeaz  la depunerea jur mântului de învestire în aceast
func ie, de c tre fiecare din cei patru propu i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, finalmente avem ast zi
consiliul în întregul s u.

Ultimul proiect de hot râre este cel privind modificarea componen ei unor
comisii de specialitate ale Consiliului jude ean Maramure . Astfel, în comisia pentru
activit i economico-financiare, în locul domnului Bârlea Gheorghe este propus s
intre domnul Indre Ioan. Eu propun ca s  intre domnul consilier Pop George. Iar
domnul Indre va intra în componen a comisiei nr.2, de urbanism i amenajarea
teritoriului, în locul domnului Pop George. Tot în aceast  comisie, de urbanism, în
locul domnului Iancu Aurel Anton va intra domnul consilier jude ean Ilovan George.
În comisia nr.5, de înv mânt i cultur , în locul domnului Bârlea Gheorghe va intra
domnul consilier Indre Ioan. În locul domnului Le e Doru va intra Gro an Vasile, în
comisia nr.3, de protec ia mediului i sport. În comisia nr.6, pentru agricultur , în locul
doamnei Vere  Mirela intr  domnul consilier Corui Ioan. În comisia nr.7, juridic i de
disciplin , în locul domnului Le e Doru va intra domnul Gro an Vasile, iar tot în
cadrul acestei comisii, în locul domnului Iancu Aurel Anton intr  domnul Ilovan
George. În sfâr it, în comisia nr.8, de protec ia copilului, în locul doamnei Vere
Mirela va intra domnul consilier jude ean Corui Ioan. Cu aceste preciz ri, v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.98/2009
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate

ale Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, acum c  am epuizat ordinea de zi a
edin ei, a  dori ca în final s  v  aduc la cuno tin  o serie de ac iuni întreprinse în

ultima perioad . Astfel, am trimis toate datele necesare pentru pornirea investi iei de
extindere a re elei de gaze naturale de la Sighetu Marma iei la Bor a, cu traseu pe
Valea Vi eului i Valea Izei. Aprobarea este dat  de domnul prim ministru Emil Boc,
de ministrul Adriean Videanu, iar în acest moment trebuie s  intre în programul celor
de la TRANSGAZ, pentru extindere.

De asemenea, în urma discu iei avute cu domnul prim ministru, am în eles c
cele 11,8 milioane de euro de la Uniunea European , la a c ror documenta ii i noi am
lucrat, erau bloca i undeva i greu de accesat, îns  ieri, în edin a de guvern, atât eu cât
i domnul Gheorghe Flutur am intervenit pe aceast  chestiune, pentru deblocarea



banilor. Probabil c  vreo dou  milioane i ceva de euro vor veni i pentru Maramure ,
pentru zona calamitat .

Apoi, exist  o preocupare major  pentru finalul anului, în ceea ce prive te
Direc ia pentru Protec ia Copilului. Am dori s  ne spun  doamna Glodan care este
suma pe care ar trebui s  o mai asigur m pentru aceast  institu ie, pân  la sfâr itul
acestui an 2009.

Doamna Glodan Ana – director al Direc iei economice din cadrul
Consiliului jude ean Maramure : Direc ia Copilului r mâne descoperit  la finan are
pentru lunile noiembrie i decembrie. Pentru pl ile aferente acestor dou  luni ar mai fi
nevoie de circa 50 miliarde lei vechi, pentru cheltuieli de personal i cheltuieli de
finan are.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Mergem mai departe, cu problema
descentraliz rii Programului guvernamental „Lapte-Corn”. Noi am luat o hot râre în
acest sens, pe care in s  o respect m. Împreun  cu domnul Matei C lin, am fost
solicita i de domnul Anghel Cristian ca s  facem noi licita ia pe jude , c  ei nu pot
acum c , vezi Doamne, au greut i financiare. Exist  un semn de întrebare, i o spun
public, în fa a dumneavoastr  acum, i îmi asum ceea ce voi spune: noi nu am f cut
aceast  descentralizare tiind c  nu sunt bani. Deci, dac  nu vor fi bani pentru
Maramure , nu vor fi în toat ara! Adic  nu se va putea pune în aplicare Programul!
Pentru c  noi nu am f cut mecheria s  le punem în cârc  primarilor o obliga ie f
acoperire financiar ! Banii vor sosi ei, îns  va trebui s  lu m pe fiecare primar în parte
i s -i spunem s - i fac  licita ia!

Acum, cu privire la licita ia pentru drumul Baia Sprie – Bârsana, vreau s  v
spun c  împreun  cu domnul vicepre edinte C lin Matei am stabilit comisia, nu exist
niciun fel de dubiu c ci am pus numai speciali ti din cadrul Consiliului jude ean
Maramure , iar împreun  cu direc iile de specialitate ale acestuia am inut s  vedem
licita iile f cute la Cluj, la Satu Mare, la Bihor, la S laj, care toate sunt sublicitate,
pentru c  nu sunt bani pe pia ! La noi, din zece firme care au cump rat caietul de
sarcini pentru licita ie,     s-au prezentat doar dou  firme. Nu tiu care va fi rezultatul

 acum comisia este în deliberare, dar cert este c  va trebui ca decizia pe care o va lua
comisia s  fie argumentat  din toate punctele de vedere, pentru a nu exista niciun fel
de suspiciune. A fost o firm  nemul umit  care a dat în judecat  Consiliul jude ean,

 niciun argument, dar vom r spunde i la acest lucru.
Într-o alt  ordine de idei, studiul de fezabilitate de la Aeroportul Interna ional

Baia Mare este gata, îns  mai încerc m i o variant  de licita ie, prin care s  propunem
unor investitori s  vin i s  fac  pe banii lor lucrarea de 25 de milioane euro, urmând
ca noi, dup  trecerea perioadei de gra ie de 5 ani, s  începem s  pl tim în rate. Nu vom
face acest lucru f  aprobarea prealabil  a Consiliului jude ean, atunci când se va
impune.

De asemenea, am mai discutat odat  cu domnul ministru Radu Berceanu, care
va veni în jude  s pt mâna viitoare miercuri sau joi, despre începerea lucr rilor la
Drumul Rapid.

Cam astea au fost problemele pe care am dorit s  le cunoa te i cu to ii.



Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, a  dori  face i
o mic  interven ie la Ministerul Comunica iilor pentru un proiect de-al nostru de
aproape 20 de miliarde lei vechi, pe infrastructur  informatic , proiect care a fost
declarat cel mai bun din ar i eligibil pe toate capitolele, i care st  blocat al turi de
toate proiectele ministerului, din ra iuni pe care evident c  noi le în elegem, pentru c
nu sunt fonduri (80% vin de la Uniunea European i doar 20% de la Guvernul
României).

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, dup edin  veni i la mine în
birou, îl sun pe domnul ministru i vi-l dau la telefon ca s  discuta i.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, dac  tot ne
afl m la capitolul „drumuri”, vreau s  v  spun c  eu personal v  b nuiesc de implicare
în chestiuni de licita ii publice anun ate pe SEAP, prin modul în care a i scos la
licita ie drumurile. M  refer la faptul c  pentru între inerea celor opt sute i ceva de
kilometri de drumuri jude ene, cu toate c  avem o societate de profil, S.C. „Drumuri-
Poduri” S.A. Maramure  care ne apar ine, fiind i cel mai bine preg tit  în domeniul
între inerii drumurilor jude ene, dumneavoastr  a i f râmi at acest tronson de peste
800 de kilometri în ase tronsoane, permi ând participarea altor societ i comerciale la
aceast  licita ie. F când aceast  compara ie cu drumul Baia Sprie – Bârsana, unde
componen a de reabilitare a acestui drum jude ean (în care sunt cuprinse de fapt patru
drumuri jude ene) putea i s  le face i pe patru tronsoane, având astfel dreptul i alte
firme mai mici de a participa la asemenea licita ie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, tocmai a i f cut o acuza ie
foarte grav . Vreau s  v  spun c  nu am f cut altceva decât s  respect legea. Iar S.C.
„Drumuri-Poduri” S.A. nu va primi, atâta vreme cât e Mircea Man pre edinte, nici un
leu f  licita ie! i nu puteam împ i o lucrare european , din bani europeni, adic  s
o f râmi ez, i pentru cine? Eu cred c  atâta vreme cât nici nu gândi i cum se face
aceast  lucrare atunci, ierta i- , sunte i pe dinafar ! Lucrarea trebuie finalizat
într-un termen de 34 de luni i are interferen e cu toate prim riile din zon , deoarece
înainte de a reabilita drumul trebuie rezolvate problemele aliment rii cu ap i
canalizare din acele zone. A a c  am rug mintea, domnule consilier, s  v  informa i
foarte bine pe viitor, înainte de face asemenea afirma ii. Cei care au câ tigat cele dou
tronsoane la care a i f cut dumneavoastr  referire ne-au dat în judecat  c  nu au putut
intra la licita ia mare! i v  rog s  nu v  juca i cu cuvintele, pentru c  eu am luat toate

surile necesare, fiindc tiu ce înseamn  o lucrare european , cu bani europeni, i ar
fi o ru ine pentru noi s  începem lucrarea cu cineva nepotrivit i s  nu o putem
finaliza, ori s  fim în situa ia de la Bor a i s  d m banii înapoi!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, eu m-am referit
la tronsoanele de drum care trebuie între inute, i vom intra i în aceast  iarn  cu ele
tot la fel de distruse ca în anii trecu i, fiindc  înc  nu exist  finan ri pentru aceast
chestiune! Exist  foarte multe voci din partea primarilor care au drumuri jude ene – de
exemplu Ieudi or – centrul Ieudului – unde comunitatea, consiliul local i primarul ar
dori s  poat  cheltui bani pentru repararea acestei por iuni de drum jude ean, f  ca
acesta s  fie declasificat în drum comunal. Am ridicat aceast problem  în edin a
comisiei pentru activit i economico-financiare, i ast zi a teptam o solu ie juridic  pe



aceast  chestiune, adic  dac  am putea da în administrare un num r de kilometri de
drum jude ean, pe o perioad  de timp determinat , pentru a putea face ceva pentru
acest drum. Consiliul jude ean ast zi nu poate interveni acolo!

Dl.pre edinte Mircea Man: O s  poat , sta i lini tit!
Dl.vicepre edinte C lin Matei: Problema care a ridicat-o domnul imon este

foarte pertinent . Din societatea de drumuri pe care am avut-o noi cândva, am ajuns,
stima i colegi, la ora aceasta s  nu putem interveni, legal, cu fonduri nici m car pe
calamit i. Trebuie s  lu m cât mai degrab  o decizie, c ci situa ia la aceast  institu ie
este foarte alambicat . În tot acest timp îns , re eaua de drumuri jude ene se
deterioreaz  foarte tare. Trag un semnal de alarm  s  vedem ce se poate face, din
punct de vedere legal, în acest sens.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Domnule pre edinte, domnilor colegi, nu
este atât de grav faptul c  a câ tigat licita ia o firm  venit  nu tiu de unde, ci c  nu au
respectat nici m car ABC-ul lucr rilor de între inere. Am primit reclama ii scrise de la
unii primari care s-au plâns c  cei de la firma prestatoare i-au permis s  toarne asfalt
în gropi f  a face amorsaj! La B se ti au turnat un kilometru de covor f  amorsaj!
Deci calitatea lucr rilor este îndoielnic .

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier Bude, haide i s  fim serio i!
Cunosc societatea de drumuri foarte bine, i o cunoa te toat  lumea. Aceast  societate
unde lucra i i dumneavoastr  a câ tigat patru loturi la licita ie, i haide i s  vedem mai
întâi calitatea lucr rilor prestate de S.C.”Drumuri-Poduri” S.A.! Am mai spus lucrul
acesta, c  nu avem alt  solu ie pentru a mai b ga vreo 200 de miliarde lei vechi în
aceast  societate decât s  o scoatem la vânzare, s  facem o societate puternic , iar cu
200 de miliarde putem face repara ii de drumuri. Eu cred în aceast  chestiune, iar dac
altcineva ar fi vândut-o când erau pr urile mai mari, acum puteam discuta de câteva
milioane de euro care ar fi intrat tot la drumuri! Dar asta e o alt  poveste.

În ceea ce prive te cele dou  loturi – i eu nu vorbesc de dou , ci de ase –
direc ia de specialitate a Consiliului jude ean Maramure  va aduce un raport în acest
sens, iar cine a gre it va pl ti, deoarece avem un contract cu clauze foarte bine
stabilite! Iar mie mi se pare c  dumneavoastr  sunte i foarte „atent” cu ceea ce fac
ceilal i, când a i face mai bine s  vede i ce face i dumneavoastr , pentru c  am foarte
multe lucruri de spus, printre care exemplul Poienile de sub Munte, când, în urma
inunda iilor de-acolo, pentru cele 10 miliarde alocate de Consiliul jude ean societ ii
dumneavoastr , pentru înl turarea efectelor acestor calamit i, a i trimis la fa a locului
un tractor cu geamurile sparte i un buldozer, câ tigând astfel 10 miliarde în 4 zile!

Noi, la Consiliul jude ean, ne confrunt m cu problema drumurilor, i nu a
societ ii de drumuri! Societatea de drumuri este una comercial , care trebuie s
gândeasc i s  câ tige licita ii în toat  România! Iar în ceea ce ne prive te, ne dorim
cu to ii s  avem o societate care s  poat  interveni în orice moment, dar nu s  ne ia
banii în orice moment! În edin a viitoare am s  v  prezint o situa ie cu sumele pe care
le-am tot alocat, de-a lungul anilor, c tre societatea de drumuri i care este starea real
a drumurilor din jude ul Maramure !

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Toate lucr rile din acest an au fost
contractate prin licit ie.



Dl.pre edinte Mircea Man:  Domnule consilier, vede i cum este drumul Târgu
pu – Rohia, care este f cut de societatea de drumuri jude ene! i v  mai pot da o

mie de exemple pe aceast  tem , dar concluzia este aceea c  e o prioritate pentru
întreg consiliul starea drumurilor din jude . Mai mult, pentru a v  demonstra
permanenta noastr  preocupare, v  spun c  avem cele mai mari sume alocate pe OG
577 i l-  întreba pe colegul consilier imon câte licita ii au f cut primarii pentru a se
apuca de lucru, având aceste sume alocate pe 577?! V  spun eu: 10% din prim rii!
Deci, cu bani în portofoliu, nu au f cut licita ii pentru împietruiri conform banilor
primi i pe 577! Apoi, putem b ga o groaz  de proiecte pe Ordonan a 7, i noi nu avem
proiecte!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, tot veni i i
amenin i societatea de drumuri jude ene, dar v  întreb dac  a i luat pân  acum vreo
decizie în acest sens. Nu am asistat pân  în prezent la o discu ie serioas  privitoare la
soarta acestei societ i de drumuri. Am discutat de privatizarea ei, îns  nimic concret
nu s-a întâmplat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, dac  a i fost la edin a
consiliului de administra ie al S.C. Drumuri-Poduri S.A. ti i ce s-a discutat acolo i ce
propunere am f cut. A a c , dac  dori i, lua i dumneavoastr  aceast  chestiune spre
rezolvare, veni i cu o solu ie i ve i avea toat  sus inerea Partidului Democrat Liberal
în sensul privatiz rii acestei societ i în folosul Consiliului jude ean Maramure !

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Dumneavoastr  avea i obligativitatea
 ne prezenta i un raport din partea societ ii de drumuri poduri, cu propunerea

acesteia de privatizare! Dac  nu pute i, atunci l sa i-  pe mine în locul
dumneavoastr i rezolv eu aceste chestiuni!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, haide i s  contur m un
colectiv de 5-7 consilieri jude eni care s  se ocupe de problema societ ii de drumuri i

 vin  cu o solu ie de privatizare a ei, i eventual ast zi s  d m un vot de principiu cu
privire la privatizarea ei. Putem face i acest lucru, îns  eu v  repet, atâta vreme cât eu
voi fi pre edinte, nici o societate nu va primi bani pe lucr ri prin încredin are direct !

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Când se ia o decizie de privatizare a
unei societ i apar inând Consiliului jude ean, nu cred c  este legal ca noi consilierii
jude eni s  venim cu o solu ie. Sunt acum atâtea firme de consultan  care s-ar putea
ocupa de acest lucru.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dând as zi un vot de principiu nu ne creem
niciun fel de obliga ie, decât ar m doar c  dorim privatizarea!

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, nu putem face acest
lucru pentru ceva care s-ar putea s  nu mearg ! S ti i c  eu m-am uitat peste
documentele care ne-au fost puse la dispozi ie la întâlnirea adun rii generale a
ac ionarilor din cadrul S.C. Drumuri-Poduri Maramure , din care rezult  c  societatea
este „beton”, domnule! P i, dac -i pe- a, atunci de ce s-o privatiz m? Este „beton”
din punctul de vedere al dot rilor, al investi iilor, al activit ii pe care o desf oar , a
licita iilor pentru anul în curs, etc.! Deci, dac  ne lu m dup  ceea ce scrie în
documentele prezentate ar fi ilogic s-o privatiz m, decât dac  dorim s  sprijinim pe
cineva!



Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, privatizarea la
drumuri poate dura doi ani de zile, sau chiar mai mult, iar pân  când societatea vinde
un pachet de ac iuni s-ar putea ca ea s  fie deja moart ! i din câte tiu eu, legiuitorul
a g sit solu ia legal  ca pân  când o societate de drumuri se privatizeaz  s  primeasc
lucr ri prin încredin are direct !

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu nu cred c  exist  o asemenea posibilitate!
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Îmi pare r u, domnule pre edinte!

Pune i-  aparatul juridic s  citeasc  legea!
Dl.pre edinte Mircea Man: i mie îmi pare r u, dar v  spun c  bani f

licita ie nu se pot da!
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Eu v  repet totu i, c  pe o perioad  de

timp, s  zicem de câteva luni, pân  societatea se privatizeaz , putem s -i d m bani
prin încredin are direct , f  licita ie!

Stima i colegi, discut m aici de lucruri foarte importante. A face o lucrare de 22
milioane euro i a ne asigura c  ea va func iona i c  va fi bine, i c  to i primarii de pe
acea rut  s - i rezolve problemele de infrastructur  pân  la reabilitarea drumului, nu e
un lucru simplu, mai ales c  lucrarea are termen de execu ie de 34 de luni, deci v
garantez c  se va termina în acest mandat.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, problemele pe
care le- i discutat acum cred c  ar fi putut fi discutate în cadrul parteneriatului pentru
Maramure . Propun s  trecem la o discu ie mai serioas , cea privitoare la fotbal.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Kovacs, dac  a i fi privatizat societatea
de drumuri pe vremea când era i dumneavoastr  pre edinte de consiliu jude ean, acum
nu aveam aceast  problem !

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, îmi place cum
colegii mei fac ast zi discursuri frumoase despre privatizarea societ ii de drumuri
jude ene, i m  bucur c  domnul imon a f cut parte i înainte vreme din corul celor
care doreau privatizarea, dar vreau s  v  spun c  eu am fost cel mai mare lupt tor
pentru privatizarea ei, i sunt înc  aici consilieri care atunci au fost împotriv ! Chiar c
era o oportunitate i existau firme care doreau s  participe la privatizare prin adi ie de
capital, nu prin cump rarea unui pachet majoritar, lucru ce ar fi f cut ca societatea s
fie cea mai bun  din România! Oricum, este una din cele mai bune din România, i
îmi pare foarte r u s  v  aud pe dumneavoastr  folosind anumite cuvinte care nu stau
bine în bagajul de comunicare al pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ! Pentru

 societatea noastr , atunci când noi aveam drumuri dup  cum puteam, era ie it  în
eviden  în primul rând pentru c  la grani ele jude ului nostru c lcai pe drumurile
între inute de alte societ i i vedeai automat diferen a! i eu sunt de p rere c  ideea de
privatizare este foarte bun , iar documentarea juridic  a colegului imon este perfect ,
îns  problema este ca dumneavoastr  s  fi i disponibil, s  v  „îmbrace” pentru
prepararea lucrurilor viitoare cu „haina” pe care o vre i, pentru c  pute i îmbr ca orice
hain  dori i! Dac  vre i s  ajuta i drumurile – prin sintagma pe care o folosi i adesea c
„face i tot ce trebuie pentru Maramure ” – atunci v  rog s  lua i haina în care s
încredin i între inerea drumurilor unui operator - pentru c  ave i puterea s-o face i –
dumneavoastr  personal, i nu plenul!



Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Eu v  recomand „haina c lug riei”!
Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Ardelean, am cel mai mare respect

pentru drumurile jude ene i pentru oamenii care lucreaz  acolo, îns  solu iile nu sunt
cele care ni se ofer  azi, ci ele ar trebui s  fie cele de legalitate. A a c  eu întreb ast zi,
câte licita ii a câ tigat S.C. Drumuri-Poduri în acest an? Câte lucr ri are în afar  de
cele date de consiliul jude ean?

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Toate lucr rile din municipiul Baia Mare
sunt câ tigate de noi, de societatea de drumuri, la licita ie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu v  garantez c  e toat
preocuparea mea ca drumurile jude ene s  prind i lucr ri bune, adev rate, care s
ajute societatea s  ias  din impasul în care se afl . S  vin  firme, cu aport de capital i
cu banii respectivi, s  reînnoiasc  societatea, ca singur  solu ie viabil  în care cred cu
adev rat, adic  într-o societate nou construi , puternic i cu utilajele necesare.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, în acest
moment, decizia privind drumurile jude ene este doar politic . i cred c
dumneavoastr  vre i s  împinge i chestiunea asta pân  în preajma alegerilor!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, acestea fiind spuse, v  propun
 trecem la un alt capitol, cel privind fotbalul maramure ean. A a c  haide i s -l

ascult m pe colegul nostru Gabriel Zetea.
Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, stima i

colegi, doamnelor i domnilor, nu voi insista prea mult asupra subiectului pe care vi-l
voi prezenta deoarece exist  deja un raport al F.C. Baia Mare care a fost f cut public.
Eu cred c  nu este de datoria Consiliului jude ean Maramure  de a administra un club
de fotbal, dar avem totu i datoria moral de a ne implica acolo pân  în momentul când
situa ia se va rezolva, fiindc  avem un mare pachet de ac iuni la acest club. Datoriile
clubului la ora actual  sunt foarte mari, atât c tre juc tori (în jur de 4 miliarde lei
vechi), reprezentând restan e la plata salariilor, primelor de joc, primelor de obiectiv,
cât i c tre bugetul consolidat al statului (circa 8 miliarde lei vechi) i c tre ter i
(aproape 8 miliarde lei vechi). Sunt datorii enorme i nu întrez resc nicio solu ie
pentru acoperirea lor, astfel încât clubul s  func ioneze în condi ii optime pentru
promovare în divizia B. Apoi este nevoie – datorit  faptului c  doi membri ai
consiliului de administra ie, adic  eu i domnul Bota, ne-am dat demisia s pt mâna
trecut – de convocarea unei noi adun ri generale a ac ionarilor, care s  alegag  un
nou consiliu de administra ie i un nou pre edinte. A  dori ca i Consiliul jude ean
Maramure  s  fie de acord s  alegem un pre edinte al consiliului de administra ie
neimplicat politic, adic  o persoan  care iube te fotbalul i dore te s  ajute acest sport.

Deci, propunerea mea este, pe de o parte convocarea de c tre consiliul jude ean
a unei noi adun ri generale a ac ionarilor la F.C. Baia Mare, i pe de alt  parte luarea
unei decizii privitoare la ac iunile pe care le avem acolo.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Noi am luat o decizie deja, pentru c  am
hot rât s  ne retragem din ac ionariatul F.C. Baia Mare. Problema este s  urgent m
convocarea adun rii generale a ac ionarilor, s  vedem exact ce se petrece acolo, i cu
consim mântul pre edintelui s  facem i un audit, deoarece la club se întâmpl
nereguli cu banii publici. Tocmai am aflat c  ieri prim ria municipiului Baia Mare a



solicitat tot o convocare a adun rii generale a ac ionarilor la F.C. Baia Mare, a a c
problema de-acolo trebuie rezolvat  în cel mai scurt timp posibil. De la domnul Zetea
am aflat c  judec torul sindic de-acolo va fi convocat la comisia noastr de sport.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu cred în continuare c  a fost o
gre eal  ca noi s  avem ac iuni la acest club sportiv i trebuie g sit  solu ia de a da
aceste ac iuni lor. Avem experien a tuturor echipelor de fotbal de nivel na ional i a i

zut ce se întâmpl . Mai mult, nu cred c  o asemenea echip  poate subzista financiar
cu fonduri de pe ici de pe colo. A a c  ar trebui s  aducem investitori puternici care s
finan eze clubul. Iar propunerea de a se face audit acolo i adunare general  a
ac ionarilor este foarte bun .

Dl.consilier jude ean Ioan B ban: Domnule pre edinte, pentru c  sunt direct
implicat în sport, a  dori s  spun i eu câteva cuvinte. Cunosc problema de la F.C.
destul de bine, i sunt de p rere c  în organizarea fotbalului la nivel jude ean trebuie
luat modelul handbalului. Jude ul Maramure i ora ul Baia Mare are piramida
handbalului care ne-a dat i ne d  în continuare rezultate. În Baia Mare sunt atâtea
coli de fotbal – „Mateianu”, „Elit”, „Xella”, etc. – i este de datoria Direc iei de Sport

Jude ene s  organizeze echipele de copii ai no tri, din banii no tri, pentru ca ace ti
copii s  r mân  în Baia Mare, s  se formeze ca sportivi adev ra i aici. Într-adev r, la
Fotbal Club Baia mare se petrec lucruri necurate, c  nu se poate ca s  ajung  la o
datorie de 20 de miliarde lei, de la 8 miliarde cât au avut. Deci e nevoie neap rat de
efectuarea unei audit ri acolo. i eu, la clubul unde activez – H.C.M. Baia Mare,
handbal fete, avem problemele noastre. i noi avem 3 miliarde lei datorii, iar fetele
noastre nu i-au luat salariile din luna octombrie 2008. Nici prime de joc, nimic!
Suntem echipa num rul 1 a jude ului, echipa de fete pe a c ror tricouri scrie Consiliul
Jude ean Maramure , i reprezent m Maramure ul i România în Cupele Europene.
Nu vrem s  ne plângem ca al ii, îns  tragem un semnal de alarm , i rog pe colegii
consilieri din comisiile de buget-finan e i de sport s  încerc m s  d m 500 de
milioane lei vechi, a a cum am promis demult, necesari pentru calificarea în cupele
europene.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Acum, supun la vot propunerea f cut  de
domnul Zetea, de  organizare de audit i adunare general  a ac ionarilor la Fotbal Club
Baia Mare.

S-a votat în unanimitate aceast  propunere.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, deoarece observ c  nu mai sunt alte

interven ii, eu v  mul umesc pentru participare la lucr ri i declar închis edin a.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 17 iulie 2009.

PRE EDINTE,
 Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

Întocmit: Ghita Mihaela Valeria
 - Compartiment Preg tire edin e-




