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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat azi, 1 octombrie 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.179 din 25.09.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de mar i, 29 septembrie 2009.

Au fost prezen i la edin  34 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în sala Casei de Cultur  din ora ul Târgu L pu .
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana - director al Direc iei

Economice, 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 ,
domnul Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei juridice i administra ie
public , d-na D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare, domnul Dumitru Le e – primar al ora ului Târgu L pu ,
al i primari din jude ul Maramure i un num r de 4 reprezentan i mass-media.

Dl. Mircea Man – pre edinte al Consiliului jude ean Maramure : Bun
ziua, dragi colegi. Pentru început, a  dori s -i mul umesc domnului primar Le e
pentru c  ne-a primit aici, ocazie cu care l-  ruga s  ne i spun  câteva cuvinte.

Dl.Dumitru Le e, primar al ora ului Târgu L pu : Domnule pre edinte,
domnilor consilieri, stima i invita i,

Este o zi aparte pentru ora ul nostru, pe de o parte datorit  prezen ei
dumneavoastr  aici, iar pe de alt  parte i datorit  lans rii c ii doamnei profesor
doctor Terezia Filip. Înc  o dat , v  mul umesc pentru ini iativ i prezen i îmi cer
scuze pentru condi iile cam precare pe care le- i g sit în aceast  cas  de cultur ,
îns , data viitoare când ve i mai veni la noi, nu ve i mai recunoa te aceast  cl dire,
deoarece sper c vom primi fonduri de la ministerul de resort pentru a o amenaja.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului primar pentru aprecieri.
Acum, v  supun votului urm toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot râre pentru rectificarea bugetului propriu al jude ului
Maramure , pe anul 2009;
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2. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
privat în domeniul public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestora în
domeniul public al unor unit i administrativ-teritoriale;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea actului adi ional la Acordul de
parteneriat pentru implementarea Proiectului Circuitul bisericilor din lemn din
Transilvania de Nord I ;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivelor de investi ii pentru proiectul Circuitul bisericilor de lemn
din Transilvania de Nord I ;

5. Raport cu privire la activitatea de solu ionare a peti iilor, pe semestrul I al
anului 2009;

6. Raport privind activitatea de furnizare a informa iilor de interes public, pe
semestrul I al anului 2009.

Puncte suplimentare:
7. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei consiliului consultativ

al Spitalului de boli infec ioase, dermatovenerologie i psihiatrie Baia Mare;
8. Proiect de hot râre privind aprobarea suspend rii temporare a activit ii

societ ii comerciale “PROTEPLANT MARAMURE ” S.R.L.
9. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s

beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de finan are, etapa a II-a, din
anul 2009.

Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, pe procedur , v-

 ruga ca înainte de a intra în ordinea de zi s -mi permite i s  fac o declara ie
politic .

Îmi exprim regretul pentru faptul c  prima noastr edin  care se desf oar  la
Târgu L pu  este într-o zi în care, din punctul nostru de vedere, al opozi iei, atât
parlamentare, de la nivelul rii, cât i din Consiliul jude ean, este extrem de trist .
Este ziua în care, practic, asist m la o criz  politic  f  precedent în România, i din
acest punct de vedere sunt convins c i jude ul nostru va fi implicat în aceast  criz
politic .

Am o întrebare pentru domnul pre edinte: a  vrea s tiu dac  de azi înainte
dânsul se va considera la putere sau în opozi ie în acest consiliu jude ean, pentru c
eu unul, ca lider al grupurilor politice PNL-UDMR, care ast zi suntem în opozi ie, a
vrea s tiu acest lucru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc, domnule consilier Kovacs. Nu a
vrea s  intru în acest detaliu, dar vreau s  v  spun c  înc  sunt pre edintele tuturor
maramure enilor, inclusiv al dumneavoastr . În consecin , proiectele pe care am s
le propun pentru Maramure  nu o s  fie politice, fiindc  tot ce gândim împreun  sunt
proiecte care s  aduc  un plus administra iilor locale din întreg jude ul. Mai mult,
venind încoace, am dat o declara ie - iar domnul vicepre edinte C lin Matei mi-a fost
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martor – potrivit c reia nu o s  înceap  nicio „vân toare de vr jitoare” în ceea ce
prive te deconcentratele. Voi avea o discu ie cu to i cei care sunt acum la conducerile
acestor institu ii pentru a le vedea activitatea, continuând c  facem administra ie i nu
politic . Dealtfel, am spus-o de fa  cu to i efii serviciilor deconcentrate, c  dup
data de 6 decembrie, vom r mâne cu to ii împreun , pentru a duce destinele i
problemele Maramure ului la bun sfâr it. Crede i-  c  am maturitatea de a sta
împreun , c ci nu m  consider nici la putere i nici în opozi ie, ci doar coleg cu
dumneavoastr , pentru interesele jude ului.

 mul umesc.
Trecem la primul punct pe ordinea de zi, la proiectul de hot râre privind

rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2009.
Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, la acest

proiect de hot râre s-a formulat un amendament. Astfel, la articolul 1, „se majoreaz
cotele defalcate din impozitul pe venit cu 200 mii lei, de la 920 mii lei la 1.120 mii
lei. La cheltuieli, se majoreaz  fondul de rezerv  bugetar  cu suma de 200 mii lei, de
la 1.000 mii lei la 1.200 mii lei”. Se introduce un nou articol: „suma de 900 mii lei
din rezerva bugetar , cuprins  în bugetul propriu al jude ului pe anul 2009 va fi
alocat  unor cluburi sportive, pentru premierea sportivilor cu rezultate deosebite, prin
Dispozi ie a Pre edintelui Consiliului jude ean, pe baza propunerilor comisiilor de
specialitate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Am felicitat împreun  cu domnul
lin Matei echipa de rugby care a adus un prestigiu jude ului Maramure i am fost

de acord cu un fond de premiere pentru aceasta.
Supun votului dumneavoastr  amendamentul propus.
S-a votat în unanimitate amendamentul.

 supun votului hot rârea în ansamblul s u.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.125/2009
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul doi avem proiectul de hot râre privind
aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al jude ului
Maramure , în vederea transmiterii acestora în domeniul public al unor unit i
administrativ-teritoriale. Avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate, a a c
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.126/2009
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat

în domeniul public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii
acestora în domeniul public al unor unit i administrativ-teritoriale
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea actului adi ional la Acordul de parteneriat pentru
implementarea Proiectului Circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord

. i aici comisia de specialitate a dat aviz favorabil. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.127/2009
privind aprobarea actului adi ional la Acordul de parteneriat

pentru implementarea Proiectului
Circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord I

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea modific rii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii
pentru proiectul Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord I . inând
cont de faptul c  s-a avizat favorabil proiectul de hot râre, da i-mi voie s  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.128/2009
privind aprobarea modific rii indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivelor de investi ii pentru proiectul
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord I

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, deoarece la urm toarele dou
puncte pe ordinea de zi sunt dou  rapoarte de activitate, pe care cu siguran  le- i
parcurs, zic s  mergem mai departe, la primul punct suplimentar, adic  la proiectul de
hot râre privind modificarea componen ei consiliului consultativ al Spitalului de boli
infec ioase, dermatovenerologie i psihiatrie Baia Mare.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Propun ca în locul domnului Iancu Aurel
Anton  intre domnul Zetea Gabriel.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu sunt alte propuneri, supun la vot
propunerea domnului C lin Matei.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.129/2009
privind modificarea componen ei consiliului consultativ al

Spitalului de boli infec ioase, dermatovenerologie i psihiatrie Baia Mare
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Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre
privind aprobarea suspend rii temporare a activit ii societ ii comerciale
“PROTEPLANT MARAMURE ” S.R.L. Observ c i acest proiect de hot râre a
fost avizat favorabil de c tre membrii comisiei de specialitate. Dac  nu sunt
comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.130/2009
privind aprobarea suspend rii temporare a activi ii

societ ii comerciale “PROTEPLANT MARAMURE ” S.R.L.

Dl.pre edinte Mircea Man: Iat -ne ajun i la ultimul punct de pe ordine de zi
a edin ei noastre, la proiectul de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse

 beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de finan are, etapa a II-a, din
anul 2009. Dac  a r mas aceea i sum  total  de 600 mii lei, propus  în comisie, v
supun la vot proiectul de ho râre.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i 1 ab inere,

HOT RÂREA Nr.131/2009
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la prima sesiune de finan are, etapa a II-a, din anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în final vreau s  v  comunic
urm toarea chestiune: o s  mai avem o edin  în luna noiembrie i fac un apel la
consilierii jude eni cu experien  în politic , s  facem în a a fel încât s  nu existe
tensiuni între noi, pentru a putea face ceea ce trebuie pentru jude ul nostru. Am mai
spus i înainte de alegerile parlamentare c , dac  partidul din care fac parte nu va mai
fi la guvernare, atunci eu voi face un pas înapoi, dac  interesele jude ului o vor cere.
Chiar dac  dup  data de 6 decembrie nu voi face parte dintr-un partid care va fi la
guvernare, totu i, în calitate de pre edinte al consiliului jude ean, voi fi al turi de cei
care lucreaz  la proiectele majore ale jude ului, în demersurile pe care le vor face la
Bucure ti, pentru a aduce bani în Maramure .

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnilor colegi, eu l-  ruga pe domnul
secretar s  ne fac  o precizare important , cu privire la un proiect de hot râre.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: S-a adoptat un proiect de
hot râre pentru rectificarea bugetului, în care s-a cuprins o sum  de 900 mii lei, cu
aceast  destina ie. Ast zi, nu puteam ca printr-o hot râre de consiliu jude ean s
adopt m o hot râre subsecvent , cât  vreme nu am comunicat-o prefectului. Datorit
acestui fapt, punctul 2 din amendament spune c  se deleg  Consiliului jude ean
repartizarea sumelor, pe baza celor propuse de comisii. Deci, exact ceea ce au propus
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comisiile, pre edintele va fi obligat s  fac , prin dispozi ie proprie, în baza acestei
deleg ri, pentru operativitate, presupunându-se c  viitoarea edin  va fi în luna
noiembrie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mai mult, o s -l deleg pe dl. vicepre edinte C lin
Matei s  fac  acest lucru, pentru a nu exista niciun fel de dubiu.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi,
stimat auditoriu,

 vorbesc dintr-o ra iune care ine de o anumit  regie a lucrurilor, i, dincolo
de faptul c  m  bucur s  fiu ast zi aici, cu dumneavoastr , am i un sentiment de
am ciune cu privire la faptul c  noi, am f cut aceast edin  dintr-o ra iune
insuficient de elocvent . Nu cred c  noi am venit ast zi s inem edin a aici pentru

 Mircea Man este de loc din aceast  parte a jude ului, ori pentru ca el s  fie v zut
de conlocuitorii lui cât de bine conduce edin a de consiliu din moment ce a terminat-
o într-un timp atât de scurt. Eu cred c  cel mai bine era, ca s  avem pe ordinea de zi,
la orice edin inut  în teritoriu, un proiect prioritar, important, pentru zona
respectiv , pentru ca într-adev r, dezbaterea respectiv  s  fie public . Noi ast zi aici
nu am dovedit c  suntem profunzi, pentru c  l pu enii, ca simpli cet eni, nu au cum

tie c  punctele de pe ordinea de zi care au trecut atât de repede în edin  au fost
dezb tute în edin ele de specialitate ale Consiliului jude ean Maramure . Deci, este
nevoie de o regie subsecvent  care s  arate c  se lucreaz , i cred c  p rerea mea este
una la care achiesa i cu to ii.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier v  mul umesc i vreau s  v
spun c  niciun moment nu mi-a trecut prin minte s  fac campanie electoral  la Târgu

pu . Îns  Consiliul jude ean Maramure , prin pre edintele Mircea Man, a alocat
fonduri pentru aduc iunea de ap  la M stirea Rohia i în satul Rohia, c , prin
Ministerul Transporturilor, am alocat mai bine de 30 de miliarde pentru leg tura de
mult timp visat  între Baia Mare – Târgu L pu – Rohia – M oaja Cluj i ne vom
deplasa acum, dup edin , la fa a locului, s  vedem cum au fost f cute aceste
lucr ri. Tot împreun  cu primarii din zona rii L pu ului avem obiectiv în anul
2010 un program de peste 700 miliarde lei pentru drumurile jude ene, inclusiv în ceea
ce prive te leg tura Botiza – Gro ii ibleu ului – Târgu L pu i apoi cea înspre
Cluj. Venirea noastr  ast zi la Târgu L pu  este înso it i de fonduri, lucru care va
continua i pe viitor.

Eu mul umesc domnului primar i l pu enilor pentru primirea f cut , iar acum,
da i-mi voie s  declar edin a închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul process verbal, ast zi, 1 octombrie
2009.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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