
România
Jude ul Maramure
 Consiliul Jude ean
Nr.2935/28 mai 2010

Proces Verbal
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 28 mai 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.226 din 20.05.2010, publicat  în ziarul “Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 22 mai 2010.

Sunt prezen i 33 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din Baia

Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: domnul Barbul Gerrard, ef serviciu buget în

cadrul Direc iei economice, doamna Maria Kovacs - director al Direc iei patrimoniu i
logistic  a Consiliului jude ean, domnul pan Vasile – director al Direc iei planificare
teritorial i urbanism a Consiliului jude ean Maramure , domnul Drago  Ioan –
director al Direc iei juridice i administra ie public , domnul Coco il  Dan – director al
Direc iei de Dezvoltare Regional , doamna Li e Mihaela – ef al Biroului Rela ii
Interna ionale, doamna Macarie Mariana – director al Serviciului Jude ean Comunitar
pentru Eviden a Persoanelor, dl. P tra cu Mihai – director interimar al Aeroportului
Interna ional Baia Mare, precum i un num r de 12 reprezentan i mass-media din
jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Declar deschis edin a
Consiliului jude ean Maramure  de azi, 28 mai 2010. Înainte de a începe edin a, v
propun s -l ascult m pu in pe domnul vicepre edinte C lin Matei.

Dl. C lin Matei, vicepre edinte al Consiliului jude ean Maramure :
Domnilor consilieri, a  dori s  v  rog s  p str m un moment de reculegere în memoria
unui fost coleg de-al nostru, domnul Rogojan, care a fost consilier jude ean în unul din
mandatele trecute, i care s-a stins din via  în urm  cu dou  s pt mâni. V  mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine.
Acum, da i-mi voie s  v  supun votului urm toarea ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului

jude ean Maramure , pe anul 2010;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea finan rii prin credit furnizor a

serviciilor de proiectare i a lucr rilor de execu ie aferente Extinderii i
moderniz rii Aeroportului Interna ional Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea cofinan rii i implement rii în
parteneriat a proiectului „CBC Parliament”, propus spre finan are în cadrul



Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria –Slovacia –
România – Ucraina 2007 – 2013”;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratui  a unui spa iu
din domeniul public al jude ului Maramure  aflat în administrarea Spitalului
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul
public i privat al jude ului Maramure , aflate în administrarea Consiliului
jude ean Maramure ;

6. Proiect de hot râre de aprobare a Regulamentului privind organizarea i
desf urarea licita iilor, în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru
bunuri proprietate public  sau priva  a jude ului Marmure , aflate în
administrarea Consiliului jude ean Maramure ;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze
de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul
culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010;

8. Proiect de hot râre privind modificarea anexei la Hot rârea nr.55/2010 de
aprobare a listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de comisia tehnic
jude ean  de amenajarea teritoriului i urbanism;

Puncte suplimentare pe ordinea de zi:

10. Proiect de ho râre privind însu irea Raportului de evaluare întocmit de S.C.
„PBS EVAL CONSULTING” S.R.L. i aprobarea unui schimb de imobile,
respectiv teren în suprafa  de 1.259 m.p., proprietate privat  a  jude ului
Maramure , cu teren în suprafa  de 1.259 m.p., proprietate a domnului

taru Iacob C lin;
11. Proiect de hot râre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a

Calit ii Aerului, pentru aglomerarea urban  Baia Mare;
12. Proiect de hot râre privind aprobarea acordului de parteneriat între Clubul

Tinerilor Comunicatori, Consiliul jude ean Maramure i Spitalul jude ean de
urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, pentru implementarea activit ilor
proiectului UN SPITAL PRIMITOR .
 supun votului proiectul de ordine de zi.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere, ordinea de zi a edin ei.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, pe procedur , a
dori s -mi permite i s  fac o declara ie politic .

Domnule pre edinte, stima i colegi, în numele consilierilor liberali a  dori s -mi
exprim protestul fa  de politica Guvernului României, reprezentat de Partidul
Democrat Liberal i asocia ii acestuia, în ceea ce prive te planul de îns cire a
popula iei acestei ri. Este un partid care în elege s - i r spl teasc  electoratul prin
înfometarea i ducerea acestuia la sap  de lemn. Tr im într-adev r momente



dramatice, dar acestea nu îndrept esc guvernul s despoaie popula ia de drepturile
sale dobândite prin lege.  refer aici la pensiile care vor fi ciuntite i la salariile ce
urmeaz  a fi diminuate  începând de luna viitoare. Este un drept al salariatului de a
primi o retribu ie dup  munca prestat , i la fel, un drept al pensionarului de a avea o
pensie dup  atâ ia ani de munc . A a c  niciun guvern sau partid nu poate s - i
permit  s ia dreptul de proprietate al cuiva. Deoarece Partidul Na ional Liberal a
ap rat întotdeauna dreptul de proprietate, doresc s  manifest public dezaprobarea
noastr  vizavi de acest act incon tient al Guvernului României.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, nu cred c  trebuie s  intr m acum
într-o polemic . În orice caz, eu am mai spus c  nu sunt mândru c  trebuie s  conducem
jude ul într-o asemenea perioad  de criz  economic  mondial . Cred c  vom avea
maturitatea s  dep im aceast  perioad , dar pân una alta noi trebuie s  ne facem
datoria fa  de jude i fa  de problemele pe care le avem. În rest, domnule Ciocan, v
promit c  ve i avea replica politic  cea mai adecvat  la interven ia dumneavoastr .

Acum, s  trecem la ordinea de zi. V  supun aten iei proiectul de hot râre privind
rectificarea bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2010. Dac
exist  avizul favorabil al comisiei de specialitate i dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.64/2010
privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure ,

 pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea finan rii prin credit furnizor a serviciilor de proiectare i a lucr rilor de
execu ie aferente Extinderii i moderniz rii Aeroportului Interna ional Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, observ c  ceea ce ne
prezenta i ast zi spre aprobare este cu totul altceva fa  de ceea ce am discutat în urm
cu dou  luni de zile vizavi de aceast  chestiune! Atunci existau ni te elemente
prev zute în studiul de fezabilitate, ca i indicatori tehnico-economici, pe care i-am
aprobat, i unde existau alte sume fa  de ceea ce v d acum în acest proiect de hot râre!
Atunci vorbeam de 7,5 milioane euro pe care s -i contract m pentru o parte din lucr ri,
iar acum se vorbe te de o sum  de 27 milioane lei noi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Sta i pu in, c  nu e a a. E vorba de 6 milioane de
euro. ti i prea bine c  valoarea total , pe care am stabilit-o grosso-modo, este undeva
între 12 i 15 milioane euro. Deci, despre asta discut m. În acest moment, ceea ce
propunem noi este s  facem ast zi doar o deschidere a Consiliului jude ean, a p ii
tehnice a acestuia, de a avea discu ii libere cu firme care ar putea contracta acest credit
pentru a putea începe lucr rile la ceea ce este mai important în cadrul acestui obiectiv,
adic  modernizarea pistei aeroportului, balizajul i ils-ul pe care facem toate
demersurile s  ni-l dea ministerul. Concomitent cu acest lucru vom face i
modernizarea terminalului, îns  deocamdat  prioritatea zero, la care am c zut cu to ii
de acord, este prelungirea pistei, m rirea portan ei i balizajul. Va trebui s  stabilim
suma pe care o putem da anual din bugetul Consiliului jude ean pentru aceast  lucrare,



astfel încât s  nu grev m nici obiectivele importante din jude – m  refer aici la
drumuri- dar în acela i timp s  putem ca într-un termen de 15 – 20 de ani s  return m
suma. Deci, dac  vrem s  ni-l asum m mergem mai departe, dac  nu ne oprim, c  e
criz .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi, noi
am aprobat ni te indicatori tehnico-economici pentru aeroport în edin ele anterioare,
indicatori care au ni te valori. Asta se întâmpla în urm  cu dou  luni, iar ast zi spunem
urm torul lucru: haide i s  lu m un credit furnizor de 6,4 milioane euro, cu care s
facem ceva, dar nu mai tim ce! Pentru c  dac  ini ial am avut un studiu de fezabilitate
care ne ducea la suma de 42 milioane euro, dup  discu iile ulterioare am ajuns la
concluzia c  ne trebuie sum  mai mare, am aprobat indicatorii tehnico-economici în
acest sens, iar ast zi venim cu propunerea de a lua un credit furnizor, cu care vom
vedea noi ce vom face la aeroport!? Deci, domnule pre edinte, am spus lucrurile
acestea pentru c  nu vreau s  fiu p rta , adic  s  votez ceva f  s tiu ce! Dac  îmi
ve i da o explica ie corect i coerent , sunt gata, împreun  cu colegii mei, s  votez!
Dar s tiu mai înainte ce votez!

Dl.pre edinte Mircea Man:  explic, domnule consilier.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, v  rog s -mi

permite i s  fac o propunere: pentru o mai bun  în elegere i discutarea am nuntelor
legate de acest proiect de hot râre, solicit s  intr m într-o pauz  de 5 minute.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Facem pauz  cinci minute, dup  care ne
întoarcem i relu m ordinea de zi.

Dup  pauz :

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, înainte de a continua edin a, îi dau
cuvântul domnului Teodor Ardelean pentru a face un anun .

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi,
îmi pare r u c  trebuie s  p sesc aceast  atmosfer  colocvial  ce va fi în continuare
aiai în sal , îns  trebuie s  particip neap rat la deschiderea festiv  a bibliotecii
Penitenciarului Baia Mare, o ac iune pe care o consider foarte important  din jude ul
nostru. Îmi pare r u c  nu pute i veni i dumneavoastr , domnule pre edinte, pentru c
totu i aceast  institu ie este una important , iar dumneavoastr  sunte i un om de
prestigiu, îns  am convingerea c  va participa m car domnul prefect.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Acum, stima i colegi, în urma discu iilor
purtate în pauz  am ajuns la urm toarea concluzie, de a propune la acest proiect de
hot râre de la punctul 2 urm toarea modificare: nu stabilim nicio sum i facem
amendamentul urm tor: caietul de sarcini i componen a comisiei de evaluare a
ofertelor se vor aproba printr-o hot râre a Consiliului jud ean Maramure .

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, exist  un
impediment aici, deoarece un credit trebuie aprobat în sum , în sens contrar vorbim
doar de o hot râre de principiu, adic  a modalit ii de finan are. Cu alte cuvinte,
aprob m modalitatea de finan are i nu creditul.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Haide i atunci s  facem în felul urm tor:
la punctul 2 propun o hot râre prin care modalitatea de executare a lucr rilor la



Aeroportul Baia Mare i finan area acestora s  se fac  prin credit furnizor, urmând ca
într-o edin  ulterioar  caietul de sarcini, evaluarea, componen a comisiei i suma s
fie stabilite atunci.

 supun votului aceast  propunere. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.65/2010
privind aprobarea modalit ii de finan are a serviciilor de proiectare

i a lucr rilor de execu ie aferente extinderii i moderniz rii
Aeroportului Interna ional Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m acum cu proiectul de hot râre privind
privind aprobarea cofinan rii i implement rii în parteneriat a proiectului „CBC
Parliament”, propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier
ENPI Ungaria –Slovacia – România – Ucraina 2007 – 2013”. Avem avizul favorabil al
comisiei de specialitate. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.66/2010
privind aprobarea cofinan rii i implement rii în parteneriat a proiectului „CBC

Parliament”, propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier
ENPI Ungaria –Slovacia – România – Ucraina 2007 – 2013”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unui spa iu din domeniul public al jude ului
Maramure  aflat în administrarea Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare. i aici s-a dat aviz favorabil, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.67/2010
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unui spa iu din domeniul public al
jude ului Maramure  aflat în administrarea Spitalului jude ean de urgen  „Dr.

Constantin Opri ” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 5 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public i privat al
jude ului Maramure , aflate în administrarea Consiliului jude ean Maramure . Observ

 exist  un amendament din partea comisiei de specialitate, în sensul de a se specifica
în hot râre completarea cu o perioad  de 5 ani. V  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.68/2010
privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul public i privat al

jude ului Maramure , aflate în administrarea Consiliului jude ean Maramure



Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre de aprobare a
Regulamentului privind organizarea i desf urarea licita iilor, în vederea atribuirii
contractelor de închiriere pentru bunuri proprietate public  sau privat  a jude ului
Marmure , aflate în administrarea Consiliului jude ean Maramure . Exist  aviz
favorabil dat de comisia de specialitate. Dac  nu sunt interven ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.69/2010
de aprobare a Regulamentului privind organizarea i desf urarea licita iilor,

 în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru bunuri proprietate public
sau privat  a jude ului Marmure , aflate în administrarea

Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre de pe ordinea de zi este
cel privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii, declarate
eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010.

L-  ruga pe domnul consilier Vasile Ban, pre edinte al comisiei de înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural s  fac  anumite preciz ri. Eu cred c  a a cum s-a
întâmplat i în cazul comisiei de sport, pre edintele nu a avut nicio influen  asupra
proiectelor depuse, în sensul de a favoriza sau unele sau altele.

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: a este. Oricum, în cazul comisiei de
cultur  a existat o comisie special , format atât din reprezentan i ai Consiliului
jude ean cât mai cu seam  din speciali ti de înalt inut  de la institu ii de înv mânt i
cultur  prestigioase din jude , care au analizat obiectiv dosarele depuse i au procedat în
consecin .

Dl.pre edinte Mircea Man: Au existat presiuni din partea cuiva în ce prive te
acceptarea vreunui dosar?

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Din partea pre edintelui Consiliului jude ean
sau a altora, nu!

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. V  supun votului, a adar, proiectul de
hot râre.

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, o secund , v  rog,
deoarece a  avea de f cut o mic  observa ie. Eu nu am fost l murit cu privire la modul
cum au fost repartizate aceste sume, fiindc  din câte tiu eu, când e vorba de împ it
bani publici trebuie s  primeze un anumit principiu, acela al legalit ii, necesit ii i
oportunit ii în repartizarea acelor sume. Acum, dac  din punct de vedere al legalit ii,
putem s  spunem c  suntem la limit , cu privire la oportunitate i necesitate nu am
putut s  în eleg absolut deloc cum poate fi oportun  distribuirea, s  zicem c tre o
asocia ie cultural , unei sume de 2-3 mii de lei!? Pe de alt  parte, Muzeul de la Sighetu
Marma iei, care este cu adev rat o unitate reprezentativ  pentru jude , s  primeasc
doar cinci mii de lei! Prin urmare, eu m  voi ab ine de la acest proiect de hot râre, i

 mai gândesc dac  voi ataca sau nu în contencios acest proiect de hot râre!
Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun acum votului proiectul de hot râre.



S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.70/2010
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 8 avem proiectul de hot râre privind
modificarea anexei la Hot rârea nr.55/2010 de aprobare a listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010. A  dori s
adresez aceea i întrebare i pre edintelui comisiei de sport, adic  dac  au existat
presiuni din partea cuiva la evaluarea proiectelor.

Dl.Gabriel Zetea: Nu.
Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. Observ c  domnul Zetea a venit aici cu un

amendament, la art.1 se adaug  la punctul 3 urm torul con inut: din anex  se elimin
pozi ia 19  Club de speologie montan , cu suma de 4.000 de lei, beneficiarul
neprezentând certificatul de identitate sportiv . V  supun votului acest amendament.

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi
Supun votului dumneavoastr  întregul proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.71/2010
privind modificarea anexei la Hot rârea nr.55/2010 de aprobare a listei

proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil
i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea avizelor unice emise de comisia tehnic  jude ean  de amenajarea
teritoriului i urbanism. Avem avizul favorabil al comisiei de urbanism, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.72/2010
privind aprobarea avizelor unice emise de comisia tehnic  jude ean

 de amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, iat -ne ajun i i la cele trei puncte
suplimentare ale ordinii de zi. Începem cu proiectul de hot râre privind însu irea
Raportului de evaluare întocmit de S.C. „PBS EVAL CONSULTING” S.R.L. i
aprobarea unui schimb de imobile, respectiv teren în suprafa  de 1.259 m.p.,
proprietate privat  a  jude ului Maramure , cu teren în suprafa  de 1.259 m.p.,
proprietate a domnului T taru Iacob C lin. Aici fac precizarea c  am cerut evalu ri i



din cadrul Spitalului dac  acest punct este oportun, iar acum îl rog pe domnul
vicepre edinte C lin Matei s  ne dea unele detalii.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Este vorba de un teren în proprietatea domnului
taru C lin. a cum spunea pre edintele s-au ini iat tot felul de demersuri s vedem

dac  este legal ceea ce urmeaz  s  vot m. S-a cerut din partea consiliului jude ean
avizul spitalului jude ean, de la domnul Pop C lin, care a considerat c  cererea este
oportun ; avem i avizul Direc iei de Patrimoniu i Logistic  a Consiliului jude ean
Maramure , a a c  noi consider m c  este oportun acest schimb de teren. Vreau s  v
mai spun c actualul helioport este pe teritoriul acelui proprietar, iar prin schimbul de
teren care se va face acesta va r mâne în proprietatea spitalului jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun acum votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.73/2010
privind însu irea Raportului de evaluare întocmit de S.C. „PBS EVAL

CONSULTING” S.R.L. i aprobarea unui schimb de imobile, respectiv teren în
suprafa  de 1.259 m.p., proprietate privat  a  jude ului Maramure , cu teren în

suprafa  de 1.259 m.p., proprietate a domnului T taru Iacob C lin

Dl.pre edinte Mircea Man: În continuare, v  supun votului proiectul de
hot râre privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului,
pentru aglomerarea urban  Baia Mare. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat în unanimitate (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.74/2010
privind aprobarea Programului Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului, pentru

aglomerarea urban  Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre al edin ei de azi este
cel privind aprobarea acordului de parteneriat între Clubul Tinerilor Comunicatori,
Consiliul jude ean Maramure i Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare, pentru implementarea activit ilor proiectului UN SPITAL PRIMITOR .
Avem aviz favorabil din partea comisiei de specialitate, iar dac  nu sunt întreb ri, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.75/2010
privind aprobarea acordului de parteneriat între Clubul Tinerilor Comunicatori,

Consiliul jude ean Maramure i Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare, pentru implementarea activit ilor proiectului

UN SPITAL PRIMITOR



Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în final de edin  a  dori s  v  mai
spun câteva lucruri.

pt mâna aceasta am fost la Bucure ti, i, din p cate, în prima etap  sunt 10
proiecte pe m sura 3.2.2., care totalizeaz  25 milioane euro (dintre care 7 sunt PDL, 3
PNL) i tot în aceast  s pt mân  s-au mai rezolvat înc  trei proiecte a c ror titulari au

cut contesta ie – printre care i S celul – deci aceste proiecte nu au b gat consultan
a cum trebuie. Important este c  s-au mai b gat aceste trei proiecte i r mân în

discu ie înc  vreo ase, fapt pentru care vom avea o întâlnire, o discu ie cu primarii
imediat dup edin a asta, i îi voi ruga s  aib  grij  de consultan i pentru c  dac
proiectul nu este eligibil i nu con ine tot ce este prev zut în Ghid, sigur c  nu va putea
ob ine punctajul necesar. Fac îns  o men iune: cu toate acestea, nu înseamn  c  primarii
PSD, PDL, PNL sau al ii, care au fost declara i neeligibili, sunt ei în i de vin ! Eu
sunt convins c  în toamn  va mai fi o sesiune i vom vedea cum se vor rezolva
treburile.

Pe Ordonan a 7, toate lucr rile care sunt în prag de finalizare i mai au nevoie de
maximum trei sau mai pu in de trei miliarde lei vechi vor fi finan ate i finalizate, iar
lucr rile care sunt în continuare vor avea sume modice astfel încât s  se men in
activitatea. În ceea ce prive te programul de împietruire a drumurilor comunale, pe 577,
deocamdat  nu avem buget absolut deloc pentru anul 2010. Apoi, cu privire la
programul de alimentare cu ap  acesta continu , îns  cu sume modice, pentru toate
lucr rile.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnilor colegi, vreau s  v  spun c  de când
am început acest mandat nu s-au împ it banii pe criterii politice. În schimb, la aceast
repartizare pe sura 3.2.2., care nu este în competen a noastr , vreau s  v  spun c  de
data asta am avut urâta surpriz  s  constat c  a fost o reparti ie absolut mizerabil i

rtinitoare. Am pus cap la cap proiecte care au primit finan are pe 3.2.2., cu acela i
con inut, poate chiar mai bun decât un alt proiect respins, i de data asta pot s  spun c
primarii PSD au fost, cu bun tiin , omi i! Este cazul prim riei din Botiza, care are un
proiect mult mai eligibil decât altele depuse, apoi mai e i cazul primarului din Asuaju
de Sus i a celui din Reme i. Îmi pare foarte r u i nu cred c  este vina pre edintelui
Man, îns  e vina Partidului Democrat Liberal la nivel de centru, pentru toat  aceast
reparti ie de sume!

Dl.pr edinte Mircea Man: Mai dore te cineva s  ia cuvântul înainte s  declar
edin a închis .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, eu tiu c  avem
în cadrul Consiliului jude ean un Birou Jude ean de Turism, i a  dori s  o chema i la
edin a viitoare pe doamna Ioana Tripon, directorul acestui centru, pentru a ne prezenta

un raport de activitate. În plus, a  dori, domnule pre edinte, s  le transmite i
subordona ilor dumneavoastr  salaria i din consiliul jude ean ca proiectele i ini iativele
care le sunt depuse de c tre unii tehnicieni i oameni de cultur  ai jude ului s  fie
transmise pe circuit spre comisiile de specialitate, i s  nu fie inute prin vreun sertar în
nu tiu care birou! Exist  un proiect care în aceast  perioad  de criz  ne vine ca o

nu – este vorba despre înfiin area unui Centru jude ean cultural, care a fost depus
de un an de zile la consiliul jude ean Maramure i ori a fost stopat, ori a fost uitat pe



undeva, prin ceva mas  de birou. Spun aceste lucruri deoarece colegul meu Petru Batin
ridica problema Muzeului din Sighet, care este un muzeu adev rat i e condus de un om
de valoare, i la fel Muzeul Satului din Baia Mare, i acesta având un conduc tor
valoros, unde am putea gândi înfiin area unei Sec ii a muzeului din Sighet. Dac
Muzeul din Sighet nu are bani decât doar pân  prin luna iulie, am putea s  înfiin m
acest Centru jude ean de cultur , pentru a salva m car o parte din muzeul sighetean.

Bun. Acestea fiind spuse, v  mul umesc pentru prezen i declar închise
lucr rile edin ei noastre de azi.

Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, azi 28 mai
2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

 GMV/1 exp.




