
  ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
           Nr.5922/2010

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 2 NOIEMBRIE 2010

edin a extraordinar  este convoca  de Pre edintele Consiliului  Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.541 din 29.10.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de sâmb  30 octombrie 2010.

Sunt prezen i 32 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: Glodan Ana – director executiv în cadrul

Direc iei economice, Maria Kovacs - director al Direc iei patrimoniu i logistic  a
Consiliului jude ean, pan Vasile – director al Direc iei planificare teritorial i
urbanism, Chendea Cristian – director interimar al Direc iei tehnice, Drago  Ioan –
director al Direc iei juridice i administra ie public , Coco il  Dan – director al
Direc iei de Dezvoltare Regional , Novac Silviu – director, din partea firmei
„INTERGROUP ENGINEERING” Bucure ti, primari ai unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Maramure , precum i un num r de 10 reprezentan i mass-
media.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Avem ast zi pe ordinea
de zi dou  proiecte de hot râri, plus înc  unul, ca i punct suplimentar, i anume:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea documentelor elaborate în cadrul
Aplica iei “Sistem de management integrat al de eurilor din jude ul
Maramure ”;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea continu rii elabor rii documenta iei
necesare promov rii Aplica iei “Sistem de management integrat al
de eurilor din jude ul Maramure ”, inclusiv asumarea finan rii acesteia;

3. Proiect de hot râre privind solicitarea trecerii unui imobil – teren, proprietate
public  a statului, din administrarea Ministerului Administra iei i Internelor,
în administrarea Consiliului jude ean Maramure , c tre Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen  “Gheorghe Pop de B se ti” Maramure .

Eu v  mul umesc c  a i venit la aceast edin , mai ales pentru c  aceste dou
proiecte de hot râri sunt extrem de importante i avem nevoie de avizul Consiliului
jude ean pentru a putea demara urm toarele etape. A tept punctul de vedere al
comisiei de specialitate vizavi de acest proiect de hot râre.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : În urma discu iilor din edin a comisiei
pentru activit i economico-financiare s-a avizat favorabil hot rârea. Dup  cum se tie,
costurile proiectului sunt de 63.296.000 euro, pentru cele dou  gropi ecologice, pentru
care contribu ia Consiliului jude ean Maramure  va fi de 5.488.000 euro i 12.395.000



euro TVA care se recupereaz  din banii primi i de la Uniunea European , iar
cheltuielile ministerului, adic  ale statului, vor fi de 8.348.000 euro. Credem c  aceste
sume, inând cont de faptul c  derularea proiectului de va face pe o perioad  de trei
ani, sunt sume maximale, a a cum rezult  din studiul care a fost f cut la valoarea
total  a proiectului, sume care se vor putea aloca de c tre consiliul jude ean deoarece
proiectele au fost aprobate i Maramure ul se num  printre cele cinci jude e care au
fost selectate pentru a implementa aceste dou  proiecte.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu v  mul umesc, iar în cele ce urmeaz , domnul
Novac Silviu, care este consultantul nostru pe aceast  problem , ne va prezenta un pic
mai în detaliu proiectul, tocmai pentru a vedea to i colegii cum stau lucrurile.  A  mai
face precizarea c de i acest proiect a fost început în urm  cu cinci ani, i, cu toate
stâng ciile lui, cred c  nimeni nu pune la îndoial  importan a implement rii lui. Avem
o deschidere total  la primarii din jude i ei tiu c  vor urma foarte multe lucruri pe
care domniile lor vor trebui s  le fac , având o responsabilitate mare în derularea
tuturor p ilor acestui proiect. Ast zi noi ne angaj m c  vom continua obligatoriu,
împreun  cu consultantul, s  facem toate documenta iile, care oricum nu se ridic  mai
sus de suma de 2 miliarde lei vechi, iar consiliul jude ean pân  la acest sfâr it de an va
putea s  asigure ace ti bani, astfel încât s  preg tim licita ia pentru proiectul în sine. În
acest moment avem opt loca ii în jude ul Maramure , pe care nu o s  le divulg acum,
pe motivul de a nu crea diversiuni între anumi i colegi. În consecin , echipele tehnice
din consiliul jude ean, conduse de domnul vicepre edinte Marinescu Emil i de
domnul director Stan, se afl în teritoriu unde fac evalu ri, împreun  cu primarii, iar
noi, al turi de consultantul nostrum – domnul Novac, vom vizita aceste loca ii i vom
stabili dou  din ele. Acestea dou  vor deveni publice când vor avea loc dezbaterilor
publice i vom avea toate avizele necesare potrivit c rora cele dou  loca ii s  fie
declarate c  îndeplinesc toate condi iile tehnice pentru a deveni depozite ecologice.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Stima i colegi, a  dori s  m  adresez
domniilor voastre acum nu în calitate de consilier jude ean sau om politic, ci mai
degrab  din postura de cadru universitar la o facultate de mediu, unde predau o
specializare care exist  la doar trei universit i în ara asta, adic  ingineria valorific rii
de eurilor. La aceast  specializare, studen ii din anul IV studiaz  Politici i strategii de
management a de eurilor, a a c , într-un fel, discut m cu studen ii ceea ce dezbatem
noi ast zi. La nivel mondial, întreaga societate uman  se confrunt  cu aceast
problem  major , a de eurilor, iar noi, maramure enii, trebuie s  rezolv m aceast
problem  la nivel jude ean, pentru faptul c  prin Tratatul de aderare la structurile
Uniunii Europene, prin Capitolul 22 de Mediu, ne-am obligat ca pân  în 2017 s
închidem toate gropile de gunoi. A face acest lucru înseamn  a nu mai avea unde
depozita gunoaiele, nu doar a le închide i ecologiza, ci a nu mai putea depozita niciun
gram de rest menajer sau altceva, doar dac  vom avea depozite ecologice care s
corespund  normelor interna ionale de mediu. Exist  îns  o team  nejustificat , zic eu,
venit  din partea multor primari, de a colabora la acest proiect, pentru c  popula ia nu
o s -i mai aleag ! Dar acest centru de management integrat al de eurilor, stima i
colegi, înseamn  nu o groap  de gunoi ecologic , ci pur i simplu o uzin , care va
aduce i beneficii locale prin utilizarea a ceea ce ar produce uzina – m  refer aici la



biogaz – i acest lucru trebuie bine în eles. Dac  în anul 2005, în calitate de pre edinte
al consiliului jude ean, am avut norocul s  o conving pe doamna ministru de la acea
vreme Sulfina Barbu, ca Maramure ul s  fie cuprins al turi de alte cinci jude e în
portofoliul guvernamental, i pe bani europeni s  ni se fac  acest studiu, i prin aceasta
Comisia European  s  ne accepte prioritar la finan area acestui proiect, s  renun m
acum ar fi cel mai r u lucru posibil! i Maramure ul ar fi ar tat cu degetul din cauz
c  România ar putea fi penalizat  din cauz  c  jude ul nostru nu ar reu i s
implementeze acest proiect din bani europeni! Cum am putea noi s  spunem “nu” dac
va trebui s  d m 5 milioane euro Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar , iar restul
de peste 45 de milioane îi pune comisia european ? Nu ne putem permite s  facem o
asemenea gre eal , stima i colegi, fiindc  dac  nu se implementeaz  acest proiect tot
vom avea obliga ia de a face aceste depozite ecologice, îns  pe banii no tri, integral,

 ajutor de la Uniunea European !
În concluzie, trebuie s  ducem pân  la cap t ceea ce ne-am propus i s  ne

gândim doar la interesul jude ului nostru. Oricum, noi cei din comisia juridic i de
disciplin  am avizat în unanimitate acest proiect de hot râre, i consider m c  trebuie

 trecem la implementarea lui.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, v  rog s -mi

permite i s  iau cuvântul. La deschiderea edin ei, dumneavoastr  a i avut o exprimare
foarte plastic , potrivit c reia a i declarat  cunoa te i cele opt posibile loca ii dar nu
vre i s  le numi i ca s  nu se creeze o oarecare diversiune între colegii consilieri
jude eni, declara ie care cred c  nu- i are locul ast zi, aici. V  rog s  retrage i cele
spuse, altfel m  v d nevoit s  v  cer a ne spune care sunt acei consilieri!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule imon, am experien a celor doi ani i nu
vreau s  fac istorie, pentru c  proiectul a început cu 4-5 ani în urm . Constat îns  c
sunt anumi i indivizi care înc  mai cred c  România va fi în continuare groapa de
gunoi a Europei! Ceea ce vreau îns  s  se în eleag  bine este c  nu voi accepta ca în
Maramure  s  se fac  un depozit ecologic care s  nu respecte normele interna ionale,
sau, mai mult, s  creeze un disconfort sau un pericol pentru o anumit  comunitate,
oricare ar fi aceasta!

Acum, îl invit pe domnul Novac s  ne spun  câteva cuvinte legat de acest
proiect.

Dl.Silviu Novac, director al firmei de consultan „INTERGROUP
ENGINEERING” Bucure ti: Bun  ziua, tuturor. Eu doar voi completa câte ceva la
cele spuse de domnul pre edinte. În pofida unor opinii pe care le-am auzit pe hol,
înainte de a intra în edin , pot s  v  asigur c  acest proiect se poate face, mai cu
seam  pentru faptul c  jude ul dumneavoastr  a fost inclus în primul pachet, printre
celelate patru jude e care deja au ob inut finan area. Dintre aceste prime patru jude e
acceptate la finan are, Bistri a se afl  deja în implementare, Giurgiul la fel, în Vrancea
s-a început implementarea, iar jude ul Covasna va demara primele licita ii zilele
urm toare. În Maramure  se finalizeaz  evaluarea acestor loca ii, care, din primele
informa ii se pare c  sunt în regul . Ca orizont de timp, avem sfâr itul anului pentru a
preda aplica ia c tre Ministerul Mediului. Dar, dac  acest proiect nu ajunge, a a cum
men iona domnul pre edinte, pân  în luna martie la minister, finan area nu se mai



poate acorda, pentru c  data limit  a cheltuirii fondurilor pe Programul Opera ional
Sectorial de mediu este anul 2015, dat  care include i perioada de garan ie. Asta
înseamn  c  în anul 2013 dumneavoastr  trebuie s  fi i finaliza i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Cu aceste ultime preciz ri, da i-mi  voie  s  v
supun la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.187/2010
privind aprobarea documentelor elaborate în cadrul Aplica iei “Sistem de

management integrat al de eurilor din jude ul Maramure ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Al doilea proiect de hot râre este cel privind
aprobarea continu rii elabor rii documenta iei necesare promov rii Aplica iei “Sistem
de management integrat al de eurilor din jude ul Maramure ”, inclusiv asumarea
finan rii acesteia. Comisia de specialitate a acordat aviz favorabil. A a cum v-am mai
spus, cheltuielile sunt cele pe care le- i v zut i ni le-am asumat. V  supun votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.188/2010
privind aprobarea continu rii elabor rii documenta iei necesare promov rii

Aplica iei “Sistem de management integrat al de eurilor din jude ul Maramure ”,
inclusiv asumarea finan rii acesteia

Dl.pre edinte Mircea Man: Am ajuns la punctul suplimentar înscris pe ordinea
de zi, adic  la proiectul de hot râre privind solicitarea trecerii unui imobil – teren,
proprietate public  a statului, din administrarea Ministerului Administra iei i
Internelor, în administrarea Consiliului jude ean Maramure , c tre Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen  “Gheorghe Pop de B se ti” Maramure .

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.189/2010
privind solicitarea trecerii unui imobil – teren, proprietate public  a statului, din

administrarea Ministerului Administra iei i Internelor, în administrarea
Consiliului jude ean Maramure , c tre Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen

“Gheorghe Pop de B se ti” Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, înainte de a declara închise
lucr rile edin ei extraordinare de azi, vreau s  v  anun  c edin a ordinar  aferent
lunii noiembrie va avea loc în data de 25.XI.2010.

Prezentul proces verbal s-a încheiat azi, 2 noiembrie 2010.
PRE EDINTE,
 Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
GMV/1 exp.


