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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
 Nr.6308/22 noiembrie 2010

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

din data de 22 NOIEMBRIE 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.584 din 17.11.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de joi, 18 noiembrie 2010.

Sunt prezen i 35 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar la sediul Consiliului jude ean Maramure , în Palatul

Administrativ din Baia Mare, strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i,
urm torii: Glodan Ana, director al 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 a Consiliului jude ean Maramure ,
Chendea Cristian – director interimar al Direc iei tehnice, Drago  Ioan – director al
Direc iei juridice i administra ie public , Coco il  Dan Meri or – director al
Direc iei de Dezvoltare Regional , Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului, al i conduc tori ai institu iilor subordonate
Consiliului jude ean, precum i un num r de 9 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. Pentru început, v  propun s  ne

însu im procesul verbal al edin ei anterioare.
A fost însu it în unanimitate procesul verbal al edin ei extraordinare a

Consiliului jude ean Maramure  din data de 2 noiembrie 2010.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, înainte de a

intra în ordinea de zi, v-  ruga s -mi permite i s  fac un anun .
Stima i colegi i invita i, întrucât la aceast  or  se desf oar  un eveniment

important pentru mine i pentru noi to i, la Universitatea de Vest din Timi oara,
unde se lanseaz  acest num r al revistei „Familia Român ” pe care vi l-am înmânat
i domniilor voastre, i care se lanseaz  într-un format cultural deosebit,

nemaiîntâlnit pân  la ora actual  în ara româneasc , fiindc  timp de trei zile se
lanseaz  acest num r din „Familia Român ” la universitatea din Timi oara, în
prezen a maestrului tefan Popa Popa’s care în aceste zile execut  desene/caricaturi
personalit ilor prezente la eveniment, ca de exemplu domnul prorector Doru Julean
care-mi este un mare prieten, al turi de Radu Motica, decanul de la Drept, iar
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amândoi sunt mari prieteni ai Maramure ului i ai Corului b rb tesc din Finteu u
Mare, care, în zilele de 6-7 decembrie va evolua la Opera din Timi oara i la
Universitate. Toate aceste mari evenimente am dorit s  vi le aduc la cuno tin
deoarece toate sunt, de fapt, înso itoare ale acestui eveniment care este revista
„Familia Român ”, un fenomen în România i pe plan interna ional, pentru c  este
cea mai r spândit  publica ie româneasc  pentru românii din întreaga lume. L-am
ales pe maestrul Popa’s la aceast  edi ie a revistei pentru c  este românul cel mai
cunoscut la toate cur ile lumii, de c tre efii de stat i mul i al i oameni importan i de
pe planeta P mânt.

Mul umesc.
Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim i noi. Stima i colegi, înainte de a

începe edin a, a  dori ca, pentru a fi lucrurile clare atât pentru domniile voastre cât
i pentru mass-media – opinia public  deja a aflat – s  v  informez c  la D.N.A.

Oradea a fost o reclama ie legat  de Proiectul „Drumul Baia Sprie – Bârsana”, unde
am fost chemat s  dau explica ii i am s  le fac cu toat  rigoarea. Recunosc c  nu
este simplu s  se întâmple acest lucru, ci este o povar  în plus, pe care am s-o duc cu
demnitate c ci nu am nimic s -mi repro ez i nu am nimic de ascuns. Lucrurile le
voi face pân  la cap t i am considerat c  e de datoria mea s  v  informez despre
aceast  chestiune.

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 repartizarea pe U.A.T-uri a sumelor defalcate

din TVA, pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul
jude ului, pe anul 2010;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i
taxele locale, pentru anul 2011;

4. Proiect de hot râre privind stabilirea pre urilor medii ale produselor
agricole, în vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend  de
la proprietarii de terenuri uzufructuari sau al i de in tori legali;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli
rectificat al Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”, pe
anul 2010;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare
asupra unui spa iu din domeniul privat al jude ului Maramure  de la
Spitalul jude ean de uregn  „Dr. Constantin Opri  Baia Mare”;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
Tehnic  jude ean  de amenajarea teritoriului i urbanism;

8. Proiect de hot râre de aprobare a Regulamentului de organizare i
func ionare a aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Maramure ,
- prim  lectur ;
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9. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure ;
PUNCTE SUPLIMENTARE:

10. Proiect de hot râre privind aprobarea de c tre Consiliul Jude ean
Maramure  a conven iunii de colaborare între Direc ia General  de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i Funda ia umanitar
pentru copii i adul i în dificultate SERA ROMANIA;

11. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.130/2010 privind
utilizarea fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de
investi ii, pe anul 2010.

 supun votului ordinea de zi.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Începem, cu proiectul de hot râre privind rectificarea bugetului propriu al

Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2010. A tept punctul de vedere al comisiei
de specialitate.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, stima i colegi,
aici exist  un amendament, la articolul 3 al hot rârii, care se modific i va avea
urm torul con inut: Se aprob  majorarea cu 192,7 mii lei a veniturilor i a
cheltuielilor bugetului institu iilor publice i al activit ilor financiare din venituri
proprii i subven ii sau finan ate integral din venituri proprii. Desf urarea
influen elor din rectificarea i din rea ezarea cheltuielilor pe institu ii, titluri,
articole i aliniate este redat  în anexa nr.3, care face parte integrant  din prezenta
hot râre.

În anexa nr.3 se mai introduce o coloan , cu urm torul con inut:

Denumirea indicatorilor Cod Centrul Jude ean de Informare
Turistic    Maramure infoturism

Total venituri: 102,7 mii lei
Sume primite de la Uniunea European  în

contul pl ilor efectuate i prefinan ri
45.10 102,7 mii lei

Fondul Social European 45.10.02 102,7 mii lei
Prefinan are 45.10.02.03 102,7 mii lei

Total cheltuieli:
Proiecte cu finan are din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare
56 102,7 mii lei

Programe din Fondul Social European 56.02 102,7 mii lei
Finan area Uniunii Europene 56.02.02 102,7 mii lei

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului amendamentul propus de
colegii din comisia economico-financiar .

S-a adoptat în unanimitate amendamentul.

 supun votului hot rârea în ansamblul s u.
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S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.190/2010
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
repartizarea pe UAT-uri a sumelor defalcate din TVA, pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ului, pe anul 2010. Exist  avizul favorabil al comisiei
de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat  cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.191/2010
privind repartizarea pe U.A.T-uri a sumelor defalcate din TVA, pentru

finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului,
pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, pentru anul 2011.

i acest proiect de hot râre a primit aviz favorabil din partea celor dou  comisii.
Dac  nu sunt probleme, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.192/2010
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, pentru anul

2011

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 4 avem proiectul de hot râre privind
stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole, în vederea evalu rii veniturilor în
natur  ob inute din arend  de la proprietarii de terenuri uzufructuari sau al i
de in tori legali. Exist  cele dou  avize ale comisiilor, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.193/2010
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole, în vederea evalu rii

veniturilor în natur  ob inute din arend  de la proprietarii de terenuri
uzufructuari sau al i de in tori legali

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat al Regiei Autonome
„Aeroportul Interna ional Baia Mare”, pe anul 2010. Vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.194/2010
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli rectificat al Regiei

Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui spa iu din domeniul privat
al jude ului Maramure  de la Spitalul jude ean de urge  „Dr. Constantin Opri
Baia Mare”. Avem avizul, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.195/2010
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui spa iu din

domeniul privat al jude ului Maramure  de la Spitalul jude ean de uregn
„Dr. Constantin Opri  Baia Mare”

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia Tehnic  jude ean  de amenajarea
teritoriului i urbanism. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.196/2010
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia Tehnic  jude ean  de

amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre de aprobare a Regulamentului de organizare i func ionare a
aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Maramure  (prim  lectur ).
Domnilor consilieri, v-am pus în mape acest proiect de hot râre deocamdat  doar
pentru a-l analiza i eventual îmbun i, urmând ca la o edin  viitoare s -l i
adopt m.

Continu m a adar, cu punctul 9 al ordinii de zi, cu proiectul de hot râre
privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Maramure . Dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.197/2010
privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte

cu Handicap Maramure
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Dl.pre edinte Mircea Man: Mai sunt de analizat i adoptat înc  dou
proiecte de hot râri, trecute suplimentar pe ordinea de zi. Primul este proiectul de
hot râre privind aprobarea de c tre Consiliul Jude ean Maramure  a conven iunii de
colaborare între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure i Funda ia umanitar  pentru copii i adul i în dificultate SERA
ROMANIA. Exist  avizul favorabil al comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.198/2010
privind aprobarea de c tre Consiliul Jude ean Maramure  a conven iunii de
colaborare între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure i Funda ia umanitar  pentru copii i adul i în dificultate SERA

ROMANIA

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect înscris pe ordinea de zi a
edin ei noastre este cel de modificare a Hot rârii nr.130/2010 privind utilizarea

fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, stima i colegi,

aici este vorba de aparatul de hemodializ  care nu se va mai achizi iona, iar banii se
vor aloca pentru altceva.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun la vot proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.199/2010
de modificare a Hot rârii nr.130/2010 privind utilizarea fondului de rulment

pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei doresc s
felicit i eu revista „Familia Român ” i îi doresc succes în continuare.

O s pt mân  bun  tuturor!

Prezentul proces verbal s-a încheiat azi, 22 noiembrie 2010.

PRE EDINTE,
 Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

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


