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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

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

din ziua de 19 MAI 2011

edin a de îndat  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr. 229 din 18.05.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de joi, 19 mai 2011.

Sunt prezen i 27 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 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 , dl.Victor Marina – manager al S.C. „Drumuri-Poduri” S.A.
Maramure , Popa Daniela – director al Agen iei de Dezvoltare Intercomunitar , 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. Avem cvorum, cu 27
consilieri prezen i, a a c  haide i s  începem. Domnilor consilieri, am convocat
aceast edin  de îndat  pentru a ne referi la drumurile jude ene, iar conform legii,
în aceast edin  vom discuta doar dou  proiecte de hot râri, f  acel punct
suplimentar pe care, cineva, f  s  m  consulte, a încercat s -l strecoare pe ordinea
de zi.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, având în vedere c
este vorba de un proiect mare pentru jude ul Maramure , în valoare de 119 milioane
euro, i care vizeaz  aglomer ri din jude ul nostru în cuprinderea c rora se afl  peste
50% din popula ia jude ului, este foarte urgent s  trimitem spre Ministerul Mediului
acest document de la punctul suplimentar, adic  proiectul de hot râre pentru
aprobarea studiului de fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului
„Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i apei uzate în jude ul
Maramure ”. Chiar dac , procedural, domnul pre edinte are perfect  dreptate, eu
cred c  nu înc lc m legea cu absolut nimic dac  aprob m ast zi ace ti indicatori.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Marinescu, cu tot respectul pe care vi-l
port, eu nu pot înc lca legea! Este o chestiune extrem de serioas i am mari rezerve
la ceea ce se întâmpl  în cadrul acestei Asocia ii de Dezvoltare Intercomunitar , a a

 nu pot fi de acord cu un document care nu a trecut prin comisiile de specialitate
ale Consiliului jude ean i nu tim despre ce este vorba! Vreau s  v  întreb, totu i,
dac  nu f ceam aceast edin  de îndat , ce se întâmpla la acest A.D.I.? Vom avea o
edin  ordinar  pe data de 31 mai, i nu cred c  e cazul s  ne pripim.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: A  dori s -l întreb pe domnul director
Drago  Ioan, care ast zi îl înlocuie te pe secretarul jude ului, dac  înc lc m sau nu
legea?

Dl.Ioan Drago , director al Direc iei Juridice i Administra ie Public  a
Consiliului jude ean Maramure : Articolul 94 aliniatul 1 din Legea 215/2001 a
administra iei publice locale prevede c  „în caz de for  major i de maxim
urgen  pentru rezolvarea intereselor locuitorilor jude ului, convocarea consiliului
se face de îndat .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule Drago , este legal sau
ilegal? Fi i, v  rog, mai explicit.

Dl.Ioan Drago : Ieri, la ora 12, când am convocat edin a, erau doar cele dou
puncte înscrise pe ordinea de zi, referitoare la drumurile jude ene.

Dl.Gheorghe imon: i, domnule Drago , presupunând, prin absurd, c am
primit un telefon prin care ni s-a comunicat c  s-a pr bu it un pod i noi trebuie s
lu m o decizie acum, se poate introduce pe ordinea de zi o asemenea discu ie?

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule imon, v  întreb dac  dumneavoastr
cunoa te i toate datele acestui proiect de hot râre pe care ast zi unii colegi doresc

-l vot m a a, pe „genunchi”?
Dl.pre edinte Mircea Man: i, ca s  rezolv m acest aspect, am putea lua o

pauz  de o jum tate de or , s  se întruneasc  în edin  membrii comisiilor de
specialitate i apoi s  vot m hot rârea.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine, în condi iile astea eu suspend edin a i ne
revedem ast zi la ora 16.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, întrucât ave i
dreptate, dar are dreptate i domnul vicepre edinte Marinescu, chestiunea nu se poate
disjunge decât astfel: convocat  fiind edin a de îndat  la aceast  or , s-o desf ur m
cu cele dou  puncte ini iale, dup  care, dumneavoastr  ori noi, plenul, vom veni cu
propunerea unei noi edin e de îndat , care se poate face tot ast zi, la o alt  or .

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu acest lucru l-am propus, domnule consilier.
Relu m, deci, stima i colegi. Avem propunerea de ordine de zi, i anume:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea Programului de luc ri pentru
între inerea i repararea drumurilor jude ene în anul 2011;

2. Proiect de hot râre privind completarea anexelor Hot rârii nr.58/2011 de
aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini i a
Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a
domeniului public i privat al jude ului Maramure , în domeniul
drumurilor jude ene.
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Vreau s  punctez aici c , dup  îndelungi discu ii, direc iile de specialitate ale
consiliului jude ean au luat o decizie s  facem aceast edin  de îndat , pentru a nu
întârzia nici cu cinci minute demararea programului de repara ii i între inere a
drumurilor pe timp de var . Deci, în afar  de aceste dou  puncte, eu altele nu-mi
asum. În aceast edin  vom discuta i aproba doar atât, iar dac dori i o alt edin
de îndat , veni i cu propunerea, face i comisiile de specialitate i v-o asuma i, i apoi
facem edin a când dori i.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, noi nu putem
aproba prima dat  programul de între inere a drumurilor pe timp de var  înainte de a
aproba cealalt  hot râre înscris  pe ordinea de zi, cu privire la anexele Hot rârii
58/2011. Haide i s  le discut m în ordine invers , c  a a e corect.â

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Marinescu, p i dumneavoastr  a i
coordonat edin a de ieri i a i f cut acea propunere suplimentar  pe ordinea de zi, iar
acum spune i c  cele dou  proiecte de hot râri nu se succed cum trebuie!

Bine, supun a adar votului consilierilor jude eni proiectul de ordine de zi, cu
cele dou  hot râri men ionate anterior, îns  în ordine invers , i, desigur, f
punctul suplimentar.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, domnul Marinescu a muncit

foarte mult s pt mâna asta, a condus edin ele celor trei direc ii, ajungând la
concluzii importante, iar dac  dânsul a fost cel mai exigent la acele discu ii, începem
cu propunerea domniei sale de a analiza i vota mai întâi proiectul de hot râre
privind completarea anexelor Hot rârii nr.58/2011 de aprobare a Regulamentului de
serviciu, Caietului de sarcini i a Contractului de delegare a gestiunii privind
Serviciul de administrare a domeniului public i privat al jude ului Maramure , în
domeniul drumurilor jude ene. Îl rog pe domnul vicepre edinte s  fac  o descriere.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Pe parcursul analizei celor dou
documente care ne-au mai fost supuse aten iei am observat mici necorel ri. De
asemenea, nu era explicitat nici punctul privitor la programul lucr rilor de var /iarn ,

a c , a trebuit ca, pe parcursul a dou  s pt mâni, s  analiz m i reanaliz m aceste
aspecte. Propun s  complet m aceste anexe cu capitolele C i D din Ordinul nr.346
din 15 martie 2000, cu modific rile i complet rile date ulterior. In nomenclator apar
lucr ri care acum nu pot fi aprobate pentru c  nu sunt trecute în caietul de sarcini i
în regulament, gen „lucr ri privind tratamente bituminoase” i care nu sunt lucr ri de
investi ii ci de între inere, acele straturi bituminoase sub iri care se fac la 6, respectiv
3 ani, precum i cele care vizeaz , la capitolul D – îmbr min i asfaltice u oare i
securizarea drumurilor. Aceste chestiuni ar trebui corelate i completate pentru
edin a urm toare.

Dl.Mircea Man: Mul umesc. Rog pre edintele comisiei de specialitate s - i
exprime punctul de vedere.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude, pre edinte al comisiei de urbanism i
amenajarea teritoriului: Domnule pre edinte, comisia a avizat favorabil proiectul.
Dar, în interven ia pe care am avut-o la edin a trecut , am propus ca la caietul de
sarcini s  fie completat cu articole de lucr ri din Normativul pentru între inerea i
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repararea drumurilor publice, pentru c  sunt indispensabile celorlalte lucr ri de
investi ii, prev zute la acest capitol. De aceea am venit cu acea propunere de
completare a caietului de sarcini, dup  care acele chestiuni s  fie trecute i în
contractul de delegare a gestiunii.

Dl.Mircea Man: În regul . Îl rog acum pe domnul director Victor Marina s
ne spun i domnia sa câteva cuvinte.

Dl..Victor Valentin Marina, director al S.C. DRUMURI-PODURI S.A.
Maramure : Domnule pr edinte, stima i consilieri, în momentul de fa , re eaua de
drumuri pe care o are în administrare consiliul jude ean Maramure  este de
aproximativ 800 kilometri. Anul acesta, din punct de vedere financiar, va fi destul de
greu s  putem asigura o între inere a drumurilor conform cu aceste norme specifice
din domeniu. Sper m, totu i, s  putem aduce drumurile într-o stare de fiabilitate
normal , deoarece avem în teritoriu – prin punctele de lucru create – personal
suficient care s  munceasc  pentru atingerea acestui deziderat. Totul depinde de
alocarea fondurilor necesare în acest scop. Sper m ca, în momentul în care se va
semna contractul, s  putem achizi iona materialele necesare pentru repararea re elei
de drum.

Dl.Mircea Man: Mul umesc domnului director Victor Marina. O rog pe
doamna director Maria Kovacs s - i spun  p rerea.

D-na Maria Kovacs, director al Direc iei Patrimoniu/Logistic , din cadrul
Consiliului jude ean Maramure : Domnule pre edinte, punctul D a fost aprobat în
edin a trecut i pe aceast  baz  negocierea i-a urmat cursul, iar contractul este

semnat. Urmeaz  doar s  complet m documentele cu punctele C i D.
Dl.Mircea Man: Mul umesc. S  ne spun  acum i domnul director Chendea

câteva cuvinte.
Dl.Cristian Chendea, director al Direc iei Tehnice, din cadrul Consiliului

jude ean Maramure : Domnule pre edinte, a a cum  am  spus  i  în  edin ele
anterioare, este un lucru benefic pentru consiliul jude ean ca o societate comercial
cu desf urare în teritoriu s  reia acest serviciu de administrare a drumurilor
jude ene, pentru c  au speciali tii necesari, iar amplasarea în teritoriu poate fi f cut
eficient i rapid. Sper s  colabor m bine.

D-na Ana Glodan, director al Direc iei Economice a Consiliului jude ean
Maramure : Domnule pre edinte, completez i eu aici, spunând c  pentru anul
2011, creditele bugetare neangajate la capitolul 84 Transporturi, între inere
drumuri sunt de aproximativ 11 milioane lei. Programul întocmit pentru anul 2011 se
încadreaz  în creditele bugetare neangajate, r mânând neangajat i suma de
1.200.000 lei aprobat  prin Hot rârea Guvernului din luna decembrie a anului trecut,
pentru înl turarea efectelor calamit ilor.

Dl.Mircea Man: Bun. Dac  nu mai sunt puncte de vedere sau observa ii, v
supun votului proiectul de hot râre.
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S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.59/2011
privind completarea anexelor Hot rârii nr.58/2011 de aprobare a

Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini i a Contractului de delegare a
gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public i privat al

jude ului Maramure , în domeniul drumurilor jud ene

Dl.Mircea Man:  supun acum aten iei i dezbaterii proiectul de hot râre
privind aprobarea Programului de lucr ri pentru între inerea i repararea drumurilor
jude ene în anul 2011. Îl rog din nou pe domnul vicepre edinte Marinescu s  ne fac
unele preciz ri.

Dl.vicepre edinte Marinescu Emil: Domnilor colegi, a a cum s-a spus mai
devreme, ast zi consiliul jude ean dispune de numai 11 milioane lei pentru acest
program de între inere a drumurilor jude ene pe timp de var , din cei 580 pe care
operatorul i-a f cut privind cantit ile necesare pentru a aduce drumurile jude ene la
un anumit stadiu de func ionare i securitate din punct de vedere al circula iei. Prin
urmare, eu v-  propune pentru tot ceea ce înseamn  repararea i între inerea
drumurilor jude ene pe timp de var  ca, pân  la edin a urm toare, sau în termen de
15 zile, a a cum prevede legisla ia în domeniu, s  demar m aceste sume, pe genuri
de lucr ri i pe lucr ri în sine, pe drumuri, toate acestea  fie f cute de operator, cu
avizul Direc iei Tehnice, care va cuantifica cantit ile de lucr ri care se vor realiza.

Dl.Mircea Man: Dac  nu sunt puncte de vedere, v  supun la vot proiectul de
hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.60/2011
privind aprobarea Programului de lucr ri pentru între inerea i repararea

drumurilor jude ene în anul 2011

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, edin a se încheie aici. V   mul umesc pentru
prezen i v  doresc o zi cât mai pl cut  în continuare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 19 mai 2011.

PRE EDINTE,
Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a
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