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

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

din data de 31 MAI 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.283 din 22.06.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de vineri, 27 mai 2011.

Sunt prezen i 32 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 , Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure , Macarie Mariana – director al Direc iei
Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure , Corui Lucia – ef birou juridic,
coordonare autorit i locale, Ciocian Viorica – director al Camerei Agricole
Maramure , Victor Marina – director al S.C. „Drumuri-Poduri” S.A. Maramure , al i
conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i un num r de
10 reprezentan i mass-media din jude .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Declar deschis
edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  de azi, 31 mai 2011.

 supun aprob rii urm torul proiect al ordinei de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al

jude ului Maramure , pe anul 2011;
2. Proiect de hot râre pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a

bugetelor pe anul 2010, pentru bugetul propriu al jude ului;
3. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de

20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale
statului, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru
sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local
pe anul 2011;
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4. Proiect de hot râre de aprobare a rezultatelor finale ale evalu rii
managerilor institu iilor de cultur  de sub autoritatea Consiliului
jude ean Maramure , pe anul 2010;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii unor imobile apar inând
Centrului de Îngrijire i Asisten  Poienile de sub Munte în domeniul
public al jude ului Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de
administrare asupra unor spa ii din domeniul public al jude ului, situate
în imobilul din Vi eu de Sus, str.22 Decembrie nr.30A, de la Consiliul
local al ora ului Vi eu de Sus;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii unor imobile din
domeniul privat al jude ului Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind însu irea Raportului de evaluare pentru
vânzarea unui spa iu medical i a terenului aferent, situate în Baia Mare,
strada Gheorghe Bilan cu nr.22A;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea stucturii serviciilor specifice i a
tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Jude ene
Maramure ;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea activit ilor jude ului Maramure
în managementul i implementarea proiectului Îmbun irea dot rii
cu echipamente a bazelor opera ionale pentru situa ii de urgen  din
Transilvania de Nord  etapa a II a i a cheltuielilor jude ului
Maramure  legate de proiect;

11.Raport de activitate al Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , pe
perioada iunie 2008 – decembrie 2010;

12.Not  privind cererea formulat  de Clubul Sportiv „Siromex”, prin care
solicit  revocarea în parte a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure
nr.49/21.04.2011.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi de c tre cei prezen i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Înainte de a purcede la adoptarea hot rârilor,
doresc s  v  fac o invita ie, în numele Prim riei comunei Moisei, aceea de a fi
prezen i, începând cu ora 14, la recep ia unui drum pe un proiect SAPARD, la
Moisei.

Începem acum, cu proiectul de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului
propriu al jude ului Maramure , pe anul 2011.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Aici exist  un amendament, la Anexa
nr.3, punctul C –lista pozi iei „alte cheltuieli de investi ii”, dup  capitolul 68
„Asigur ri i asisten  social ”, se introduce capitolul 70 „Locuin e, servicii i
dezvoltare public , cu o nou  pozi ie, dup  cum urmeaz : „capitolul 70 – Locuin e,
servicii i dezvoltare public : - consiliul jude ean Maramure – cheltuieli pentru
elaborare Studiu prefezabilitate i studiu fezabilitate, precum i a altor studii; studiu
de fezabilitate drum acces spre Centrul de Management al De eurilor (DJ 108A în
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apropierea localit ii Buze ti – intrare Centrul de Management al De eurilor), în
limita aceleia i sume.

Amendamentul domnului consilier Zoica  Marinel a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.62/2011
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2011

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2010, pentru bugetul
propriu al jude ului. Avem i raportul de avizare din partea comisiei, iar dac  nu sunt
întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.63/2011
pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2010,

pentru bugetul propriu al jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat  din cotele
i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de

dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit
cofinan are local  pe anul 2011.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia pentru activit i economico-
financiare a adus i aici un amendament, la articolul 1, în sensul modific rii sumei de
500 mii care va fi 700 mii lei.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Supun votului dumneavoastr  acest
amendament.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
A fost adoptat  apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.64/2011
pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat  din cotele i
sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor

de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur
care necesit cofinan are local  pe anul 2011

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 4 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre de aprobare a rezultatelor finale ale evalu rii managerilor institu iilor de
cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2010.
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Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Domnule pre edinte, membrii comisiei de
înv mânt, cultur i culte au avizat favorabil acest document.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Dac  nu sunt comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.65/2011
de aprobare a rezultatelor finale ale evalu rii managerilor institu iilor de
cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun
aten iei i adopt rii este cel privind aprobarea includerii unor imobile apar inând
Centrului de Îngrijire i Asisten  Poienile de sub Munte în domeniul public al
jude ului Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În edin a comisiei juridice i de
disciplin  s-a dat aviz pentru articolele 1 i 2 din proiectul de hot râre, a a cum sunt,
iar articolul 3 s-a propus s  fie exclus din acest proiect de hot râre, pentru a face
obiectul unei alte hot râri, distincte.

Dl.pr edinte Mircea Man: Supun votului amendamentul.
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

S-a adoptat apoi, tot cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.66/2011
privind aprobarea includerii unor imobile apar inând Centrului de Îngrijire i

Asisten  Poienile de sub Munte în domeniul public al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unor spa ii din domeniul public
al jude ului, situate în imobilul din V eu de Sus, str.22 Decembrie nr.30A, de la
Consiliul local al ora ului Vi eu de Sus.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, aici se impune
o precizare: cred c  ar trebui s  fim foarte aten i ce facem cu privire la aceast
loca ie, s  ne revizuim punctele de vedere asupra acestui imobil i teren. Observ ,
din documentele anexate la acest proiect de hot râre, Episcopia ar solicita întreaga
cl dire, îns  nu putem face atâtea milostenii fa  de Biserica Ortodox , i cred c , pe
aceast  perioad  de 15 ani cât cer  le-o d m în folosin , ar trebui s  încas m m car
simbolic o sum  de la Episcopie, ca i chirie pentru aceste spa ii. P rerea mea este c
nu e bine s  d m în folosin  gratuit  astfel de cl diri pe perioade de timp foarte
mari, mai cu seam  c  s-ar putea ca pe viitor chiar Prim ria de la Vi eu s  r mân  în
strad , f  sediu, i atunci nu tiu cum vom putea s -i ajut m.
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Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Fac i eu o completare aici, în sensul
 prin actualul proiect de hot râre practic doar se retrage dreptul de administrare, iar

ceea ce se va întâmpla mai departe r mâne s  decid  consiliul jude ean.
Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc pentru precizare. Vom vedea în

continuare cui vom da în administrare acest spa iu i în ce condi ii. V  supun votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.67/2011
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unor spa ii din

domeniul public al jude ului, situate în imobilul din Vi eu de Sus,
 str.22 Decembrie nr.30A, de la Consiliul local al ora ului Vi eu de Sus

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 7 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea vânz rii unor imobile din domeniul privat al jude ului
Maramure . Constat c  s-a dat aviz din partea comisiei juridice i de disciplin . Dac
nu sunt observa ii, vi-l supun la vot.

D-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.68/2011
privind aprobarea vânz rii unor imobile

din domeniul privat al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind însu irea Raportului de evaluare pentru vânzarea unui spa iu medical i a
terenului aferent, situate în Baia Mare, strada Gheorghe Bilan cu nr.22A. i aici cele
dou comisii de specialitate au acordat aviz favorabil, a a c  v  supun la vot
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.69/2011
privind însu irea Raportului de evaluare pentru vânzarea unui spa iu medical

i a terenului aferent, situate în Baia Mare, strada Gheorghe Bilan cu nr.22A

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun
spre aprobare este cel privind aprobarea stucturii serviciilor specifice i a tarifelor
care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Jude ene Maramure . Nici aici
nu cred c  sunt nel muriri, a a c  vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.70/2011
privind aprobarea stucturii serviciilor specifice i a tarifelor

care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Jude ene Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre pe care vi-l supun
aten iei i adopt rii în edin a de ast zi este cel privind aprobarea activit ilor
jude ului Maramure  în managementul i implementarea proiectului Îmbun irea
dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru situa ii de urgen  din
Transilvania de Nord  etapa a II a i a cheltuielilor jude ului Maramure  legate
de proiect. Avem avizul dat de comisia de specialitate. V  supun votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.71/2011
privind aprobarea activit ilor jude ului Maramure  în managementul i

implementarea proiectului Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor
opera ionale pentru situa ii de urgen  din Transilvania de Nord  etapa a II a

i a cheltuielilor jude ului Maramure  legate de proiect

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am ajuns la punctul 12, la acea
Not  privind cererea formulat  de Clubul Sportiv „Siromex”, prin care solicit
revocarea în parte a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.49/21.04.2011.

tept puncte de vedere.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, comisia care a

evaluat toate solicit rile venite de la cluburile sportive pentru a accesa aceste fonduri
nerambursabile din domeniul sportului a lucrat legal, urmând to i pa ii, toate etapele
precizate în lege, îns  vreau s  v  spun c  Clubul Sportiv SIROMEX este un client
mai vechi al nostru, în sensul c  aproape în fiecare an face astfel de contesta ii asupra
modului cum sunt împ ite sumele pe sport. Eu zic s  l m departamentul juridic al
consiliului jude ean s  se ocupe de aceste chestiuni, iar legea s  hot rasc .

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : Într-adev r, situa ia
este aceasta, Clubul SIROMEX a introdus o plângere prealabil  la Consiliul jude ean
Maramure  în data de 4 mai 2011, prin care atac  în parte hot rârea adoptat  de
Consiliul jude ean, pe motivul c  nu i s-a alocat întreaga sum  solicitat . Din
documentele depuse la Compartimentul înv mânt, cultur , rezult  c  suma
solicitat  de cluburile care au apelat la acest program de finan are nerambursabil  era
de aproximativ zece ori mai mare decât posibilit ile reale de finan are. Nu exist  un
temei legal ca cineva s  conteste m rimea sumei, ci doar dac  a fost sau nu eligibil.
Pe aceste considerente, s-a propus consiliului s  fie de acord cu men inerea hot rârii
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adoptate. Pe de alt  parte, Clubul SIROMEX a formulat o cerere în instan  pentru
suspendarea execut rii hot rârii 49/2011, pân  la judecarea pe fond. Cererea se afl
la Tribunalul jude ean Maramure , a avut un prim termen, care s-a suspendat pân  la
data de 22 iunie 2011. Propunerea compartimentului juridic este de a se men ine
hot rârea în forma în care a i adoptat-o dumneavoastr , fiind adoptat  în deplin
legalitate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului dumneavoastr , stima i colegi,
men inerea hot rârii 49/2011.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi men inerea Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.49/2011.

Dl.pre edinte Mircea Man: Un ultim punct pe ordinea de zi îl constituie
Raportul de activitate al Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , pe perioada
iunie 2008 – decembrie 2010. Nu vom discuta ast zi pe marginea acestui material, ci
vi-l las spre studiu am nun it, iar s pt mâna viitoare îl vom dezbate împreun .

Acum, dac  nu sunt alte declar închise lucr rile edin ei noastre de azi, 31 mai
2011.

PRE EDINTE ,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria
-Compartiment Preg tire edin e -


