
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 30 AUGUST 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.333,  din 25.08.2011, publicat  în ziarul “Graiul Maramure ului” din
ziua de vineri, 26 august 2011.

Din cei 35 consilieri jude eni care formeaz  Consiliul jude ean, s-au prezentat la
edin  30.

edin a este prezidat  de domnul vicepre edinte Marinescu Emil, care este
delegat s  exercite atribu iile pre edintelui consiliului jude ean Maramure  în perioada

Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare de
edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i, urm torii: Glodan Ana –

director al Direc iei Economice, Buda Ioan –consilier, din partea Direc iei Patrimoniu i
Logistic , pan Vasile – director al Direc iei planificare teritorial i urbanism a
Consiliului jude ean Maramure , Chendea Cristian – director al Direc iei tehnice si
investitii, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i administra ie public , Coco il
Dan Meri or – director al Direc iei de Dezvoltare Regional , Ruzsa Delia – din partea
Direc iei de Dezvoltare Regional , Macarie Mariana – director al Direc iei Jude ene de
Eviden  a Persoanelor Maramure ,  Cudalbu Octavian i Maria Todoru – de  la
Aeroportul Interna ional Baia Mare, 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 de edin  Emil Marinescu: Bun  ziua, stima i colegi. Inainte de
a intra în ordinea de zi a edin ei de astazi, va supun adoptarii procesul verbal al sedintei
noastre anterioare.

Procesul verbal al edin ei din 28 iulie 2011 a fost adoptat în unanimitate.
În continuare, a  dori s  aduc mul umiri tuturor celor care a i fost prezen i ieri, la

edin a de îndat  a consiliului jude ean Maramure , i care a i votat pentru adoptarea
celor dou  hot râri cu privire la Aeroportul Interna ional Baia Mare, adic  1)hot rârea
privind aprobara cofinan rii din bugetul Consiliului jude ean a sumelor necesare pentru
realizarea obiectivului „Extindere i modernizare suprafe e aeroportuare la Aeroportul
Interna ional Baia Mare” în cadrul Programului Opera ional Sectorial – Transport 2007-
2013 – Domeniul major de interven ie 2.4.: Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii
de transport aerian, i 2) hot rârea privind aprobarea Proiectului tehnic i a principalelor
caracteristici i indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii pentru proiectul
„Extinderea i modernizarea suprafe ei de mi care la Aeroportul Interna ional Baia
Mare (EMSM). Vreau s  v  spun c  suntem al treilea jude  din ar  care am depus în



termen aceste proiecte la Ministerul Transporturilor, în grantul celor 55 de milioane care
vizeaz  dezvoltarea infrastructurii aeroportuare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Dac -mi permite i, a  face observa ia c
ieri, pe site-ul Consiliului jude ean Maramure  a fost postat un text informativ eronat, cu
privire la edin a noastr  de ieri, din care rezulta c  noi am aprobat cofinan area la un
proiect deja câ tigat, în curs de derulare sau început. Gre it! Nu exist  în tot acest text
nici  m car o propozi ie care s  spun  c , de fapt, este vorba de o documenta ie care s-a
depus la ministerul de resort i care urmeaz  s  intre în competi ie cu alte 13 aeroporturi
din ar  pân  la a se ob ine finan area. Deci, ar trebui o mai mare aten ie la astfel de
declara ii.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Eu cred c  deja acest proiect este aprobat,
prin „grija” domnului pre edinte Man!

Dl.pre edinte de edin , Marinescu Emil: Da, ar fi bine ca pe viitor s
acord m mai mult  aten iei acestor post ri.

Proiectul ordinii de zi al edin ei con ine 6 puncte, plus unul suplimentar, i
anume:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului,
pe anul 2011;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii
apar inând domeniului public al jude ului Maramure , Consiliului local al
municipiului Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului
Maramure  a unor imobile primite ca dona ie de la Funda ia „Hope and
Homes For Children Romania”;

4. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru bunul
„Muzeul de Art – Centrul Artistic Baia Mare”, din domeniul public al
jude ului, situat în Baia Mare, str.1 Mai nr.8;

5. Proiect de hot râre privind însu irea document iei cadastrale pentru un bun
din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, str.Drago  Vod  nr.9;

6. Proiect de hot râre privind încredin area Serviciului de interes economic
general la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”;

Punct suplimentar:
7. Proiect de hot râre privind înfiin area Comisiei paritare pentru asigurarea

propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane, prin
servicii regulate, i de atribuire a licen elor de traseu.

Ordinea de zi a edin ei a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.

Dl.Marinescu Emil: Stima i colegi, deoarece este absolut obligatoriu ca cele 3
proiecte de hot râri care vizeaz  aeroportul s  fie numerotate unul dup  cel lalt, inând
cont de faptul c  ieri le-am votat pe primele dou , ast zi v  propun s  vot m mai întâi
proiectul de hot râre privind încredin area Serviciului de interes economic general la
Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”, dup  care vom reveni la
punctul 1 de pe ordinea de zi. A adar, acest proiect de hot râre a fost discutat, analizat i
avizat în comisiile de specialitate în edin ele care au avut loc zilele trecute, i va trebui



predat i acesta la Bucure ti, în completarea documenta iei, adic  a celorlalte dou
hot râri transmise ieri. Dac  nu sunt întreb ri sau obiec ii, vi-l supun la vot.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în edin a comisiei
juridice i de disciplin  s-a formulat un amendament, la articolul 4 al hot rârii, la
aliniatul 2, unde sintagma Direc ia Economic  va fi înlocuit  cu sintagma

Compartimentul de audit intern din cadrul Consiliului jude ean Maramure .
Dl.Marinescu Emil: Bun. V  supun votului amendamentul.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul.
S-a adoptat apoi, în unanimitate,

HOT RÂREA Nr.95/2011
privind încredin area Serviciului de interes economic general

la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Dl.Marinescu Emil: Mergem acum la proiectul de hot râre privind aprobarea
rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011. Avem avizul comisiei pentru
activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, i aici exist  un
amendament, propus de membrii comisiei de cultur , la art.2 din proiect, în sensul c
„fondul de rezerv bugetar  se majoreaz  cu 31 mii lei”, sum  care va fi ob inut  din
sc derea fondului de bani alocat pe domeniul proiectelor culturale.

Dl.Marinescu Emil:  supun la vot acest amendament.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
S-a votat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.96/2011
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011

Dl.Marinescu Emil: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
prelungirii închirierii unor spa ii apar inând domeniului public al jude ului Maramure ,
Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Dorim s  aducem i aici o corec ie,
formulat  în edin a comisiei juridice, i anume la articolul 2, care s  sune a a: „nivelul
chiriei ser va stabili prin negociere direct  cu Prim ria municipiului Baia Mare, pornind
de la nivelul chiriei perceput  de aceasta pentru spa iile din domeniul public al
municipiului, închiriate institu iilor subordonate Consiliului jude ean Maramure , dar nu
mai pu in de 18,48 lei/metru p trat/an.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Formularea este bun , dar nu neap rat
cea mai fericit , pentru c  a spune „pornind de la nivelul chiriei stabilite de consiliul
local Baia Mare” înseamn  c  pornim de la un nivel foarte ridicat. Noi, pentru spa iul în
care func ioneaz  o unitate din subordinea consiliului local Baia Mare am perceput o
chirie mic , iar dân ii, într-o alt  loca ie, ne-au perceput o chirie mare. A porni apoi
compensarea, egalizarea celor dou  chirii – pentru c  sp iile au aproximativ aceea i
suprafa i destina ii similare – înseamn  a porni de fapt de la nivelul nostru, pentru c



nu e nevoie ca niciunul din cele dou  consilii s  fac  venituri suplimentare unii de pe
seama altora! În consecin , trebuie g sit  o formul  care s  nu fixeze neap rat ca int
chiria mare a consiliului local, ci, eventual, pornind de la compararea celor dou  chirii,
pentru a fi stabilite plafoane mai joase de închiriere a spa iilor.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : Exist  o solicitare
tre Prim ria municipiului Baia Mare de a- i reexamina chiria pe care ne-o percepe

pentru spa iile de înv mânt pe care ni le-au pus la dispozi ie, solicitare la care înc  nu
ne-au r spuns. Noi am avut în vedere c  vor r spunde pân  la momentul întocmirii
acestui proiect de hot râre, sau pân  la data edin ei noastre, dar n-au f cut-o, i atunci
solu ia era una în care s  permitem puterii executive, pre edintelui Consiliului jude ean,

 negocieze chiria, îns  în jos, bineîn eles. Iar plafonul minimal stabilit este cel pe
care-l practic m noi la chiria cu alte spa ii, pentru toat  lumea. Din amendament se
în elege c  se propune un pre  similar, pe care-l va practica i consiliul local Baia Mare.
Ar putea exista o problem , pe care am amintit-o i ieri, în edin a comisiei, ca acele
chirii s  le preia direct unitatea de înv mânt care are în administrare acel spa iu, i
atunci va exista o discu ie între Prim ria Baia Mare i administratorul lor.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Eu cred totu i c  precizarea f cut  în
amendament sun  corect, fiindc  spunem c  „nu mai pu in de 18,48 lei”.

Dl.Marinescu Emil: V  supun votului acest amendament.
Amendamentul a fost votat, cu 29 voturi pentru i o ab inere.
S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.97/2011
privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii apar inând domeniului public

al jude ului Maramure , Consiliului local al municipiului Baia Mare

Dl.Marinescu Emil: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei acum
este cel privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a unor
imobile primite ca dona ie de la Funda ia „Hope and Homes For Children Romania”.
Avem avizele celor dou  comisii, iar dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.98/2011
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure

a unor imobile primite ca dona ie de la Funda ia
„Hope and Homes For Children Romania”

Dl.Marinescu Emil: Urm torul proiect de hot râre este cel privind însu irea
documenta iei cadastrale pentru bunul „Muzeul de Art – Centrul Artistic Baia Mare”,
din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, str.1 Mai nr.8. Nici aici nu cred c
sunt probleme, exist  avizele comisiilor, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi



HOT RÂREA Nr.99/2011
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru bunul „Muzeul de Art –

Centrul Artistic Baia Mare”, din domeniul public al jude ului,
situat în Baia Mare, str.1 Mai nr.8

Dl.Marinescu Emil: Continu m, cu punctul 5, cu proiectul de hot râre privind
însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul public al jude ului, situat
în Baia Mare, str.Drago  Vod  nr.9. Ave i puncte de vedere? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.100/2011
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul public al

jude ului, situat în Baia Mare, str.Drago  Vod  nr.9

Dl.Marinescu Emil: Iat -ne ajun i, stima i colegi, la ultimul punct de pe ordinea
de zi a edin ei noastre, adic  la proiectul de hot râre privind înfiin area Comisiei
paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de
persoane, prin servicii regulate, i de atribuire a licen elor de traseu. V  supun votului i
acest proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.101/2011
privind înfiin area Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor

de atribuire a serviciului de transport public de persoane,
prin servicii regulate, i de atribuire a licen elor de traseu

Dl.Marinescu Emil: Acestea fiind spuse, declar închis edin a noastr  de azi.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte de edin , vreau

doar atât s  spun c  apreciez stilul colocvial în care a i condus edin a de ast zi, îns , nu
pot s  nu v  fac i corectura necesar  la exprimarea domniei voastre: nu se spune „v
supun votului hot rârea în integritatea ei”, ci în integralitatea ei, c  acest cuvânt nu este
un derivat al cuvântului „integru” ci unul al cuvântului „integral”.

Dl.Marinescu Emil:  mul umesc pentru precizare.
Dac  tot s-a f cut aici o interven ie, a  dori s  fac i eu una, adic  s -i urez mult

baft  colegului nostru T taru Florin, care, în urma scrutinului organizat, a ob inut
num rul de voturi necesare pentru a ocupa o nou  func ie de demnitate, aceea de deputat
în Parlamentul României. Ne bucur m s -l avem ast zi aici, cu noi, la aceast  ultim
edin  de consiliu a domniei sale, i înc  o dat , îi ur m mult succes!

PRE EDINTE DE EDIN ,
Emil Marinescu SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

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


