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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 30 SEPTEMBRIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.359  din 21.09.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de 22 septembrie 2011.

Din cei 35 consilieri jude eni care formeaz  Consiliul jude ean, s-au prezentat
la edin  25.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Man Mircea.
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, Kovacs Maria – director, Direc ia 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 , 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 11 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Inainte de a intra în
ordinea de zi a edin ei de astazi, va supun adoptarii procesul verbal al edintei
noastre anterioare.

Procesul verbal al edin ei din 30 august 2011 a fost adoptat în unanimitate.
 supun adopt rii acum urm torul proiect de ordine de zi:

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

2. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

3. Proiect de hot râre privind înfiin area „Centrului de primire în regim de
urgen  pentru copiii str zii”, situat în localitatea Baia Mare, str.Progresului
nr.18, precum i a aprob rii organigramei i a statului de func ii pentru
aceast  loca ie;
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4. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate, i a
transportului de persoane prin curse regulate speciale;

5. Proiect de hot râre privind modificarea i completarea Hot rârii Consiliului
jude ean Maramure  nr.94 din 29 august 2011;

6. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
taru Florin i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

7. Proiect de hot râre privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean
Maramure  a sectoarelor de drum jude ean 186, situate în intravilanul
ora elor Dragomire ti i S li tea de Sus;

8. Proiect de hot râre privind completarea Caietului de sarcini i a
Regulamentului de organizare i func ionare a Serviciului de administrare a
domeniului public al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor
jude ene;

9. Raport privind utilizarea fondului de rezerv  constituit la dispozi ia
Consiliului jude ean, la data de 30 iunie 2011;
Puncte suplimentare:

10.Proiect de hot râre privind modificarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,
aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.91/28.07.2011;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli,
modificat, pe anul 2011, la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia
Mare”;

12.Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii nr.76/2011, de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere garaje pentru
autospeciale SMURD – jude ul Maramure ”.

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

Dl.Mircea Man: La primul punct avem proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011. Avem aviz
favorabil din partea comisiei pentru activit i economico-financiare. Dac  nu ave i
observa ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.102/2011
hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului,

pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate
din rezerva bugetar . La fel, cu avizul dat de comisie, v  supun votului proiectul de
hot râre.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.103/2011
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

 la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.Mircea Man: Urm torul punct îl constituie proiectul de hot râre privind
înfiin area „Centrului de primire în regim de urgen  pentru copiii str zii”, situat în
localitatea Baia Mare, str.Progresului nr.18, precum i a aprob rii organigramei i a
statului de func ii pentru aceast  loca ie.

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: Domnule pre edinte, în urma
analiz rii cu aten ie a acestui document, membrii comisiei de asisten  social i
protec ie a copilului au considerat potrivit s  avizeze proiectul de hot râre.

Dl.Mircea Man: O.K. În aceste condi ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.104/2011
privind înfiin area „Centrului de primire în regim de urgen  pentru copiii

str zii”, situat în localitatea Baia Mare, str.Progresului nr.18, precum
i a aprob rii organigramei i a statului de func ii pentru aceast  loca ie

Dl.Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea
atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin
curse regulate, i a transportului de persoane prin curse regulate speciale.

Dl.Pop Gheorghe, transportator privat: Domnule pre edinte, domnilor
consilieri jude eni, pe traseul Baia Mare – indre ti, în urma licita iei, au fost
declarate câ tig toare dou  firme, „Lourdes Trans” SRL, respectiv „Transim” SRL.
Din evalu rile noastre proprii rezult  c  cele dou  firme transportatoare nu
corespund clasific rii primite de la R.A.R. i A.R.R. Bucure ti, fapt pentru care s-au
înaintat adrese oficiale c tre aceste dou  institu ii abilitate, care au retransmis aceste
adrese c tre institu iile b im rene de profil, pentru reevaluarea respectivelor mijloace
de transport neconforme, lucru care nu s-a f cut pân  în prezent. Dorin a noastr  este
de a se amâna atribuirea acestui traseu pân  când toate aceste aspecte vor fi verificate
i se va da un verdict.

Dl.Hotea, transportator privat: Domnule pre edinte, domnilor consilieri,
sunt reprezentantul firmei „Hotea Transport” Baia Mare, eu sunt transportator pe ruta
Baia Mare – Colt u de 8 ani de zile, iar în urma licita iei organizate pentru atribuirea
acestui traseu, la care am participat i eu, au participat i alte dou  firme care au fost
declarate ulterior câ tig toare – cel pu in a a mi-a spus domnul T lp an de la
Consiliul jude ean. Vreau s  v  spun c  de 8 ani de când transport persoane pe
aceast  rut , inând cont de faptul c  în localitatea Colt u sunt foarte mul i cet eni
de etnie ig neasc , am practicat ni te pre uri minime la biletele de transport, ca s
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constat acum c  aceste dou  firme care au fost autorizate s  asigure transportul de
persoane pe aceast  rut  nu aduc decât tulburare i nelini te în rândul c torilor din
acea zon . Rog consilierii jude eni i pe domnul pre edinte s  ia toate m surile
pentru ca transportul acestor cet eni s  fie din nou favorabil pentru ei, astfel ca s
poat  circula în condi ii bune i la pre uri mici. Oricum, eu am mari îndoieli c  acea
licita ie electronic  pentru atribuirea traseelor s-a f cut corect i legal.

Dl.Mircea Man: Domnilor, eu consider c  sunte i îndrept i a face o sesizare
tre Consiliul jude ean Maramure , iar noi vom verifica dac  s-a gre it cumva din

partea noastr  ori a Autorit ii Rutiere Române i promit s  v  dau un r spuns. Îns
acum noi nu putem bloca acest proiect de hot râre în edin a de plen.

Dl.Bude Ioan, consilier jude ean: Domnule pre edinte, dup  cum tim cu
to ii, atribuirea acestor trasee s-a f cut electronic, de c tre Bucure ti, iar num rul de
curse i frecven a acestora se stabile te de transportatori împreun  cu administra iile
locale de pe raza acelor rute unde se solicit  curse regulate de persoane, i nu de

tre noi. Noi nu suntem autoriza i s  atribuim sau s  ridic m licen e de transport.
Dl. Pop Gheorghe: Domnule pre edinte, firma de transport care a câ tigat

licita ia a ob inut ni te clasific ri false la Bucure ti, în sensul c  ma inile acesteia
care transport  c tori nu corespund categoriei I i putem proba ceea ce afirm m
acum.

Dl.Mircea Man: Aduce i dovezi clare i vedem ce se poate face. Eu nu pot
acum decât s  supun la vot hot rârea, celelalte aspecte sesizate urmând s - i

seasc  rezolvare ulterior.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.105/2011
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane, prin curse regulate,
i a transportului de persoane prin curse regulate speciale

Dl.Mircea Man: La punctul 5 avem proiectul de hot râre privind modificarea
i completarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.94 din 29 august 2011.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, îmi pare r u s
constat atâta incompeten  din partea unora care nu au fost capabili luna trecut  s
fac  acest proiect de hot râre a a cum trebuia, adic  s  fi trecut atunci i sumele
aferente i nu s  complet m acum cu un alt proiect de hot râre.

Dl.Mircea Man: Sunt de acord c  trebuia mai mult  aplecare spre acest
proiect, dar haide i ca acum s  trecem aceast  hot râre, mai ales c  în momentul de
fa  de afl m la concuren  cu un proiect similar depus de jude ul Satu Mare, i,
deoarece noi l-am depus primii i dac  ne lu m dup  regula ministerului conform

reia „primul venit e primul servit”, cred c  vom putea beneficia de finan are.
Proiectul a trecut prin comisii, a c  vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.106/2011
privind modificarea i completarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure

nr.94 din 29 august 2011

Dl.Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre privind
încetarea prin demisie a mandatului domnului T taru Florin i declararea ca vacant a
locului de consilier jude ean. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.107/2011
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului T taru Florin

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei i
adopt rii este cel privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean Maramure
a sectoarelor de drum jude ean 186, situate în intravilanul ora elor Dragomire ti i

li tea de Sus. Din câte am în eles, aici exist  un amendament formulat în edin a
comisiei juridice i de disciplin .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Da, în sensul c  articolul 1 din
hot râre va avea urm torul con inut: Se aprob  preluarea de c tre Consiliul
jude ean a sectoarelor de drum din DJ 186 situate în intravilanul ora elor
Dragomire ti i S li tea de Sus, Seini i omcuta Mare , iar articolul 2 va suna în
felul urm tor: Se aprob  transferul administr rii sectoarelor de drum jude ean,
situate în intravilanul ora elor Dragomire ti, S li tea de Sus, Seini i omcuta
Mare, c tre S.C. Drumuri-Poduri Maramure  S.A., în calitate de administrator al
domeniului public al jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene .

Dl.Mircea Man:  supun votului amendamentul i apoi hot rârea în
ansamblul s u.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.108/2011
privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean Maramure  a

sectoarelor de drum jude ean 186, situate în intravilanul ora elor
Dragomire ti i S li tea de Sus

Dl.Mircea Man: Continu m acum cu proiectul de hot râre privind
completarea Caietului de sarcini i a Regulamentului de organizare i func ionare a
Serviciului de administrare a domeniului public al jude ului Maramure  în domeniul
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drumurilor jude ene. Si acest proiect de hot râre a primit avizul comisiei de
specialitate. Da i-mi voie s  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.109/2011
privind completarea Caietului de sarcini i a Regulamentului de organizare i

func ionare a Serviciului de administrare a domeniului public al jude ului
Maramure în domeniul drumurilor jude ene

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, deoarece acum urmeaz  punctul  9, adic  acel
Raport privind utilizarea fondului de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului
jude ean, la data de 30 iunie 2011, care nu trebuie votat, i considerând c  l- i
studiat, trecem mai departe, la ordinea de zi suplimentar  a edin ei, i anume la
proiectul de hot râre privind modificarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, aprobat prin
Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.91/28.07.2011. Avem avizul comisiei
de asisten  social i protec ie a copilului, iar dac  nu sunt întreb ri, v  supun
votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.110/2011
privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, aprobat prin Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr.91/28.07.2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre suplimentar este cel privind
aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli, modificat, pe anul 2011, la Regia
Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”, pe care vi-l supun la vot.

S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.111/2011
privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli, modificat, pe anul 2011, la

Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Dl.Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre înscris pe agenda de azi este cel
privind modificarea Hot rârii nr.76/2011, de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul „Extindere garaje pentru autospeciale SMURD – jude ul
Maramure ”. Dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.112/2011

privind modificarea Hot rârii nr.76/2011,
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere garaje pentru autospeciale SMURD – jude ul Maramure ”
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Dl.Mircea Man: Stima i colegi, deoarece am epuizat în timp foarte scurt
ordinea de zi a edin ei, a  dori în final s  mai fac unele preciz ri legate de
investi iile importante care se deruleaz  în jude ul Maramure , i anume:

1. Cu privire la Proiectul „Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Dr.
Constantin Opri  Baia Mare”, vreau s  v  spun c  nu a avut loc niciun fel de recep ie
decât preliminar, pân  când Corpul G al Spitalului va fi predat reabilitat în întregime,
undeva în aceast  toamn . Am preluat 5 etaje i le-am predat spitalului. R mâne de
discutat ce etap  s  urmeze în construc ie/reabilitare, iar p rerea mea este c  nu
Policlinica i Direc iunea sunt prioritare pentru a fi reabilitate, ci va trebui s  ne
gândim la reabilitarea unui alt corp de cl dire. Sigur c  exist  câteva probleme între
constructor i echipa de implementare a proiectului, la fel cum exist  oarecari
întârzieri în derularea lucr rilor - datorit  faptului c  realitatea din teren nu
corespunde întotdeauna cu cifrele înscrise în proiect - îns  nu de natur  a crea
îngrijor ri.

Va trebui s  gândim anumite sume de bani pentru spitalul jude ean, având în
vedere c  am f cut demersuri la Ministerul S ii pentru dublarea capacit ii
Unit ii de Primire Urgen e, caz în care se impune i o contribu ie din partea
Consiliului jude ean Maramure  din bugetul pe 2012.

2. Legat de Depozitul Ecologic de de euri menajere, adic  de Proiectul
„Gestiunea Integrat  a De eurilor Menajere în jude ul Maramure ”, fac men iunea c
suntem în faza final , de depunere a documenta iei la Ministerul Mediului, iar

pt mâna ce vine, mai precis luni diminea , voi fi la Bucure ti i voi avea prima
disc ie vizavi de aceast  documenta ie. Regret c  nu vom avea dou  centre de
colectare/depozitare, a a cum era prev zut ini ial, ci vom r mâne doar cu unul.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, vizavi de
investi ia spitalului jude ean, ea este una pe care dumneavoastr  a i mizat mult în
mandatul acesta, la fel ca i cea a drumnului Baia Sprie – Bârsana. Dar problema este
urm toarea: dac  nu v  ve i folosi de influen a dumneavoastr  politic  pentru a
ob ine sumele necesare definitiv rii investi iei de la spital, care în momentul de fa
este reabilitat doar în procent de 25% iar banii aloca i sunt cam pe sfâr ite, atunci va
fi o durere cumplit  pentru bugetului jude ului pe anul 2012! Legat de aeroportul
Baia Mare, ar trebui s  ne spune i, domnule pre edinte, dac  este posibil ca jude ele
Suceava, Cluj ori Satu Mare ar putea s  ne-o ia înainte în ob inerea finan rii pe
aeroport, pentru c  ar fi mare p cat s  v  încheia i mandatul cu asemenea e ecuri i

 nu pute i continua ceea ce v- i propus la început de mandat.
Dl.Mircea Man: Eu cred c  o s  continui i sta i lini tit, c  la Spitalul

jude ean nu avem probleme cu finan area. Este problema constructorului dac  î i
dore te mult mai mult, dar noi avem un contract foarte ferm, noi avem banii pe
absolut tot spitalul! Negocierea dintre firma VAMED, care a câ tigat licita ia pentru
acest proiect, i subcontractant, este problema domniilor lor i nu a noastr . Avem
bani pentru reabilitarea tuturor corpurilor de cl dire. Constructorul a împ it
procentele gre it între el i subcontractan i îns  nu e problema noastr .
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La aeroport, nu tiu ce sum  de bani vom primi, îns  cu siguran  vom primi!
D-na consilier jude ean Edit C pu an: Legat de problema spitalului

jude ean, vreau s  v  întreb, domnule pre edinte, dac  v- i referit la o modernizare
mai mare i mai larg  a Serviciului de urgen e, în sensul c  ea era cuprins  ini ial în
acest proiect de reabilitare a spitalului sau urmeaz  a fi elaborat un alt proiect pentru
aceast  sec iune, fiindc  este foarte important ca atunci când vom avea bugetul
pentru anul 2012 s  cuprindem o sum  care s  priveasc i aceast  lucrare. Adic  s
nu fie ni te înc lec ri care s  împiedice fluen a dintre finan are, proiect, executant,
etc.

Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, luni voi avea aceast  discu ie cu noul
ministru al S ii i cu primul ministru. Dublarea capacit ii UPU este o prioritate
pentru noi, cum prioritate este i proiectul – pe care domniile voastre a i acceptat s -l
cofinan m – privind sec ia de chirurgie oncologic , o sec ie special  care este
absolut necesar  pentru spital.

Dl.Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu a  dori s  atrag aten ia asupra
unui lucru, i s  fiu bine în eles: tim cu to ii c  s-a dorit descentralizarea unit ilor
spitalice ti, c  ministerul a dorit s  scape de ele i s  ni le dea nou  ca s  le ajut m
mai mult, dar trebuie s  în elegem c i noi ne putem întinde doar „cât ne e
plapuma”, adic nu putem angaja investi ii mari dac  nu vom avea sprijinul
ministerului s ii i banii cuprin i în buget pentru a a ceva. Noi, ca unitate
administrativ , nu avem venituri proprii, iar banii care-i primim îi d m pe sume de
echilibrare, a a c  bani de investi ii nu prea avem. To i ne dorim s  putem face
investi ii în spitale, în s n tate, dar dac  nu avem bani, nu putem.

Dl.Mircea Man: Eu v  mul umesc, îns  cu ajutorul domniilor voastre efortul
cut în acest an 2011 pe acest domeniu a fost substan ial, i nu cred c  efortul pe

2012 va fi mai mare. Deci cred c  ne putem permite, cam cu aceia i bani, ca i în
anul urm tor s  contribuim c tre spitalul jude ean.

Îl rog acum pe domnul vicepre edinte s  v  fac  o prezentare a ac iunilor
legale de investi ia Depozitului Ecologic.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Firma din Timi oara care ne execut
lucr rile de proiectare la acest obiectiv de investi ie ne-a solicitat ieri - când de fapt
trebuia s  ne aduc  documenta ia final – o prelungire a termenului cu înc  dou

pt mâni, pentru a putea definitiva ultima parte din proiect, cea economic . Prima
parte este gata i domnul pre edinte se va prezenta cu ea luni, la Bucure ti. În orice
caz, grantul a ajuns cu 50% mai mare decât cel aprobat de minister, respectiv de la
50 i ceva de milioane euro la 80 milioane euro, reu ind s  ajung  la suma pe care
ministerul ne-a promis-o pentru aceast  investi ie. Luni vor veni cei de la firma din
Timi oara pentru a elabora împreun  scrisoarea / solicitarea pentru cererea de
finan are, iar din partea celor de la mediu am g sit în elegere dac  vom întârzia cu o

pt mân -dou , cu condi ia s  respect m toate celelalte chestiuni stabilite anterior.
Sper ca pân  la urm toarea edin  acest proiect va fi depus, astfel ca s  putem
ob ine finan area lui.
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Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean:  Domnule pre edinte,  am  i  eu  de
adresat o întrebare, tot pe chestiunea spitalului, întrebare care este foarte simpl , i s
vedem cum va fi r spunsul: de ce?

Dl.Mircea Man: Mul umesc. Eu mi-o asum, i sunt convins c  dac  a  fi avut
consilieri buni nu-mi mai punea i aceast  întrebare. Dar, repet, n-a fost cu panglic , a
fost doar de lucru. Mul umesc.

Stima i colegi, vreau s  v  mai fac unele preciz ri, i anume: luni am f cut o
conferin  de pres  la organizarea de antier la Ocna ugatag i am f cut exact o
trecere în revist  a lucr rii la drumul Baia Sprie – Bârsana. În acest moment,
lucr rile legate de l rgirea, de casetarea drumului, sunt finalizate în procent de 80%,
lucr rile de dren sunt finalizate 100%, iar podurile i pode ele sunt abordate peste
90%. Sunt turna i în faz  final , determinant , 3 kilometri de drum, i sunt preg ti i
în acest moment peste 7 kilometri. Am cerut constructorului s - i continue
activitatea pân  la sfâr itul anului, i s  preg teasc  pentru perioada de iarn  tot ce
înseamn  poduri nefinalizate, pentru a putea fi conservate, dar mai ales pentru
siguran a traficului. Avem câteva tronsoane de drum cu probleme, alunec ri de teren,
consolid ri care nu intrau în proiect, iar echipa de implementare din consiliu a f cut
un studiu pentru preg tirea a ceea ce înseamn  licita ie pentru lucr rile respective, pe
vreo cinci- ase kilometri. Apoi, avem câteva probleme legate de postarea unei
conducte de gaz care în proiectare era la 80 de centimentri iar realmente ea este la 30
de centimetri de marginea drumului, fapt care ne încurc  foarte tare. De asemenea,
vizavi de investi ia de la Cavnic i Baia Sprie, de introducere a canaliz rii i apei, nu
avem toate elementele pentru c  nu a intrat înc  la licita ie, îns  peste câteva zile
vom ti i cine este constructorul i care sunt termenele, astfel ca s  putem avea
abordarea final  pentru lucrarea respectiv . Cert este c  la o analiz  a echipei de
implementare cu constructorul, care a avut loc s pt mâna trecut , din motive legate
de ceea ce s-a întâmplat cu investi iile aflate pe traseu, lucrarea trebuie s  se
finalizeze undeva în martie, iar finalizarea financiar  în data de 15.09 dac  bine tiu.
Vom discuta punct cu punct fiecare etap  în parte. Oricum, eu am cerut zilnic
rapoarte cu tot ceea ce se petrece pe antier, lucrarea fiind contabilizat  zi de zi.
Sincope de finan are nu exist , bani sunt, cert este c  au fost discu ii între constructor
i echipa de implementare pentru c  ei au pus 7 kilometri de binder f  s  aib  faz

determinant , în consecin  cei 7 km intrând în între inere i nicidecum în lucrarea
efectiv . Lucrarea a fost verificat i paraverificat  de toate organismele abilitate, au
fost descoperite nereguli - dar nu înc lc ri ale legii - privind proiectare, privind
mi carea de personal a constructorului, privind neaprecierea just  a distan ei, etc.
Toate aceste lucruri le discut m punct cu punct, iar echipa de implementare, pe baza
raportului pe care-l prime te de la constructor, îmi prezint  în fiecare diminea
situa ia din teren. Este o lucrare extrem de complicat , i doar urm rit  pas cu pas ea
poate fi finalizat  a a cum ne dorim. M  bucur c  domnul consilier Gheorghe imon
a fost luni în antier cu mine, unde am putut constata c  nu este o lucrare cu câ tig
înspre constructor, care va ie i în pierdere, dar asta nu e problema noastr .
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Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, categoric
drumul nu se va termina conform contractului, pân  la finele anului 2012, de i eu
m-  bucura s  fie a a. Întrebarea mea este dac  ve i percepe penalit i firmei
constructoare, conform clauzelor contractuale, dac  nu va reu i s  finalizeze lucrarea
pân  la sfâr itul lunii aprilie 2012.

Dl.Mircea Man: Eu cred c  o s  discut m de penalit i mult mai repede,
trebuie s  vedem foarte clar dac  nu cumva i din vina noastr  s-au produs aceste
întârzieri. Sigur c  în momentul în care vom constata c  trebuie s  aplic m sanc iuni,
le vom face f  nicio rezerv . Iar o prim  sanc iune pe care deja le-am aplicat-o,
sigur indirect, este faptul c  ei, prin asfaltarea de 80 de miliarde au f cut o între inere
bun  pe cei 7 kilometri, iar acei bani n-o s -i pl tim niciodat . Dar, repet, sanc iunile
pe etape de lucr ri i pe neexecutare le vom monitoriza foarte atent i le vom aplica.

Dl.Gheorghe imon: Din câte tiu eu, penalit ile conform contractului sunt
de 0,5%/zi de întârziere, ceea ce în viziunea mea sunt foarte mari. Eu cred c  chiar
dac  am scoate din calcul ora ele Baia Sprie i Cavnic, tot nu se vor finaliza lucr rile
la acest proiect. Mai mult decât atât, eu personal cred c  acest drum este subfinan at.
Dac  firma SELINA nu va reu i s  ne predea drumul, dup  ce c  este subfinan at ,
ca i constructor, va mai fi i penalizat , pentru întârziere. Eu zic c  ar fi bine s  nu

dem într-o capcan , ca nu cumva firma SELINA s  abandoneze lucrarea, iar noi s
mânem pe dinafar . De data asta ne afl m în situa ia în care trebuie s  trat m

aceste chestiuni cu foarte mare seriozitate i cu mult  diploma ie, în raporturile cu
firma SELINA, pentru c , în viziunea mea, dac  ast zi firma se retrage de la lucr ri,
este o mare pierdere pentru Consiliul jude ean Maramure .

Dl.Mircea Man: Da, domnule consilier, a i pus problema foarte bine i
crede i-  c  în acest moment, altceva decât a discuta lucrarea în sine, nu este
permis. Noi trebuie s  urm rim pas cu pas lucrarea i ea se va finaliza, pentru c
turnarea asfaltului nu este o opera iune atât de anevoioas i merge mult mai rapid
decât celelalte.

Acum, dac  nu mai sunt probleme, da i-mi voie s  declar închise lucr rile
edin ei de azi i v  mul umesc pentru prezen .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 30.09.2011.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
 Dumitru Dumu a

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


