
          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 24 OCTOMBRIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.370 din 19.10.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de joi, 20 octombrie 2011.

Sunt prezen i la edin  35 consilieri jude eni.
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,
Alexa Tiberiu – director al Muzeului jude ean „Centrul Artistic Baia Mare”, Petru iu
Vasile – director al colii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, Zaharie Aron
– membru al Partidului Social Democrat – filiala Maramure  (propus pentru validare
în func ia de consilier jude ean), al i conduc tori ai institu iilor subordonate
Consiliului jude ean, precum i un num r de 10 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 data de 30 septembrie 2011 a fost adoptat în
unanimitate.

 supun adopt rii acum urm torul proiect de ordine de zi: 12 puncte ini iale
plus 4 suplimentare:

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

2. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din TVA, pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ului, pe anul 2011;



3. Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
4. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de

specialitate, pe domenii de activitate;
5. Proiect de hot râre privind revocarea reprezentantului asigura ilor din

jude ul Maramure  în Adunarea Reprezentan ilor Casei Na ionale pentru
Asigur ri de S tate i a membrului în Consiliul de administra ie al Casei
pentru Asigur ri de S tate a jude ului Maramure i desemnarea noilor
reprezentan i;

6. Proiect de hot târe pentru aprobarea Planului de între inere, repara ii
curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2011;

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea programului operativ i de m suri
privind asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes
jude ean, în iarna 2011 – 2012;

8. Proiect de hot râre privind predarea în administrarea Consiliului local al
ora ului Baia Mare a unui sector din drumul jude ean 183 aflat în
administrarea S.C. „Drumuri-Poduri” S.A. Maramure ;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici rezulta i din studiul de fezabilitate pentru proiectul „Cre terea
capacit ii de management i de r spuns în cazul dezastrelor naturale în
zona transfrontalier ”;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea punerii la dispozi ie a terenului
necesar construirii Centrului de recuperare pentru copii cu nevoi speciale
în Sighetu Marma iei, str.Drago  Vod  nr.35;

12.Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii la coala de
Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;
P u n c t e   s u p l i m e n t a r e:

13. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de
func ii ale Muzeului Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare”;
14. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii bunurilor care au apar inut
fostei Case de plasament pentru copii colari Bocicoiu Mare, din domeniul
privat în domeniul public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii
acestora în domeniul public al comunei Bocicoiu Mare;
15. Proiect de hot râre privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean
Maramure  a sectoarelor de drumuri jude ene situate în intravilanul ora ului
Târgu L pu :
16. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale privind
dezmembrarea unui imobil situat în jude ul Maramure , Unitatea
Administrativ-Teritorial  T ii M gher , identificat prin nr. Cadastral
51021, în vederea reamplas rii sta iei meteorologice jude ene în incinta
Aeroportului Baia Mare.

Stima i colegi, dac  nu ave i complet ri sau modific ri, v  supun
votului acest proiect de ordine de zi.



Ordinea de zi a edin ei a fost adoptat  în unanimitate.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, având în vedere faptul c  ast zi

pe ordinea de zi avem un proiect de hot râre de validare a unui nou mandat de
consilier jude ean, propunerea mea ar fi s  începem chiar cu acel proiect, altfel spus
cu punctul 3 de pe ordinea de zi.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian, pre edinte al comisiei de validare:
Domnule pre edinte, studiind documentele care ni s-au pus la dispozi ie în edin a
comisiei de validare, am constatat c  domnul Zaharie Anton, membru al Partidului
Social Democrat, îndepline te toate condi iile pentru a fi validat în func ia de
consilier jude ean, în locul fostului nostru coleg T taru Florin, care a ob inut
mandatul de deputat în Parlamentul României.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, doresc s
adaug aici c , datorit  faptului c  domnul Florin T taru a ajuns deputat, dup  mult
munc  din partea U.S.L., dumneavoastr  a i luat din nou o mare palm , a a cum a i
mai primit i altele de-a lungul acestor trei ani de manageriat al jude ului
Maramure !

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Doresc s  completez cele spuse de
colegul meu, spunând c  datorit  votului din PSD, se pare c  a i r mas doar
pre edintele unora dintre maramure eni!

Dl.Mircea Man: Supun votului domniilor voastre acest proiect de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.113/2011
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

În continuare, domnul Zaharia Aron depune jur mântul de învestire în func ia
de consilier jude ean.

Dl.Mircea Man:  Continu m acum, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2011. Avem
avizul comisiei pentru activit i economico-financiare, iar dac  nu sunt obiec ii, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.114/2011
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011

Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, chiar dac  hot rârea a fost votat ,
 rog s -mi da i voie s  fac o remarc . Constat c  domnia voastr  nu dore te s  fie

un pre edinte transparent, cu privire la tot ceea ce face în acest consiliu jude ean. Mi
s-ar fi p rut cel pu in de bun sim  ca în edin a comisiei de buget-finan e s  existe
aceast  Not  de constatare a neregulilor, iar ast zi în edin a de plen s  ne fie ata at
aceast  Not  la proiectul de hot râre, în toate mapele de edin  ale consilierilor
jude eni, pentru a vedea cu to ii ce se spune în acest document, ca s  nu ne întreb m



pe la col uri dac  este sau cine este vinovat c  am fost amenda i cu suma de 7.000
lei de c tre comunitatea european , pe proiectul drumului Baia Sprie – Bârsana.
Apoi, eu am afirmat în repetate rânduri c  acest drum/investi ie/proiect, cum vre i

-i spunem, este subfinan at i nu se va termina pân  anul viitor în martie, iar acest
drum, care v- i l udat c  v  apar ine, i despre care unii spuneau c  este „drumul
lui Man”, este unul care nu se va termina, i va crea de acum înainte multe probleme
chiar pentru alte proiecte viitoare. P rerea mea este c  acest proiect nu l- i
coordonat a a cum trebuie pentru ca el s  devin  realitate.

Dl.Mircea Man: ti i c i pe proiectul cu Spitalul jude ean de urgen
suntem pasibili de o corec ie, dar de 25% i asta pentru c  normele de implementare
a unor asemenea proiecte sunt extrem de exigente i ele au ap rut dup  doi ani de
zile dup  ce noi am gândit proiectul. Decizia i propunerea ministerului a fost de a
aplica o corec ie de 0 pentru aceast  lucrare, îns  noi nu avem înc  termenul final,
cele 30 de zile pentru a vedea dac  vom contesta sau nu. Vreau s  v  spun c  exist
corec ii la înc  48 de proiecte! Eu am fost în edin a comisiei de buget-finan e i
sunt convins c  proiecte atât de importante ca i acestea dou , precum i altele care
vor mai fi ar putea s  mai sufere de subfinan are, ca i acesta, pentru c  se tot taie
din sume, iar pe de alt  parte, sunt i proiectan i care dau solu ii gre ite iar noi
trebuie s  le punem în aplicare! Recunosc c  sunt probleme la proiectele cu
finan are european , îns  împreun  trebuie s  le rezolv m.

Continu m acum, cu proiectul de hot râre privind repartizarea pe unit i
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A., pentru finan area
cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului Maramure , pe anul 2011. Avem
avizul comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.115/2011
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

TVA, pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului,
 pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind modificarea
unor comisii de specialitate, pe domenii de activitate. Am în eles c  aici consilierul
nostru proasp t învestit, domnul Zaharie Aron, va ocupa cele dou  locuri în
comisiile de specialitate pe care le-a de inut domnul deputat T taru Florin. V  supun
votului hot rârea.

S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.116/2011
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,

pe domenii de activitate

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind revocarea
reprezentantului asigura ilor din jude ul Maramure  în Adunarea Reprezentan ilor



Casei Na ionale pentru Asigur ri de S tate i a membrului în Consiliul de
administra ie al Casei pentru Asigur ri de S tate a jude ului Maramure i
desemnarea noilor reprezentan i.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Propunerea este ca în locul domnului T taru
Florin s  intre domnul Rohian Anton, pe ambele pozi ii.

Dl.Mircea Man: Dac   nu sunt alte propuneri, supun votului dumneavoastr
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.117/2011
privind revocarea reprezentantului asigura ilor din jude ul Maramure  în
Adunarea Reprezentan ilor Casei Na ionale pentru Asigur ri de S tate

i a membrului în Consiliul de administra ie al Casei pentru Asigur ri de
tate a jude ului Maramure i desemnarea noilor reprezentan i

Dl.Mircea Man: La punctul 6 avem proiectul de hot râre pentru aprobarea
Planului de între inere, repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene
în anul 2011.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.118/2011
pentru aprobarea Planului de între inere, repara ii curente i periodice pe

re eaua de drumuri jude ene în anul 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei i
aprob rii este cel pentru aprobarea programului operativ i de m suri privind
asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean, pentru
sezonul de iarn  2011 – 2012. Comisia de urbanism i amenajarea teritoriului a
avizat acest document. Dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.119/2011
pentru aprobarea programului operativ i de m suri privind asigurarea

condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean,
pentru sezonul de iarn  2011 – 2012

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
predarea în administrarea Consiliului local al ora ului Baia Mare a unui sector din
drumul jude ean 183 aflat în administrarea S.C. „Drumuri-Poduri” S.A. Maramure .

i acest proiect de hot râre a fost avizat în comisiile de specialitate. Dac  nu sunt
întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi



HOT RÂREA Nr.120/2011
privind predarea în administrarea Consiliului local al ora ului Baia Mare

a unui sector din drumul jude ean 183 aflat în administrarea S.C. „Drumuri-
Poduri” S.A. Maramure ;

Dl.Mircea Man: Continu m acum cu proiectul de hot râre privind aprobarea
atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale. Avem avizul favorabil al comisiei de urbanism.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: O singur  remarc  a  dori s  fac aici, în
sensul c  aceste curse pe care le aprob m ast zi sunt curse regulate speciale, unde
operatorul are contract cu unit ile de înv mânt i cu anumi i agen i economici,
nefiind vorba aici de c tori ocazionali.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.121/2011
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane, prin curse regulate speciale

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre de pe ordinea de zi este cel
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici rezulta i din studiul de
fezabilitate pentru Proiectul Cre terea capacit ii de management i de r spuns în
cazul dezastrelor naturale în zona transfrontalier . Comisia de buget-finan e a
avizat favorabil hot rârea, pe care v-o supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.122/2011
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici rezulta i din

studiul de fezabilitate pentru Proiectul Cre terea capacit ii de management i
de r spuns în cazul dezastrelor naturale în zona transfrontalier

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea punerii la dispozi ie a terenului necesar construirii Centrului de recuperare
pentru copii cu nevoi speciale în Sighetu Marma iei, str.Drago  Vod  nr.35. Acest
document este avizat de c tre comisia pentru asisten  social i protec ia copilului,
iar dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.123/2011
privind aprobarea de c tre Consiliul jude ean Maramure  a punerii la

dispozi ie a terenului necesar construirii Centrului de recuperare
 pentru copii cu nevoi speciale în Sighetu Marma iei, str.Drago  Vod  nr.35

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
modificarea statului de func ii la coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare. Este



vorba aici de modificarea tran elor de vechime ale unor salaria i, precum i de
trecerea în treapt  superioar  de salarizare, în urma complet rii studiilor de profil.
Comisia a dat aviz favorabil. Dac  nu sunt obiec ii, v  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.124/2011
privind modificarea statului de func ii

la coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
modificarea organigramei i a statului de func ii ale Muzeului Jude ean de Art
„Centru Artistic Baia Mare”. i aici este vorba de transformarea unui post cu studii
medii într-unul cu studii superioare, în urma sus inerii examenului de promovare, cu
precizarea c  modificarea solicitat  se încadreaz  în limitele de cheltuieli aprobate
de consiliul jude ean. V  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.125/2011
privind modificarea organigramei i a statului de func ii

ale Muzeului Jude ean de Art  „Centru Artistic Baia Mare”

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea trecerii bunurilor care au apar inut fostei Case de plasament pentru copii
colari Bocicoiu Mare, din domeniul privat în domeniul public al jude ului

Maramure , în vederea transmiterii acestora în domeniul public al comunei Bocicoiu
Mare. Documentul a fost avizat în comisia de specialitate, iar dac  nu sunt întreb ri,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.126/2011
privind aprobarea trecerii bunurilor care au apar inut fostei Case de

plasament pentru copii colari Bocicoiu Mare, din domeniul privat în domeniul
public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestora în domeniul

public al comunei Bocicoiu Mare

Dl.Mircea Man: Tot pe ordinea suplimentar  este înscris i proiectul de
hot râre privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean Maramure  a
sectoarelor de drumuri jude ene situate în intravilanul ora ului Târgu L pu .
Comisia de urbanism i amenajarea teritoriului a avizat favorabil hot rârea, pe care
v-o supun la vot.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr. 127/2011
privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean Maramure  a

sectoarelor de drumuri jude ene situate în intravilanul ora ului Târgu L pu

Dl.Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei i
adopt rii în edin a de azi este cel privind însu irea documenta iei cadastrale privind
dezmembrarea unui imobil situat în jude ul Maramure , Unitatea Administrativ-
Teritorial  T ii M gher , identificat prin nr. Cadastral 51021, în vederea
reamplas rii sta iei meteorologice jude ene în incinta Aeroportului Baia Mare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.128/2011
privind însu irea documenta iei cadastrale privind dezmembrarea unui imobil

situat în jude ul Maramure , Unitatea Administrativ-Teritorial  T ii
gher , identificat prin nr. Cadastral 51021, în vederea reamplas rii sta iei

meteorologice jude ene în incinta Aeroportului Baia Mare

Dl.Mircea Man: Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei noastre
de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 24 octombrie
2011.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria
 - Compartiment preg tire edin e –


