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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 19 DECEMBRIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.452 din 04.12.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de joi, 15 decembrie 2011.

Sunt prezen i la dezbateri 32 de consilieri jude eni, din totalul de 35.
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, P tra cu Mihai – director al Aeroportului Baia Mare, Mari

tefan – director al Centrului pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Maramure , Bob Ioan – director al Muzeului de Mineralogie Baia
Mare, Rusu Viorel – director al Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie Baia
Mare, 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 18 noiembrie 2011 a fost adoptat în
unanimitate.

În cele de urmeaz , da i-mi voie s  supun adopt rii urm torul proiect de
ordine 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 privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli
rectificat pe anul 2011 la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;
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3. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii al Centrului
Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale
Maramure ;

4. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii al Muzeului de
Mineralogie Baia Mare;

5. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii la Biblioteca
jude ean  “Petre Dulfu” Baia Mare;

6. Proiect de hot râre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al jude ului Maramure , a unor bunuri aflate în administrarea R.A.
Aeroportul Interna ional Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea “Modific rii programului de
transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin modificarea graficelor de
circula ie pe perioada 2008-2013”;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure , în calitate de cofinan ator, al turi de Ministerul Mediului –
Unitatea de Management, la implementarea comun  a Proiectului
“Controlul integrat al polu rii cu nutrien i” i a Conven iei de colaborare
aferente;

9. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure ;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii în comodat a unor
immobile de la Funda ia “Hope and Homes for Children Romania” i
înfiin area de case de tip familial pentru copii;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea restructur rii Centrului de
Plasament pentru Copii colari Sighetu Marma iei, jude ul Maramure ;

12.Raport de activitate al Compartimentului de transport i autorizare în
domeniul transportului public jude ean de persoane;

Punct suplimentar:
13.Proiect de hot râre privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de

Regia Autonom  “Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl.Mircea Man: Începem a adar, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2011. Rog
pre edintele comisiei de specialitate în care s-a supus spre avizare hot rârea s  ia
cuvântul.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, la dezbaterile
pe marginea acestui document, în edin a comisiei pentru activit i economico-
financiare s-au formulat dou  amendamente, astfel:

1.La articolul 2 se înlocuie te sintagma Se aprob  majorarea cu 6.934,38
mii lei a veniturilor i a  cheltuielilor bugetului institu iilor publice i al
activit ilor finan ate din venituri proprii i subven ii sau finan ate integral din
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venituri proprii  cu sintagma Se aprob  majorarea cu 6.944,38 mii lei  a
veniturilor i a  cheltuielilor bugetului institu iilor publice i al activit ilor
finan ate din venituri proprii i subven ii sau finan ate integral din venituri
proprii , ca urmare a major rii influen elor la Ansamblul Folcloric Na ional
“Transilvania” Baia Mare. Suma de +10 mii lei cu care se modific  influen ele în
bugetul Ansamblului Folcloric reprezint  “Venituri din serb ri i spectacole
colare, manifest ri culturale, artistice i sportive”, art.33.10.19 i se aloc  la

art.71.01.02 – “Ma ini, echipamente i mijloace de transport (Sta ie de
sonorizare)”. Se modific  în mod corespunz tor cu aceste influen e i anexele nr. 2
i 3, cu denumirea Modific ri în lista obiectivelor de investi ii i lista pozi iei “Alte

cheltuieli de investi ii”, pe anul 2011.
2. Al doilea amendament propus de membrii comisiei este acela ca dup

articolul 3 s  introducem un nou articol, care s  aib  urm torul con inut: Se
aprob  alocarea sumei de 60 mii lei pentru achizi ionarea de BCF-uri, de la
capitolul 51.02.20 i acordarea acestora Inspectoratului pentru Situa ii de
Urgen  GHEORGHE POP DE B SE TI al jude ului Maramure , necesare
autospecialelor de interven ie, pentru asigurarea parametrilor func ionali .
Articolele ce urmeaz  în proiectul de hot râre se vor renumerota.

Dl.Mircea Man: În regul .  supun votului cele dou  amendamente
prezentate de colegul nostru Zoica  Marinel i apoi hot rârea în integralitatea sa.

Cele dou  amendamente au fost votate în unanimitate, în ordinea formulat .

A fost adoptat  apoi, cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.143/2011
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2011

Dl. Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2011 la R.A.
Aeroportul Interna ional Baia Mare. Comisia a dat aviz favorabil acestui proiect,
iar dac  nu sunt comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.144/2011
privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2011

la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind modificarea
statului de func ii al Centrului Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Maramure . Observ c i aici cele dou  comisii de specialitate au
avizat favorabil documentul. Dac  nu ave i interpel ri, vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.145/2011
privind modificarea statului de func ii al Centrului Jude ean pentru

Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a
edin ei noastre de azi este cel privind modificarea statului de func ii al Muzeului

de Mineralogie Baia Mare. Comisia juridic  a avizat acest proiect de hot râre, pe
care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.146/2011
privind modificarea statului de func ii al Muzeului de Mineralogie Baia Mare

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
modificarea statului de func ii la Biblioteca jude ean  “Petre Dulfu” Baia Mare.
Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.147/2011
privind modificarea statului de func ii la

Biblioteca jude ean  “Petre Dulfu” Baia Mare

Dl. Mircea Man: La punctul 6 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al jude ului Maramure , a
unor bunuri aflate în administrarea R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare.
Având avizul favorabil dat de comisie, v  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.148/2011
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al jude ului

Maramure , a unor bunuri aflate în administrarea
Regiei Autonome “Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Dl.Mircea Man: Un alt proiect pe care vi-l supun votului este cel privind
aprobarea “Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene,
prin modificarea graficelor de circula ie pe perioada 2008-2013”. Comisia de
amenajarea teritoriului i urbanism a avizat documentul.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.149/2011
privind aprobarea “Modific rii programului de transport

pentru re eaua de trasee jude ene, prin modificarea graficelor de circula ie,
pe perioada 2008-2013”

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
particip rii Consiliului jude ean Maramure , în calitate de cofinan ator, al turi de
Ministerul Mediului – Unitatea de Management, la implementarea comun  a
Proiectului “Controlul integrat al polu rii cu nutrien i” i a Conven iei de
colaborare aferente. Având în vedere faptul c i acest proiect de hot râre a primit
aviz favorabil din partea celor dou  comisii de specialitate, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.150/2011
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure , în calitate de

cofinan ator, al turi de Ministerul Mediului – Unitatea de Management, la
implementarea comun  a Proiectului Controlul integrat al polu rii cu

nutrien i a Conven iei de colaborare aferente

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei i
adopt rii este cel privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure .

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.151/2011
privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure

Dl.Mircea Man: La punctul 7 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind aprobarea prelu rii în comodat a unor imobile de la Funda ia “Hope and
Homes for Children Romania” i înfiin area de case de tip familial pentru copii.
Comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil acestui proiect. Dac  nu sunt
obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.152/2011
privind aprobarea prelu rii în comodat a unor immobile
de la Funda ia “Hope and Homes for Children Romania”

i înfiin area de case de tip familial pentru copii
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Dl.Mircea Man: Un alt proiect avizat de comisia de protec ie a copilului i
de cea pentru activit i economico-financiar  este cel privind aprobarea
restructur rii Centrului de Plasament pentru Copii colari Sighetu Marma iei,
jude ul Maramure , pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.153/2011
privind aprobarea restructur rii Centrului de Plasament pentru Copii colari

Sighetu Marma iei, jude ul Maramure

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, propun s  trecem peste Raportul de
activitate al Compartimentului de transport i autorizare în domeniul transportului
public jude ean de personae, pe care îl av i cu to ii în mape i pe care sunt convins

 l- i citit i însu it, i s  vot m ultimul proiect de hot râre înscris pe ordinea de
zi a edin ei noastre de azi, adic  cel de la punctul suplimentar,  privind aprobarea
tarifelor aeroportuare practicate de Regia Autonom  “Aeroportul Interna ional
Baia Mare”.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, aici avem un
amendament care s-a formulat în edin a comisiei pentru activit i economico-
financiare, în sensul c  la Anexa nr.1, tarifele aeroportuare: aterizare – curse
regulate, tariful aterizare va fi de 4 euro/ton , iar reducerile ce se acord  la 2-4
ateriz ri/lun  vor fi de 5%, iar între 5 i 8 ateriz ri reducerea va fi de 10%. Restul
procentelor r mân neschimbate. De asemenea, la punctul 1.3 din anex , la capitolul
“Handling la cerere”, tariful pentru degivrare va fi de 150 euro, pentru lichidul de
degivrare/antigivrare, cu 2,5 euro/litrul de lichid 100% consumat.

Dl.Mircea Man: În regul .  supun votului acest amendament.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate de membrii consiliului jude ean

prezen i la edin a de plen.
A fost adoptat  apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.154/2011
privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de
Regia Autonom  “Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, la final de edin  a dori s  v  fac câteva
inform ri, i anume:

1.Ast zi vom avea o întâlnire cu copiii institu ionaliza i din cadrul Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , iar pentru c  eu
nu voi putea fi prezent pe la toate centrele, v-  ruga i pe domniile voastre s
participa i la aceste manifest ri. La ora 17,  la mall, vom avea o întâlnire cu vreo o
sut  de copii din cadrul Direc iei, vom discuta cu ei i le vom da cadouri.
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2. O alt  ac iune pe care o vom lansa mâine va fi cea intitulat  generic
Cr ciun în Maramure – loca ie Muzeul de Etnografie, unde, de asemenea, v

rog s  participa i, inclusiv presa, care a muncit al turi de noi pe tot parcursul
acestui an. Va fi o mas  special , cu produse tradi ionale, la Muzeul Satului, unde

 invit pe to i.
3. Cred c  între Cr ciun i Anul Nou va mai fi o edin  special , în care

inten ionez s  decernez pentru 10 personalit i ale jude ului Maramure  premiile
pre edintelui.

4. Legat de Depozitul ecologic, sper c  nu va trebui s  mai facem vreo
edin  pân  la finele anului. Oricum suntem mereu în leg tur  cu Ministerul

Mediului, cu consultantul pe proiect, etc., i sper ca în luna ianuarie a anul 2012,
împreun  cu colegii de la Direc ia Economic , s  reu im s  deschidem o linie de
creditare pentru cele trei mari proiecte aflate în desf urare la noi în jude : Drumul
Baia Sprie-Bârsana, Reabilitarea Spitalului jude ean i Depozitul ecologic. Dac
vom cheltui bani din aceast  linie de creditare, ve i hot rî tot dumneavoastr , îns
este important s  facem acest demers cât mai repede cu putin , având în vedere c
formalit ile dureaz  cam 6 luni de zile. Exist  lucr ri neeligibile atât pe proiectul
Drumului Baia Sprie-Bârsana, cam de 100 miliarde, cât i pe proiectul cu
reabilitarea Spitalului din Baia Mare, tot de 100 de miliarde lei, iar pe Depozitul
ecologic avem de f cut lucr ri care sunt din bugetul Consiliului jude ean, a a c  va
trebui s  gândim foarte bine proiec ia de buget pe 2012, astfel încât cele trei
investi ii importante s  poat  avea în continuare sprijinul nostru la care ne-am
angajat înc  de la început.

5. În aceast  s pt mân , mai precis miercuri seara, pe data de 21 decembrie
ora 21, vom inaugura balizajul la Aeroportul Interna ional Baia Mare, i v  invit pe
to i s  fi i prezen i.

6. Ave i în mape o agend  cu Bastionul M celarilor , un obiectiv finalizat
de c tre Consiliul jude ean Maramure i vreau s  v  spun c  acesta se afl  la
dispozi ia domniilor voastre, pentru orice manifest ri în slujba jude ului.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, a  dori s  v
aten ionez c  pe zona Cavnic, în urma ninsorilor c zute, drumul a cam devenit
impracticabil. S-a cur at întrucâtva carosabilul, îns  au r mas pe margini mun ii
de z pad i cred c  ar trebui s  interveni i pentru înl turarea mormanelor de

pad  de-acolo, pentru a nu se îngreuna i mai mult traficul.
Într-o alt  ordine de idei, pentru a fi înl turate orice suspiciuni cu privire la

bunul mers al lucr rilor de reabilitare la spitalul jude ean, am dori s  ne face i o
informare cât se poate de clar i exact  asupra situa iei actuale, cu privire la
cuantumul amenzilor aplicate, la evolu ia lucr rilor i a a mai departe.

Dl.Mircea Man:  dau o veste trist : înc  nu avem amenzi! i v  amintesc
 nu trebuie s  mi se pun  mie în cârc  toate aspectele de-acolo pentru c  avem o

echip  de implementare care se ocup  de acest proiect i care încaseaz  un procent
frumu el, de 75%, i mai este i o comisie de audit care vine i verific  toate
lucr rile i etapele de lucr ri. Pân  în acest moment nu am primit nicio aten ionare
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scris  c  am fi gre it cu ceva, iar corec iile în sine, f cute de echipa de audit, nu
sunt penale, sunt doar gre eli, care nu au fost amendate. Dar eu voi sanc iona pe
to i cei care au fost implica i dac  au f cut gre eli, i îi voi exclude din toate
comisiile de licita ie de-aici încolo! Apoi, privitor la chestiunea cu drumul pe
Cavnic, exist i acum o mie de întreb ri de ce s-au negociat lucr rile la un pre –
i aici domnul director Chendea Cristian de la Direc ia Tehnic  ar trebui s  ne

spun – cunoscându-se faptul c  drumul Baia Sprie – Cavnic este cel mai înz pezit
drum din perioada anului! În pre ul negociat nu intra i transportarea z pezii, ci
doar înl turarea ei de pe carosabil. Exist  o echip  din Direc ia Tehnic  a
consiliului jude ean care se ocup  de aceste chestiuni, i de întreaga desz pezire

spunde Direc ia Tehnic !
Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, vreau s  v  spun c i negociat

prost cu domnul Chendea, când ti i de ani de zile c  drumul pe Cavnic este unul
foarte strâmt i oricât ar fi de cur at tot r mân mormanele de z pad  acolo!

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, declare închise lucr rile edin ei
de azi i v  doresc “S rb tori fericite”!

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

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita  M. Valeria
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


