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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 24 IANUARIE 2012

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.11 din 19.01.2012, publicat  în ziarul “Graiul Maramure ului” din
ziua de vineri, 20 ianuarie 2012.

Sunt prezen i la edin  34 de consilieri jude eni. Absenteaz  consilierul
jude ean B ban Ioan Gheorghe.

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 , Orzac Lavinia – director
adjunct al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului, Bob Ioan –
director al Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare, P tra cu Mihai – director al
Aeroportului Interna ional Baia Mare, al i conduc tori ai institu iilor subordonate
Consiliului jude ean, precum i un num r de 12 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 extraordinare din 11 ianuarie 2012 a fost adoptat în
unanimitate.

Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau s  transmit mul umirile domnului
ministru Valeriu Tab  pentru faptul c  Maramure ul i-a f cut datoria la Berlin,
reprezentând România într-un procent de peste 80% din standurile desf urate la
Târgul International de la Berlin intitulat „S pt mâna Verde 2012”. Programul

pt mânii Berlineze a debutat cu un spectacol la care au participat 6.000 de europeni,
din partea României fiind prezen i acolo ministrul Valeriu Tab , domnul Dacian
Ciolo – comisar european, i al i oficiali români. Vreau s  men ionez c  anul acesta
am beneficiat de mai mult spa iu de prezentare – în jur de 1.200 de metri patra i fa  de
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doar 150 cât am avut anul trecut – din care cel mai mult procent, de 80%, a fost ocupat
de maramure eni. A fost o experien  unic  pentru produc torii no tri tradi ionali de a
se prezenta la un asemenea nivel, iar produsele  noastre au avut o foarte mare c utare,
astfel c  eu cred c  niciun produc tor nu va reveni în ar  cu marfa nevândut . Mai
îmbucur tor este faptul c  s-au stabilit multe contacte economice acolo, pentru
dezvolt ri de afaceri ulterioare. Ne-am întâlnit acolo i cu o delega ie condus  de un
deputat care a vizitat România de 1 Decembrie, care în luna februarie vor fi prezen i la
Camera de Comer i Industrie cu propuneri de colabor ri economice, dup  care, o
delega ie de oameni de afaceri din jude ul Maramure  va fi invitat  în Saxonia, în
perioada 1-10 mai 2012.

Acum, am s -l rog pe consilierul Anton Rohian, care a fost sufletul acestei
deplas ri, s  ne spun i domnia sa câteva cuvinte.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnilor colegi, a  vrea doar s  v  spun
 la aceast  manifestare de amploare, Maramure ul a scos fa a curat  a României, prin

ace ti oameni destoinici care pentru prima dat  au sim it c  sunt români! Prin prezen a
noastr  la aceast  mare expozi ie mondial  de la Berlin cred c  ar trebui s  facem un
leg mânt – prin intermediul comisiei de agricultur , pentru ca s tim c  locul nostru i
pe viitor este acolo! Am sim it cu-adev rat c  Maramure ul a reînviat, iar prezen a
celor 77 de mini tri i deschiderea oficial  care s-a f cut la standul nostru, precum i
faptul c  pe toat  perioada reprezentan ii României au fost focaliza i continuu, ne-a dat
speran a c  lucrurile se îndreapt  spre bine i c suntem aprecia i. Sigur, dac  am fi pus
i mai mult accent pe specificul nostru, în sensul de a fi avut inspira ia de a duce acolo

o cas  cu târna , tipic maramure ean , cum au f cut alte ri care au pus în valoare i
acest specific al lor, ne-am fi bucurat de o i mai mare apreciere din partea celor
prezen i.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, fa  de
frumoasele cuvinte rostite aici, eu vin doar cu o subliniere i nu o completare, adic  s
spun, din pre uire pentru cultura dumneavoastr  istoric i general , c  subscriu la
ideea de a-l invita pe domnul ministru Tab – care, cu toate c  este din PDL i eu
sunt împotriva PDL-ului, mi-este drag – dar, totodat  mi-e mult mai drag Dacian
Ciolo , în primul rând pentru c  este s jan de-al meu, din Pericei, i-n al doilea rând
pentru c  este românul care a ajuns în cea mai înalt  calitate pe care un român a
dobândit-o vreodat , dup fra ii Ioan i Petru Asan, acei aromâni care au condus aratul
româno-bulgar pe vremuri!

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, da i-mi voie s  v  supun aten iei i aprob rii
urm toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru „Muzeul
de Mineralogie Baia Mare” din domeniul public al jude ului, situat în Baia
Mare, B-dul Traian, nr.8;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii bunului – „Sediul forma iei de
lucru Coroieni – Proteplant”, din domeniul privat în domeniul public al
jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestuia în domeniul public al
comunei Coroieni;
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3. Proiect de hot râre privind modificarea unor prevederi ale Hot rârilor
Consiliului jude ean Maramure  nr. 15, 16, 17 i 18/ 2010 referitoare la
aprobarea Regulamentelor de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la institu iile publice de cultur  ce func ioneaz  sub
autoritatea Consiliului jude ean Maramure ;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea componen ei nominale a comisiilor de
evaluare a managementului i a comisiei de solu ionare a contesta iilor pentru
evaluarea managementului la instit iile publice de cultur  ce func ioneaz
sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure ;

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

6. Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii proiectului „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 aeroportuare;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
”PlaNETour - Crearea unui produs de turism tiin ific prin modernizarea
Planetarului Baia Mare i Observatorului astronomic Uzhgorod i crearea
unei re ele transfrontaliere de dezvoltare a turismului tiin ific în jude ul
Maramure i regiunea Transkarpatia , propus spre finan are în cadrul
Programului  de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria- Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între
DGASPC Maramure i Consiliul local al comunei Coroieni în vederea
promov rii în parteneriat a proiectului Centru de zi comuna Coroieni i  a
promov rii acestuia;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectelor
propuse spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier
ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestora.
Puncte suplimentare:

10. Proiect de hot râre privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean
Maramure  a sectoarelor de drumuri jude ene, situate în intravilanul ora ului
Ulmeni;

11. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor
spa ii din imobilul situat în Baia Mare, str.Drago  Vod  nr.9, aflat în domeniul public
al jude ului Maramure , Consiliului local al municipiului Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, v  propun s
scoate i de pe ordinea de zi proiectul de hot râre de la punctul 4, s -l amâna i pân  la
urm toarea edin  de consiliu, deoarece nu am avut timp suficient pentru a-l dezbate
în detaliu în edin a comisiei de specialitate.
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Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Precizez c  suntem deja înafara
termenului, fiindc  pentru o parte din institu ii este evaluarea final .

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, eu nu am s
votez aceast  ordine de zi fiindc , dup  p rerea mea, lipse te un punct important aici,
i anume un proiect de hot râre privind planul managerial care ne-a fost promis în

urm  cu vreo trei luni de zile de c tre county managerul nostru.
Dl.Mircea Man: În regul . V  supun votului amânarea punctului 4 de pe

ordinea de zi, pân  la prima edin .
S-a votat în unanimitate.
S-a adoptat apoi, cu 33 voturi pentru i o ab inere, proiectul de ordine de zi.
Dl.Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre privind însu irea

documenta iei cadastrale pentru „Muzeul de Mineralogie Baia Mare” din domeniul
public al jude ului, situat în Baia  Mare, B-dul Traian, nr.8. Avem avizul favorabil al
comisiei, i v  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.4/2012
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru „Muzeul de Mineralogie Baia
Mare” din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, B-dul Traian, nr.8

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea trecerii
bunului – „Sediul forma iei de lucru Coroieni – Proteplant”, din domeniul privat în
domeniul public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestuia în domeniul
public al comunei Coroieni. Are i acest proiect avizul necesar, a a c , dac  nu sunt
probleme, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu 32 voturi pentru, 1 vot impotriv i o ab inere

HOT RÂREA Nr.5/2012
privind aprobarea trecerii bunului – „Sediul forma iei de lucru Coroieni –

Proteplant”, din domeniul privat în domeniul public al jude ului Maramure , în
vederea transmiterii acestuia în domeniul public al comunei Coroieni

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind modificarea unor
prevederi ale Hot rârilor Consiliului jude ean Maramure  nr. 15, 16, 17 i 18/ 2010
referitoare la aprobarea Regulamentelor de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la institu iile publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere
HOT RÂREA Nr.6/2012

privind modificarea unor prevederi ale Hot rârilor Consiliului jude ean
Maramure  nr. 15, 16, 17 i 18/ 2010 referitoare la aprobarea Regulamentelor de

organizare i desf urare a evalu rii managementului la institu iile publice de
cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure
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Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale. Eu nu o s  mai votez vreo hot râre cu acest
con inut, pentru c  am cerut demult s  mi se prezinte un raport din partea
compartimentului de specialitate i nu l-am primit.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Ba da, domnule pre edinte, la edin a de data
trecut  am avut în mape un asemenea document. i ar fi nevoie de un nou
compartiment în cadrul consiliului, care s  aib  atribu ii de a se ocupa numai de acest
segment de activitate, adic  de transportul de persoane. i am mai men ionat i data
trecut , c  nu e vorba aici decât de curse speciale regulate, care transport  doar elevi i
angaja i, f  a lua c tori ocazionali.

Dl.Mircea Man: În regul . V  supun votului hot rârea.
S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.7/2012
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 este cel privind privind aprobarea
implement rii proiectului „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 aeroportuare. Exist  avizele din partea comisiilor de
specialitate ale consiliului jude ean, a a c , dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.8/2012
privind aprobarea implement rii proiectului „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 aeroportuare

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului  ”PlaNETour - Crearea unui
produs de turism tiin ific prin modernizarea Planetarului Baia Mare i
Observatorului astronomic Uzhgorod i crearea unei re ele transfrontaliere de
dezvoltare a turismului tiin ific în jude ul Maramure i regiunea Transkarpatia ,
propus spre finan are în cadrul Programului  de Cooperare Transfrontalier  ENPI
Ungaria- Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, aici s-a formulat
un amendament în edin a comisiei, în sensul ca atât la articolul 1 cât i la articolul 2

 apar  denumirea expres  din titlul hot rârii, astfel: -la art.1: Se aprob
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promovarea proiectului Pl@NETour - Creaurea unui produs de turism tiin ific i
a infrastructurii re elei transfrontaliere de dezvoltare a turismului tiin ific în
jude ul Maramure i regiunea Transkarpatia  în cadrul programului
transfrontalier ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, titular
aplicant fiind jude ul Maramure  prin Consiliul jude ean Maramure ; - la art.: Se
aprob  participarea Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area proiectului
Pl@NETour - Creaurea unui produs de turism tiin ific i a infrastructurii re elei

transfrontaliere de dezvoltare a turismului tiin ific în jude ul Maramure i
regiunea Transkarpatia , cu echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro, e alonat  pe
o perioad  de 2 ani, reprezentând 5% din valoarea cheltuielilor eligibile i
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, aferente partenerilor din Maramure , în
cazul finan rii acestuia prin programul transfrontalier ENPI Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 .

Dl.Mircea Man: În regul . V  supun votului mai întâi acest amendament, iar
apoi hot rârea în ansamblul s u.

Amendamentul s-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere. La fel, s-a adoptat
cu 33 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.9/2012
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului  ”PlaNETour -

Crearea unui produs de turism tiin ific prin modernizarea Planetarului Baia Mare
i Observatorului astronomic Uzhgorod i crearea unei re ele transfrontaliere de

dezvoltare a turismului tiin ific în jude ul Maramure i regiunea Transkarpatia ,
propus spre finan are în cadrul Programului  de Cooperare Transfrontalier
ENPI Ungaria- Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Dl.Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea
acordului de parteneriat încheiat între DGASPC Maramure i Consiliul local al
comunei Coroieni în vederea promov rii în parteneriat a proiectului Centru de zi
comuna Coroieni i a promov rii acestuia.

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: Domnule pre edinte, noi am avizat în
comisie înfiin area acestui centru, îns  r mâne s  vedem cum va fi cu loca ia, având în
vedere c  din cele trei variante identificate pân acum s-a mers pe loca ia de lâng  Sala
Sporturilor.

Dl.Mircea Man: Bun. V  supun votului hot rârea.
S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.10/2012
privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între DGASPC Maramure i

Consiliul local al comunei Coroieni în vederea promov rii în parteneriat a
proiectului Centru de zi comuna Coroieni i a promov rii acestuia

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
promov rii în parteneriat a proiectelor propuse spre finan are în cadrul Programului de
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Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestora, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.11/2012
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectelor propuse spre finan are

în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestora

Dl.Mircea Man: Intr m acum în ordinea de zi suplimentar , la proiectul de
hot râre privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean Maramure  a
sectoarelor de drumuri jude ene, situate în intravilanul ora ului Ulmeni. Dac  nu sunt
obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA NR.12/2012
privind preluarea în administrarea Consiliului jude ean Maramure  a sectoarelor

de drumuri jude ene, situate în intravilanul ora ului Ulmeni

Dl.Mircea Man:  supun adopt rii acum ultimul proiect de hot râre înscris pe
ordinea de zi a edin ei noastre de azi, i anume cel privind aprobarea d rii în folosin
gratuit  a unor spa ii din imobilul situat în Baia Mare, str.Drago  Vod  nr.9, aflat în
domeniul public al jude ului Maramure , Consiliului local al municipiului Baia Mare.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.13/2012
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din imobilul situat în

Baia Mare, str.Drago  Vod  nr.9, aflat în domeniul public al jude ului
Maramure , Consiliului local al municipiului Baia Mare

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori la final de
edin  s  v  atrag aten ia în ceea ce prive te lucr rile de desz pezire pe drumul Baia

Sprie – Bârsana, care sunt foarte anevoioase i nu se prea v d. Odat  cu c derea
pezii vor fi foarte mul i turi ti care vor dori s  mearg  la schi, la Cavnic, i nu vor

putea ajunge acolo din cauz  c  firma SELINA nu- i face datoria de a desz pezi
tronsonul de drum. S-au alocat foarte mul i bani pe acest segment i nu cred c  ne
putem permite s  ne batem joc de aceste lucruri.

Dl.Mircea Man: a este, i datorit  faptului c  au c zut mari cantit i de
pad  pe Cavnic, am cerut firmei ast zi s - i suplimenteze num rul utilajelor cu înc

o frez , pentru a putea reu i cur area carosabilului pe dou  artere, astfel ca s  poat  fi
restabilit  circula ia în condi ii cât de cât normale pe acel tronson de drum. Din p cate,
dup  cum am discutat i cu primarul din Cavnic, ei nu au capacitatea de a cur a nici

car drumurile importante din Cavnic, darmite arterele întregului ora . Dar, am
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discutat i cu cei de la Selina, i s-au suplimentat utilajele pentru a putea rezolva aceste
probleme.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, din câte in
minte, cândva a i avut o propunere bun vizavi de firma Selina i de reabilitarea
Drumului Baia Sprie – Bârsana, când firma a spus c  nu va putea finaliza lucr rile
deoarece nu dispune de o sta ie de asfalt i dac  noi le vom da bani vor achizi iona o
astfel de sta ie, pentru a putea termina drumul la termen. Acum, pentru a putea
desz pezi drumurile, propun s  mai d m ni te bani la firma Selina, ca s  poat
cump ra acea frez  pentru desz pezire!

Dl.Mircea Man: Lucrurile stau altfel, domnule consilier, în sensul c  prin
contractul semnat, firma Selina trebuie s  aduc  o sta ie de asfalt care se va monta în
luna martie, a a c  nu e problema consiliului jude ean!

Dac  nu mai ave i interven ii, declar închise lucr rile edin ei consiliului
jude ean.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 24 ianuarie
2012.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


