
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 APRILIE 2012

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.97 din 13.04.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de 14.04.2012.

Din cei 35 consilieri jude eni care formeaz  Consiliul jude ean, s-au prezentat
la edin  32. Au lipsit consilierii C pu an Edit, Ciocan Mircea i Vlad Sorin.

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: Bolo
Constantin – administrator public al jude ului, Glodan Ana – director al Direc iei
Economice, 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
Maramure , 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 .

Înainte de începerea edin ei, domnul pre edinte supune votului procesul
verbal al edin ei anterioare.

Procesul verbal a fost însu it în unanimitate.
Dl.Mircea Man: Stima i colegi, da i-mi voie s  v  supun aprob rii

urm toarele proiecte de hot râri înscrise pe ordinea de zi a edin ei de azi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii unor sume din cota de

20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului,
pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea
proiectelor de infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe anul 2012;

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 aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului, pe anul 2012;



4. Proiect de hot râre pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a
bugetelor pe anul 2011, pentru bugetul propriu al jude ului;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2011 la
Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL” Baia Mare;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unor suprafe e de teren i
a unor spa ii din domeniul public al jude ului, aflate în administrarea
Aeroportului Interna ional Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind darea în folosin  gratuit  c tre Episcopia
ortodox  român  a unor imobile din domeniul privat al jude ului
Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea oportunit ii demar rii proiectului de
parteneriat public-privat pentru obiectivul „Tunel rutier subtraversare
Mun ii Gutâi”;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure   la programul na ional
de reînnoire a parcului auto;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon  HCM Baia Mare – Echipa de handbal feminin;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon C.S. tiin a Explor ri Baia Mare – echipa de volei
masculin;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon C.S.M. tiin a Baia Mare – echipa de rugby.

Puncte suplimentare:
1. Raport privind utilizarea fondului de rezerv  constituit la dispozi ia

Consiliului jude ean la data de 31 decembrie 2011;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul

public al jude ului Maramure  în domeniul public al comunei Dumbr vi a;
3. Proiect de hot râre privind declararea utilit ii publice a obiectivului de

interes local „Restaurarea monumentului martirilor români de la Moisei”.
Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.

Dl.Mircea Man: Începem, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea repartiz rii unor sume din cota de 20% calculat  din cotele i sumele
defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de dezvoltare
local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur , care necesit  cofinan are



local  pe anul 2012. Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate, v  supun votului
hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.59/2012
privind aprobarea repartiz rii unor sume din cota de 20% calculat  din cotele

i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea
programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de

infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar .

Aici avem un amendament, domnule pre edinte, în sensul c  la art.1 se
modific  suma final , care va fi 110 mii lei; de asemenea, la cap.77.02 titlul 1 se
introduce un nou aliniat, de alocare a sumei de 30 mii lei c tre Prim ria comunei
Repedea, pentru organizarea „S rb torii Narciselor”.

Dl.Mircea Man:  supun adopt rii amendamentul i apoi hot rârea în
ansamblul ei.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat apoi, cu 31 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.60/2012
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.Mircea Man: La punctul 3 avem proiectul de hot râre privind aprobarea
rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2012. Având avizul comisiei
pentru activit i economico-financiare, v  supun la vot hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.61/2012
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel pentru aprobarea
conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2011, pentru bugetul propriu al
jude ului. Exist  avizul din partea comisiei de specialitate. Dac  nu sunt obiec ii, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi



HOT RÂREA Nr.62/2012
pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2011,

pentru bugetul propriu al jude ului

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
bilan ului contabil pe anul 2011 la Regia Autonom  „AEROPORTUL
INTERNA IONAL” Baia Mare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.63/2012
privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2011 la Regia Autonom

„AEROPORTUL INTERNA IONAL” Baia Mare

Dl.Mircea Man:  supun adopt rii acum proiectul de hot râre privind
aprobarea închirierii unor suprafe e de teren i a unor spa ii din domeniul public al
jude ului, aflate în administrarea Aeroportului Interna ional Baia Mare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.64/2012
privind aprobarea închirierii unor suprafe e de teren i a unor spa ii din

domeniul public al jude ului, aflate în administrarea Aeroportului
Interna ional Baia Mare

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind darea în
folosin  gratuit  c tre Episcopia ortodox  român  a unor imobile din domeniul
privat al jude ului Maramure . Rog comisia  ne spun  de ce nu a dat aviz favorabil
acestui proiect.

Dl.Marinel Kovacs: Nu am avizat proiectul de hot râre fiindc  am propus
amânarea lui pân  la rezolvarea urm toarei situa ii: exist  înc  din luna februarie un
proiect ini iat de un grup de consilieri jude eni – dar care nu a fost luat în
considerare nici pân  azi - privitor la solicitarea Prim riei Baia Mare de trecere a
acestui imobil c tre consiliul local. A a c  în edin a comisiei de ieri am stabilit s
nu d m und  verde acestui proiect pân  nu se rezolv  aceste proceduri.

Dl.Mircea Man: A fost prezent domnul Petrescu, ministrul dezvolt rii, care a
spus c  facem un proiect comun pentru „Casa Pocol” i s  investim în el, pentru c
dac  nu am investit pân  acum a fost datorit  faptului c  exist  o cerere de
retrocedare care urmeaz  a fi respins . Deci, atâta vreme cât exista acolo un litigiu,



noi nu puteam investi niciun leu în acel imobil. Apoi, am avut o discu ie i cu
domnul primar i consiliul local Baia Mare din care rezult  c  ei doresc s  intr m
într-un proiect comun „Casa Pocol”, în care s  fim parteneri, în vederea înfiin rii
acolo a unui centru de excelen , adic  a unui centru cultural. Sunt de acord cu acest
lucru i în momentul când vom avea posibilit i legale financiare s  intr m în acest
parteneriat, o vom face cu mare drag. Dar ceea ce este în proiectul de hot râre de azi
nu are niciun litigiu, pentru c  va fi un centru de b trâni care se va face pe Valea
Borcutului, de c tre Episcopia Ortodox  a Maramure ului i S tmarului. Deci, repet,
cl direa poate fi dat  în folosin  la Episcopie, pentru a investi în ea, îns  ea r mâne
a Consiliului jude ean!

Dl.Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, nu a i în eles. Nimeni nu se opune
acestei d ri în folosin  gratuit  Episcopiei, îns  exist  acel proiect de hot râre
ini iat i depus de consilierii jude eni, c ruia nu i s-a dat curs!

Dl.Mircea Man: i, domnule consilier, cum s  în eleg când dumneavoastr
spune i c  prin acel proiect de hot râre vre i s  da i cl direa prim riei Baia Mare,
care s  o dea mai departe Episcopiei!

Dl.Marinel Kovacs: Lucrurile nu au fost clare nici ieri în edin a comisiei
juridice, i v d  c  nici ast zi nu sunt! Pentru c  dumneavoastr  nu respecta i un
proiect ini iat de consilieri i, în felul acesta, nici pe noi! El a fost depus în data de
16 februarie 2012, iar dumneavoastr  l- i f cut uitat prin vreun sertar!

Dl.Mircea Man: Nu putem lega un proiect în acela i timp i de Episcopie i
de Casa Pocol, a c rei situa ie juridic  nu este clar  deloc.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: rerea mea este c  toate aceste chestiuni au
iz electoral. Cl direa în cauz  urmeaz  s  aib  aceea i destina ie, atât din partea
prim riei, cât i din partea consiliului jude ean. A a c  eu propun amânarea
proiectului de hot râre, iar la urm toarea edin  s  vin  aici primarul i cei  de la
episcopie, pentru a putea rezolva chestiunea cu to ii. Eu sunt de p rere c  aceast
cl dire merit  s  ajung  la episcopie.

Dl.Mircea Man: Domnule Kovacs, a i fost pre edinte de consiliu jude ean,
iar acum fac apel la dumneavoastr  ca persoan  cu experien , ca s  fi i de acord cu
aceast  dare în folosin  a cl dirii.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, p rerea mea ar fi
 supune i la vot amânarea acestui proiect de hot râre pân  în luna iunie, c  va fi

mai bine pentru domnia voastr .
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, vreau s  v

spun c , beneficiind de o dubl  calitate, aceea de consilier jude ean i de deputat în
adunarea eparhial  a Episcopiei Ortodoxe Române a Maramure ului i S tmarului,



rturisesc c  admir, ori de câte ori se poate vedea în universul public, i mai ales în
latura lui politic , gesturile de elegan – foarte rare dealtfel, dar pe care noi le-am
observat i din partea dumneavoastr i a primarului C lin Chereche , în timpul i
dup  vizita ministrului dezvolt rii în Maramure , pentru semnarea unor protocoale
sau proiecte de mare importan  pentru jude . M-am bucurat c  nu au fost exager ri,
iar de data aceasta îndemnul meu este tot pentru un recurs la cumin enie i
moralitate – i nu spun nimic nou peste ce au spus antevorbitorii mei, doar c  le
îmbrac prin prisma acestei duble calit i a mea. În Adunarea eparhial  nu s-a
discutat niciodat  despre o astfel de solicitare, personal m  simt frustrat într-o
calitate pe care o am. Poate c  s-a discutat doar cu dumneavoastr , domnule
pre edinte, care sunte i membru în Adunarea na ional  bisericeasc i observ c  în
ultima vreme ave i rela ii intime i cu Înaltpreasfin itul i cu Preasfin itul, dar nu v
invidiez pentru asta fiindc tiu c  ele incumb  o anumit  obliga ie în plus! Îns  eu
nu cred c  este firesc ca Episcopia, care are i ea un buget i anumite obiective, s
nu stea de vorb  cu noi; adic  vin  cel care este îndrituit acum – Preasfin itul
Iustin Sigheteanu, arhiereu vicar care gireaz  totul – s  discute aceste aspecte aici cu
noi. Pentru c , domnule pre edinte, a a cum spune colegul meu creator de sintagme
Gheorghe imon, „cu tot respectul ce vi-l port” în democra ii conteaz  mai pu in
insularitatea, adic  insul, cât colectivitatea ! For a este a majorit ii, iar
dumneavoastr  func iona i acum doar ca pre edinte, într-adev r ca unul ales
uninominal, îns  cu un plen care v  poate deveni i ostil, uneori din orgoliu, alteori
din cauza unor oportunit i, iar dac  ve i reajunge pre edinte al consiliului jude ean
ve i tr i patru ani în aceea i atmosfer ! Pân  atunci, în zadar vre i s  cl di i

mid  cu c mid  dintr-un zid al fericirii de a v  atinge acest nou scop, s  fi i
pre edinte, f  a ne câ tiga sufragiile noastre, pentru c  totu i, ca bloc politic, USL-
ul dore te s - i cultive propriile obiective administrative i politice! Lua i-o ca atare,
i nu a  vrea ca presa s  interpreteze c  vreunul dintre noi, consilierii jude eni, am fi

împotriv , îns  oricât de mult v-am iubi, nu v  putem oferi aceast  satisfac ie!
Dl.Mircea Man: Mul umesc. A a este, am onoarea s  fiu i în Consiliul

na ional bisericesc i consider c  e un lucru mare pentru Maramure  din moment ce
pân  acum nimeni nu a mai fost într-o asemenea pozi ie. Eu am crezut întodeauna c
un administrator de jude , de prim rie, trebuie s  fie mân  în mân  cu biserica,
pentru c  slujim acelora i interese, ale maramure enilor!

Acum, propun s  vot m amânarea proiectului de hot râre pentru o edin
viitoare.



S-a votat, cu 22 voturi pentru i 10 voturi împotriv , amânarea
proiectului de hot râre privind darea în folosin  gratuit  c tre Episcopia
ortodox  român  a unor imobile din domeniul privat al jude ului Maramure .

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, v  supun aten iei acum proiectul de hot râre
privind aprobarea oportunit ii dema rii proiectului de parteneriat public-privat
pentru obiectivul „Tunel rutier subtraversare Mun ii Gutâi”. În anul 2010, la
Shanghai, cu ocazia Forumului Investitorilor, la care a participat i domnul
Coco il , a fost prezentat i acest proiect, al turi de altele importante pentru
Maramure . Rezultatul a fost c  s-a purtat coresponden  cu foarte multe firme,
neavând îns  o posibilitate legal  de a intra in parteneriat cu vreuna din ele. În
noiembrie 2011, ne-am prezentat cu documenta ia la secretariatul general al
guvernului, la unitatea central  pentru coordonarea acestor proiecte. Proiectul a fost
selectat pentru a fi prezentat în cadrul evenimentului de lansare, la care au fost
prezen i delega i din jude ul Maramure . În martie 2012, prin hot rârea Consiliului
jude ean nr.50/2012 este aprobat de c tre noi acest plan, fiind definite capitolele de
strategie general , printre care este enumerat, ca obiectiv, i acest tunel. Acum e
doar o etap  de oportunitate, în sensul c  noi prezent m acest proiect secretariatului
general al guvernului, respectiv celor care se ocup  cu parteneriatele publice-private,
dându-ne posibilitatea s  venim înc  la dou  avize. Dar dac  noi stop m acest
proiect, stop m i partenerii care au venit i sunt interesa i de aceast  invest ie.
Oricum, eu voi fi prezent în Landul Saxonia din Germania, în perioada 7-9 mai
2012, la un eveniment unde voi prezenta i proiectele majore aflate în derulare ale
Maramure ului. Dar eu zic c  nu ar fi corect pentru mine i nici pentru
maramure eni ca acum domniile voastre s  considera i c  acesta este un proiect
politic i s  v  opune i adopt rii lui.

Dl.Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, cele dou  comisii de specialitate
întrunite în edin  ieri au dat aviz negativ acestui proiect de hot râre. V  spun îns

 nu are nimeni nimic, a a ca la precedentul proiect, din punct de vedere al
oportunit ii acestuia. Problema este c  dumneavoastr , din noiembrie 2011, adic
de o jum tate de an de când spune i c  a i fost la secretariatul guvernului, la
minister, etc., nu a i venit s  ne propune i acest lucru! Apoi, dac  dumneavoastr
considera i c  trebuie s  v  asuma i acest proiect, de ce nu a i g sit de cuviin  s
veni i m car acum, când mai ave i o lun  de mandat, în fa a noastr , s  sus ine i
acest proiect? Îl trimite i pe domnul Dan Coco il i-atât. Nu mai spun de faptul c
nu a i semnat niciodat  vreo expunere de motive la proiectele de hot râri! Constat c
nu ave i minimul de respect pentru consilierii jude eni, pentru lucr rile comisiilor de
specialitate, iar dac  a i fi vrut s  v  asuma i vreun proiect, atunci trebuia s  fi venit



 ne convinge i s  mergem al turi de dumneavoastr , domnule pre edinte! De ce nu
veni i niciodat  s  conlucr m, dac  tot sus ine i c  dori i acest lucru spre binele
maramure enilor? Noi, consilierii jude eni, suntem de acord cu oportunitatea acestui
proiect, îns  pentru faptul c  dumneavoastr  ne- i desconsiderat în tot ace ti patru
ani de mandat, neparticipând la edin ele comisiilor de specialitate pentru a v
sus ine proiectele pe care afirma i c  vi le asuma i, noi nu putem decât s  v

tept m, în continuare, s  veni i s  v  asuma i proiectele, c  tot v-a mai r mas ceva
din mandat.

Dl.Mircea Man: Domnule Kovacs, nu pot fi prezent peste tot, a a cum mi-
dori. Dar pe proiectele mari, acolo unde trebuie s  pun um rul, o fac, i v  informez
cu acest prilej c  am depus toat  documenta ia pe proiectul cu Depozitul Ecologic,
chiar în momentele când se desf urau lucr rile pe comisii, a a c  nu am putut
participa.

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, eu m  bucur c
exist  acest proiect, mai ales c  la vreo dou -trei luni dup  ce-am venit în consiliul
jude ean am discutat cu domnul Coco il  despre un astfel de proiect, despre care
dealtfel se discut  de 22 de ani în Maramure , i care este a teptat cel mai mult de
Maramure ul istoric. Tot la fel de a teptat  este i investi ia la acel pod istoric peste
Tisa, la Sighetu Marma iei, un pod comercial serios i adev rat, care s  permit
dezvoltarea acelei zone nordice a jude ului, pentru c  altfel risc m s  ajungem din
nou în izolarea în care a mai fost jude ul nostru pân  în anul 1947. i sincer

rturisesc c  o astfel de ini iativ  sau ac iune m-a determinat s  vin i s  fac parte
din acest consiliu jude ean! Eu voi sus ine acest proiect din toat  inima, îns  sper s
nu fie doar un iz de campanie electoral , discutând despre astfel de proiecte mari
doar o dat  la patru ani, când ne apropiem de alegeri! i nu vreau s  mai amintesc
sau s  vorbesc acum i despre proiectul drumului Baia Sprie – Bârsana, care, din
punctul meu de vedere este un fiasco, la fel cum nu am fost de acord s  sus in o alt
investi ie stupid , cum ar fi cea privind modernizarea aeroportului Baia Mare! Îns
proiectul tunelului pe sub Gutâi îl voi vota ast zi cu dou  mâini!

Dl.Mircea Man: Domnilor, în perioada 3-5 mai va fi prezent  la noi o
delega ie ucrainian , cu reprezentan i din ministerul de externe, tocmai pentru
discu ii privitoare la ceea ce înseamn  implicarea p ii ucrainiene în acel pod de
peste Tisa.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, sunte i hazliu i
face i bancuri! Veni i acum s  ne prezenta i în aceast edin  oportunitatea
tunelului pe sub Gutin? Ave i cumva impresia c  sunte i primul pre edinte care
vorbi i despre a a ceva? Ar trebui s  v  fie ru ine, nu fa  de noi, c  noi cunoa tem



acest proiect de mul i ani, ci fa  de cet enii acestui jude ! S  vorbi i despre
oportunitatea acestui proiect acum, cu o lun i jum tate înainte de alegeri, este cel
pu in hazliu! A i avut în acest mandat patru mari proiecte în coordonare, pe care
le- i dus de râp ! Proiectul Drumului Baia Sprie-Bârsana l- i îngropat, prin afaceri

cute cu firma Selina, bani da i degeaba, i m rturie stau stenogramele edin elor de
ani de zile în care v-am acuzat de aceste lucruri! Eu i colegul imon am avut
dreptate când v-am luat la rost aproape în fiecare edin  vizavi de acest proiect i de
banii care trebuiau s  vin  în Maramure  pentru el! Sunt zeci de milioane de euro pe
care, din incompeten a dumneavoastr – nu tiu dac i din cea a aparatului de
specialitate – s-au pierdut! Dar viitorul pre edinte, va fi un om destoinic i gospodar,
nu a a cum sunte i dumneavoastr , care veni i la început de an i promite i, iar acum
spune i c  proiectul tunelului pe sub Gutin este unul nou! Acest proiect l- i aruncat
ast zi ca praf în ochii maramure enilor, doar ca s  ave i cu ce ie i domnia voastr  în
campania electoral ! V  bate i joc i de acest proiect la fel cum a i f cut i cu
celelalte patru! i-apoi ce s  facem cu acest tunel, prin care leg m dou  p i a
Maramure ului, pentru ce? S  nu crede i c  noi nu dorim a se face acest tunel, îns
vrem s  avem un guvern care s  dea banii pentru a a ceva!

Dl.Mircea Man: Domnule Zetea, v  rog s  ave i bunul sim i s  nu
transforma i aceast edin  în politic ! Eu am muncit în acest mandat, fa  de cei
din mandatul 2004-2008 care nu au avut niciun proiect i voi veni s  îmi asum i
cele bune i cele rele.

Acum, v  supun propunerea care a fost f cut , aceea de amânare a proiectului
de hot râre.

Dl.Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, de ce nu vre i s  în elege i c  ave i
în fa  un consiliu responsabil?

Dl.Mircea Man: Da, unul care a învârtit o boab  de maz re într-un borcan,
timp de patru ani de zile, cât a i fost dumneavoastr  pre edinte, iar acum veni i i
spune i c  a obosit borcanul, nu?!

Înc  o dat , supun la vot amânarea proiectului de hot râre. Cine este pentru? –
14 voturi, Împotriv ? – 14 voturi, Ab ineri? – 1 vot.

Amânarea proiectului de hot râre a fost respins  la vot.
Acum, v  supun votului adoptarea acestui proiect. Cine este pentru? – 16,

Împotriv ? – 14. (Doi consilieri jude eni nu i-au exprimat votul!).
A fost adoptat , cu 16 voturi pentru i 14 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr.65/2012
privind aprobarea oportunit ii demar rii proiectului de parteneriat public-

privat pentru obiectivul „Tunel rutier subtraversare Mun ii Gutâi”



Dl.Mircea Man: Continu m, cu punctul urm tor, proiectul de hot râre
privind aprobarea particip rii Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure   la programul na ional de reînnoire a parcului auto. Comisia
de specialitate a avizat favorabil acest proiect, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.66/2012
privind aprobarea particip rii Direc iei Generale

de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure
la programul na ional de reînnoire a parcului auto

Dl.Mircea Man: La punctul 10 avem proiectul de hot râre privind aprobarea
aloc rii unei sume din bugetul jude ean pentru finan area programelor structurii
sportive de performan  de prim e alon – HC Baia Mare – echipa de handbal
feminin. Comisia?

Dl.consilier Zoica  Marinel: Aviz favorabil.
Dl.secretar Dumitru Dumu a: Sunt prezen i acum 32 de consilieri.
Dl.Mircea Man: P i cum, dac  erau 16 i cu 14 sunt doar 30.
Dl.Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, sunt persoane care nu voteaz  sau

care au ie it din sal !
Dl.Mircea Man: Asta nu m  intereseaz , eu am cerut votul celor din sal ,

cunosc bine legea! Comisia, v  rog!
Dl.Zoica  Marinel: Aviz favorabil.
Dl.Mircea Man:  supun votului hot rârea. Cine este pentru? Împotriv ?

Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate

HOT RÂREA Nr.67/2012
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ean pentru fina area

programelor structurii sportive de performan  de prim e alon – HC Baia
Mare – echipa de handbal feminin

Dl.Mircea Man: Proiect de hot râre privind alocarea unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurilor sportive – CS  Stiin a Explor ri
Baia Mare – echipa de volei. Eu nu am sumele, poate vrea cineva s  mi le spun . V
supun votului hot rârea.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi



HOT RÂREA Nr.68/2012
privind alocarea unei sume din bugetul jude ului pentru finan area

programelor structurilor sportive – CS Stiin a Explor ri Baia Mare – echipa
de volei

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect este cel privind alocarea unei sume pentru
tiin a Baia Mare – echipa de rugby. V  supun la vot hot rârea.

(În acest moment, nu se afla în sal  consilierul jude ean Gabriel Zetea).
S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.69/2012
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru finan area

programelor structurii sportive de performan  de prim e alon - C.S.M. tiin a
Baia Mare – echipa de rugby

Dl.Mircea Man: Continu m cu punctele suplimentare, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al jude ului
Maramure  în domeniul public al comunei Dumbr vi a. Comisia?

Dl.Zoica  Marinel: Aviz favorabil.
Dl.Mircea Man: Aici a i avut toate documentele, le- i v zut pe toate? În

regul . V  supun la vot hot rârea.
Dl.consilier Zetea Gabriel: Domnule pre edinte, a i supus la vot toate

proiectele de hot râri cu sportul, c  nu am reu it s  fiu atent?
Dl.Mircea Man: Da. Pe toate cele trei. Acum, v  supun votului aceast

hot râre.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi

HO RÂREA Nr.70/2012
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al jude ului

Maramure  în domeniul public al comunei Dumbr vi a

Dl.Mircea Man: V  supun votului acum ultimul proiect de hot râre, cel
privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes Restaurarea
monumentului martirilor de la Moisei . Avem avizul favorabil. V  supun votului
hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.71/2012
privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes „Restaurarea

monumentului martirilor de la Moisei”



Dl.Mircea Man: Domnilor colegi, eu v  mul umesc pentru participare, îns
îmi men in p rerea c  16 cu 14 fac 30 i nu 32!

Dl.secretar Dumitru Dumu a: Domnilor consilieri, pentru clarificarea
dumneavoastr i pentru ca s  nu existe dubii, în acest moment din sal  sunt absen i
doar trei consilieri jude eni: C pu an Edit, Ciocan Mircea i Vlad Sorin. Astfel, la
momentul supunerii la vot a hot rârilor erau prezen i 32 de persoane din care dou
nu i-au exprimat votul!

Dl.Mircea Man: În regul . Acum, da i-mi voie s  declar închise lucr rile
edin ei de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 19 aprilie
2012.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

GMV/2 exp.


