
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 23 MAI 2012

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.147 din 18.05.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de sâmb , 19 mai 2012.

Din cei 35 consilieri jude eni care formeaz  Consiliul jude ean, s-au prezentat
la edin  32.

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 , Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de eviden  a
persoanelor, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum
i un num r de 9 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.pre edinte 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 major rii bugetului propriu al

jude ului Maramure , pe anul 2012;
2. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;
3. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota

de 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;

4. Proiect de hot râre pentru modificarea anexei la Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr. 104 privind stabilirea num rului
de posturi în aparatul de specialitate i la institu iile subordonate
acestuia, în vederea încadr rii în num rul maxim de personal stabilit
în baza O.U.G. nr. 63/ 2010;



5. Proiect de hot râre privind modificarea inventarului bunurilor care
apar in domeniului public al jude ului Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea execu iei lucr rilor de instalare
panouri solare i a aprob rii parteneriatului pentru promovarea
proiectului „CASA AXA – Casa Soarelui”, propus spre finan are în
cadrul programului ÎMPREUN  PENTRU FIECARE, sesiunea
2012;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui
proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de
finan are din anul 2012;

8. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârilor nr. 67, 68 i 69
privind aprobarea aloc rii unor sume din bugetul jude ului pentru
finan area programelor sportive de performan  de prim e alon;

9. Proiect de hot râre privind modificarea arond rii unit ilor
administrativ-teritoriale din jude ul Maramure  la serviciile publice
comunitare locale de eviden  a persoanelor;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare
i func ionare al Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor

Maramure ;
11.Proiect de hot râre pentru aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii

managerilor institu iilor publice de cultur  de sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure ;

12.Proiect de ho râre privind aprobarea caietelor de obiective pentru
prezentarea unor noi proiecte de management la institu iile publice de
cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean
Maramure ;

13.Proiect de hot râre privind încetarea la termen a Contractului de
management al domnului Petru iu Vasile la coala de Arte „Liviu
Borlan”  Baia Mare

14.Proiect de hot râre privind desemnarea conducerii interimare a colii
de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen ei de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale, modificarea modificarea graficelor de circula ie pentru
transportul public de persoane prin curse regulate i reducerea
capacit ii de transport pe perioada 2008 – 2013;

16.Proiect de hot râre privind modificarea art.3. din Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr. 32/17 februarie 2012 privind
aprobarea Proiectului „E- tate: sistem informatic integrat destinat
pacientului din jude ul Maramure ” propus spre finan are în cadrul
POS „Cre terea competitivit ii economice – Axa Prioritar  3 –
„Tehnologia informa iilor i comunica iilor pentru sectorul privat i
public”, Domeniul Major de interven ie 2 – Dezvoltarea i cre terea



eficien ei serviciilor publice electronice”, Opera iunea 4 –
„Sus inerea implement rii de solu ii de e- tate i asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, i cofinan area
acestuia;

17.Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de
func ii ale Direc iei General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , pentru serviciile sociale destinate protec iei i
promov rii drepturilor copilului i cele destinate protec iei i
promov rii drepturilor persoanelor cu handicap.

Punct suplimentar pe ordinea de zi:
18.Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s

beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui
proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de
finan are din anul 2012.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
Dl. Mircea Man: Stima i colegi, pentru început a  dori s  v  spun c  ast zi se

împlinesc 20 de ani de la constituirea primului consiliu jude ean de dup  revolu ie.
Din punct de vedere legislativ i istoric trebuie s  men ionez c  la acea dat  consiliul
jude ean s-a ales prin vot indirect, consilierii locali din municipiile, ora ele i
comunele jude ului constituind corpul de electori pentru alegerea consiliului jude ean.
În cei dou zeci de ani au îndeplinit func ia de consilieri jude eni un num r de 162 de
cet eni ai jude ului Maramure ; func ia de pre edinte al consiliului jude ean, pân  la
acest mandat, a fost de inut  de un num r de 6 persoane, iar în ceea ce prive te
vicepre edin ii de consiliu jude ean, ace tia au fost în num r de 11 la conducerea
institu iei.

Am precizat aceste lucruri tocmai pentru faptul c  va trebui s  organiz m o
edin  festiv  la care s  invit m toate persoanele care s-au succedat în acest consiliu

jude ean i las aceast  chestiune în sarcina viitorului pre edinte.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, ast zi vreau s

spun lucruri cu greutate la ceea ce a i spus dumneavoastr i m  bucur c  le- i
amintit. Era p cat s  le trecem cu vederea, pentru c  ast zi este ziua, iar din ra iuni pe
care dumneavoastr  le- i considerat dominante – cum ar fi campania electoral – nu
i- i putut conferi solemnitatea cuvenit . În orice caz, aceast  sal  în care ne afl m a
fost, de-a lungul anilor, martorul material al manifest rii democra iei din decembrie
1989 încoace, i suntem câ iva aici care am fost prezen i la toate momentele, inclusiv
cele tulbur toare din acel decembrie 1989 – m  refer aici la mine i la domnul
vicepre edinte C lin Matei. Cel pu in pentru cei care au grij , m soar , cuantific ,
noteaz , adnoteaz i construiesc încet file de istorie, vreau s  le spun c  acest
consiliu jude ean s-a constituit cu mult  greutate în urm  cu dou zeci de ani, pe o
structur  democratic  mai larg , cu 45 de consilieri i cu condi ii de alegere i
validare mai dificile, de alt  natur - fiind necesar  adunarea a o mie de consilieri
locali din jude  pentru a vota listele partidelor cu op iunile acestora – îns  am reu it s
facem – i eu v  spun acest lucru pentru a v  p stra în memorie ca un reper cardinal -
o regul  care ulterior a fost mereu înc lcat , considerându-se c  democra ia triumf



prin abaterea de la acea regul ! Dac  triumfurile au însemnat aranjamente de culise,
eu nu v d nicio satisfac ie, nici tiin ific , nici politic i nici administrativ , pentru

 în urm  cu dou zeci de ani am f cut cel mai corect exerci iu de conducere – pe
atunci existând i Delega ia Permanent – noi fiind singurul jude  din ar  în care,
pentru a realiza echilibrul politic cuvenit am avut un pre edinte i trei vicepre edin i!
Din calitatea pe care am avut-o atunci, de vicepre edinte al consiliului jude ean
Maramure , îmi asum – i nu e un titlu de laud , ci unul de r spundere – acele
distribu ii, cu algoritmul de a da satisfac ie fiec rui partid. Îmi aduc aminte cu pl cere
de acest lucru pe care l-am f cut împreun  cu regretatul Dorel Chereche , i, domnule
pre edinte, pentru c  sunt mul i dintre consilieri care, între timp, s-au stins din via ,

 dori s  p str m un moment de reculegere în memoria lor.
Dl.Mircea Man: Eu sunt convins c  viitorul consiliu jude ean, viitorul

pre edinte al acestuia, împreun  cu aparatul de specialitate, vor preg ti o s rb toare
a cum se impune, pentru to i cei care au slujit Maramure ul. Eu nu am dorit s

preg tesc acest eveniment pentru a nu se considera c  intru în latura politic , inând
cont de faptul c  ne afl m în campanie electoral .

Dl.Teodor Ardelean: Eu v  felicit c  a i evitat o astfel de confruntare i
înfruntare posibil . O alt  chestiune pe care a  dori s  v-o aduc la cuno tin  acum se
refer  la actualul num r al revistei „Familia Român ” pe care o conduc, num r pe
care  l-am distribuit ast zi tuturor colegilor. Revista este cea mai r spândit  publica ie
româneasc  în lume, cea mai bun  tribun  de identitate i solidaritate a românilor de
pretutindeni,iar acest num r se bucur  de aprecieri superlative care vin din toate
col urile lumii deoarece îl omagiaz  pe Nicolae Steinhardt, de la na terea c ruia se
vor împlini peste câteva zile o sut  de ani, i care este din ce în ce mai cunoscut în
ar i lume – însu i Papa Ioan Paul al II-lea, în anul 1992 când a vizitat România, nu

a folosit alt nici un nume propriu decât cel al lui Nicolae Steinhardt i toponimul
Rohia. A adar, s  fim mândri de Steinhardt, de modul în care memoria lui este
recuperat  de c tre episcopie, m stire i noi ceilal i! Sunt convins c  acest num r,
pe care îl vom lansa vineri, la ora 12, la Biblioteca jude ean  „Petre Dulfu” Baia
Mare, va trebui s  primeasc  un tiraj suplimentar, fiind foarte solicitat.

Dl.Mircea Man: Bun. Acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi, la
proiectul de hot râre privind aprobarea major rii bugetului propriu al jude ului
Maramure , pe anul 2012.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, avem un
amendament aici. La art.1 alin.2 se înlocuie te sintagma „se aprob  virarea sumei de
500 mii lei de la cheltuieli de personal la bunuri i servicii, în cadrul capitolului
51.02. Autorit i publice i ac iuni externe”, cu sintagma „se aprob  virarea sumei de
500 mii lei de la cheltuieli de personal, dup  cum urmeaz : 475 mii lei la bunuri i
servicii în cadrul capitolului 51.02 Autorit i publice i ac iuni externe i 25 mii lei la
capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – titlul fonduri de rezerv ”. Articolul 2
al proiectului de hot râre se va elimina din cuprins, se va face renumerotarea
articolelor, iar anexele nr.1, 2 i 4 ale proiectului se modific , în conformitate cu
aceste noi propuneri.



Dl.Mircea Man:  supun aprob rii amendamentul formulat de colegul nostru
i apoi hot rârea în ansamblul s u.

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

HOT RÂREA Nr.72/2012
privind aprobarea major rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2012

Dl.Mircea Man: La punctul doi avem proiectul de hot râre pentru aprobarea
contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar , proiect avizat favorabil în comisia pentru activit i economico-financiare.
Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.73/2012
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru aprobarea
repartiz rii unei sume din cota de 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. i aici avem aviz favorabil din partea comisiei, a a c  v  supun la vot
hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.74/2012
pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 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: Proiectul de hot râre urm tor este cel pentru modificarea
anexei la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 104 privind stabilirea
num rului de posturi în aparatul de specialitate i la institu iile subordonate acestuia,
în vederea încadr rii în num rul maxim de personal stabilit în baza O.U.G. nr. 63/
2010. Având avizul favorabil al comisiei, v  supun la vot proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.75/2012

pentru modificarea anexei la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 104
privind stabilirea num rului de posturi în aparatul de specialitate

i la institu iile subordonate acestuia, în vederea încadr rii
 în num rul maxim de personal stabilit în baza O.U.G. nr. 63/ 2010



Dl.Mircea Man: Mergem la proiectul de hot râre privind modificarea
inventarului bunurilor care apar in domeniului public al jude ului Maramure , pe care
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.76/2012
privind modificarea inventarului bunurilor

care apar in domeniului public al jude ului Maramure

Dl.Mircea Man: La punctul 6 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind aprobarea execu iei lucr rilor de instalare panouri solare i a aprob rii
parteneriatului pentru promovarea proiectului „CASA AXA – Casa Soarelui”, propus
spre finan are în cadrul programului ÎMPREUN  PENTRU FIECARE, sesiunea
2012. Avem aviz i aici, i v  supun votului proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.77/2012
privind aprobarea execu iei lucr rilor de instalare panouri solare i a aprob rii
parteneriatului pentru promovarea proiectului „CASA AXA – Casa Soarelui”,

propus spre finan are în cadrul programului ÎMPREUN  PENTRU FIECARE,
sesiunea 2012

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun votului este cel
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului, declarate
eligibile la sesiunea de finan are din anul 2012.

Dl.Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, un mic comentariu a  avea de f cut
aici. Voi vota i eu aceast  list , i nu m  îndoiesc asupra corectitudinii i seriozit ii
abord rii acestor chestiuni, a lectur rii proiectelor i a modului în care au fost
acordate sumele, dar regret c  nu am f cut lobby în fa a comisiei – dar o fac acum
pentru viitor – în sensul c  avem în Baia Mare o echip  de ah care activeaz  în
superlig i pe care ar fi bine s  o ajut m. Ieri, la bibliotec , a început al doilea
turneu, cel mai mare turneu din ar  pentru acest an, el fiind unul interna ional, cu
participan i din SUA, Ungaria, Ucraina i România, la care vin 9 mari mae tri
interna ionali i 3 mari mae tri. Consider c  este un lucru discret, modest, f
conota ii populiste, care se desf oar  în lini tea i pacea bibliotecii, i pe viitor, cred

 acest club de ah va merita mai mult  aten ie i din partea consiliului jude ean,
pentru c  este o activitate de prestigiu i fiindc  se inten ioneaz , de c tre cei care
gândesc noile strategii de înv mânt în România, ca în scurt  vreme s  se introduc
ahul ca obiect de studiu în coli.

Dl.Mircea Man: Bun. V  supun votului hot rârea.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.78/2012

privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,

declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2012

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre de modificare a
Hot rârilor nr. 67, 68 i 69 privind aprobarea aloc rii unor sume din bugetul jude ului
pentru finan area programelor sportive de performan  de prim e alon, pe care vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.79/2012
de modificare a Hot rârilor nr. 67, 68 i 69 privind aprobarea aloc rii unor

sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor sportive de
performan  de prim e alon

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre, avizat în comisia de specialitate,
este cel privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul
Maramure  la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor. V
supun votului proiectul.

A fost adoptat  cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.80/2012
privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul
Maramure  la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor

Dl.Mircea Man: Urm torul punct pe ordinea de zi îl constituie proiectul de
hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al Direc iei
Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure . Comisia juridic i de disciplin  a
dat aviz favorabil acestei hot râri, pe care v-o supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.81/2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

al Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure
Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre pentru

aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii managerilor institu iilor publice de cultur
de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure . i acest proiect a fost avizat
favorabil. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere,
HOT RÂREA Nr.82/2012

pentru aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii managerilor institu iilor publice
de cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure



Dl.Mircea Man:  supun aprob rii acum proiectul de hot râre privind
aprobarea caietelor de obiective pentru prezentarea unor noi proiecte de management
la institu iile publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean
Maramure .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.83/2012
privind aprobarea caietelor de obiective pentru prezentarea unor noi proiecte de

management la institu iile publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure

Dl.Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre privind
încetarea la termen a Contractului de management al domnului Petru iu Vasile la

coala de Arte „Liviu Borlan”  Baia Mare. Având avizul necesar, v  supun votului
hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.84/2012
privind încetarea la termen a Contractului de management

al domnului Petru iu Vasile, la coala de Arte „Liviu Borlan”  Baia Mare

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun adopt rii este cel
privind desemnarea conducerii interimare a colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.
Am în eles c  domnul consilier Teodor Ardelean ar avea o propunere în acest sens.

Dl.Teodor Ardelean: În primul rând, trebuie s  spunem c  dup  o activitate
prodigioas  de zeci de ani în fruntea acestei coli speciale pentru înv mântul
maramure ean – c ci nu degeaba îi spunem coala Popular  de Art , domnul
profesor Titi Petru iu se pensioneaz , putem spune pe ascendentul acestei coli. Nu
pot s  nu spun c  România este una din rile care a în eles cel mai bine i mai
devreme c  trebuie s  fac  aceast  mi care cultural . Ea a pornit din Danemarca, la
începutul secolului XIX, iar întemeietorul ei este Nicolai Severin Grundtwig, cel care
a inventat conceptul de coal  popular , de art , de meserii, etc. În ara noastr  aceste
coli s-au înfiin at dup  primul r zboi mondial, func ionând chiar i în perioada

comunist , de regul  pe cheltuiala participan ilor, dup  care s-a intervenit cu
sprijinirea financiar  din partea consiliilor jude ene. Vizavi de propunerea unui
director interimar la aceast coal , pot s  v  spun c  am purtat aceast  discu ie din
proprie ini iativ i vi-l propun pe domnul Dan Daniel pe care îl cunosc demult i îi
cunosc activitatea sa de maestru concertant i dirijor de orchestr  la Ansamblul
Folcloric „Transilvania” i, de o bun  bucat  de vreme, profesor la coala Popular
de Art  din Baia Mare. Sunt convins c  dup  acest mandat de interimat va fi apoi un
foarte bun manager.

Dl.Mircea Man: Eu sunt de acord cu propunerea dumneavoastr i la ini iativa
domnului vicepre edinte C lin Matei nu am ezitat, de i m  gândeam c  domnul
Petru iu mai poate gira înc  vreo dou  s pt mâni institu ia.



 supun a adar votului propunerea colegului nostru Teodor Ardelean.
Propunerea de numire a domnului Dan Daniel ca director interimar la

coala Popular  de Art  „Liviu Borlan” a fost adoptat  cu unanimitate de
voturi.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.85/2012
privind desemnarea conducerii interimare a colii de Arte

„Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.Mircea Man: Punctul urm tor este proiectul de hot râre privind aprobarea
atribuirii licen ei de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale, modificarea modificarea graficelor de circula ie pentru
transportul public de persoane prin curse regulate i reducerea capacit ii de transport
pe perioada 2008 – 2013. Exist  avizul favorabil al comisiei.

S-a adoptat cu unanimnitate de voturi

HOT RÂREA Nr.86/2012
privind aprobarea atribuirii licen ei de traseu pentru efectuarea transportului

public de persoane prin curse regulate speciale, modificarea modificarea
graficelor de circula ie pentru transportul public de persoane prin curse

regulate i reducerea capacit ii de transport pe perioada 2008 – 2013

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
modificarea art.3. din Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 32/17 februarie
2012 privind aprobarea Proiectului „E- tate: sistem informatic integrat destinat
pacientului din jude ul Maramure ” propus spre finan are în cadrul POS „Cre terea
competitivit ii economice – Axa Prioritar  3 – „Tehnologia informa iilor i
comunica iilor pentru sectorul privat i public”, Domeniul Major de interven ie 2 –
Dezvoltarea i cre terea eficien ei serviciilor publice electronice”, Opera iunea 4 –
„Sus inerea implement rii de solu ii de e- tate i asigurarea conexiunii la
broadband, acolo unde este necesar”, i cofinan area acestuia.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.87/2012
privind modificarea art.3. din Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.

32/17 februarie 2012 privind aprobarea Proiectului „E- tate: sistem
informatic integrat destinat pacientului din jude ul Maramure ” propus spre

finan are în cadrul POS „Cre terea competitivit ii economice – Axa Prioritar
3 – „Tehnologia informa iilor i comunica iilor pentru sectorul privat i public”,
Domeniul Major de interven ie 2 – Dezvoltarea i cre terea eficien ei serviciilor
publice electronice”, Opera iunea 4 – „Sus inerea implement rii de sol ii de e-

tate i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”,
i cofinan area acestuia



Dl.Mircea Man:  supun acum adopt rii proiectul de hot râre privind
modificarea organigramei i a statului de func ii ale Direc iei General  de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure , pentru serviciile sociale destinate protec iei
i promov rii drepturilor copilului i cele destinate protec iei i promov rii drepturilor

persoanelor cu handicap. Avem i avizele celor dou  comisii de specialitate ale
Consiliului jude ean.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.88/2012
privind modificarea organigramei i a statului de func ii ale Direc iei General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , pentru serviciile sociale

destinate protec iei i promov rii drepturilor copilului i cele destinate protec iei
i promov rii drepturilor persoanelor cu handicap

Dl.Mircea Man: Am ajuns la punctul suplimentar al ordinii de zi, la proiectul
de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii, declarate
eligibile la sesiunea de finan are din anul 2012. Am în eles c  aici exist  un
amendament formulat în comisia de buget-finan e.

Dl.Marinel Zoica : Domnule pre edinte, amendamentul este urm torul: în
anexa la acest proiect de hot râre, la pozi ia 46 – Liceul „Regele Ferdinand” Sighetu
Marma iei, se adaug  suma de 3.000 lei sumei ini iale de 7.000, finan area final
propus  fiind în sum  de 10.000 lei pentru acest liceu.

Dl.Mircea Man: În regul . Supun votului amendamentul.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.89/2012
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2012

Dl.Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi, dac  tot suntem la
final de edin , a  dori s  v  spun câteva chestiuni legate de modul în care s-au
derulat lucr rile comisiei pentru finan area proiectelor culturale, din care am f cut
parte i eu. Din câte am constatat, an de an num rul proiectelor depuse a fost în
cre tere, iar acesta este un lucru bun, care ar trebui s  determine viitorul consiliu
jude ean s  acorde mai mul i bani proiectelor culturale. Aproximativ 65% din
proiectele depuse vin de dincolo de Gutin, adic  din Maramure ul voievodal, un
procent de 20% din proiecte sunt din Baia Mare i împrejurimi, iar 15% din acestea
provin din Chioar, Codru, Some i L pu . Exist  deja scriitori de proiecte foarte buni
care nu pot fi refuza i tocmai fiindc  depun proiecte foarte bune, exist  deja o tradi ie
putem spune, îns  sunt i multe proiecte care, pe viitor, ar trebui inhibate la depunere,
fiindc  nu este normal s  se vin , de exemplu cu un proiect ca i cel din Bor a, unde
se cereau 450 de milioane lei vechi pentru toat  activitatea Casei de cultur  de-acolo
din a doua jum tate a acestui an, f r  o anume specifica ie clar . Asocia ia „Prietenii



Armoniei” din Baia Mare a primit cea mai mare finan are, iar dac  v  ve i întreba de
ce, atunci v  spun de pe acum, pentru c  este cel mai important eveniment cultural pe
care a organizat-o aceast  asocia ie, printre partenerii ei num rându-se i biblioteca
jude ean , i m  refer aici la Festivalul Interna ional „Liviu Borlan” a c rui prim
edi ie s-a desf urat la Baia Mare.  S-a mai vorbit aici i despre finan area unei alte
unit i de prestigiu, Liceul pedagogic„Regele Ferdinand” din Sighet, la fel ar trebui i
pentru coala de art i muzeul din Sighet care are o subfinan are serioas . Unele
proiecte au primit sume foarte mici, nu pentru c  nu s-ar fi încadrat potrivit
regulamentului, ci pentru c  a fost imposibil s  le d m mai mult din suma care ne-a
fost alocat  pentru acest gen de activit i, pe domeniile culturale. La fel, nu am putut
finan a nici solicit rile bisericilor, indiferent de cultele religioase, care au primit sume
modice fa  de solicit rile depuse.

Dl.Mircea Man: Domnule consilier Teodor Ardelean, mie sincer îmi pare r u
 nu ve i mai fi consilier jude ean i c  v  ve i exercita un nou mandat de consilier la

consiliul local Baia Mare, dar vreau s  v  mul umesc pentru cei patru ani de mandat
care au trecut atât de repede. Inten ionez ca în data de 8 iunie s  v  invit pe to i
consilierii la o edin  de îndat , care va avea un singur punct pe ordinea de zi, acela
de a socializa i a ciocni o cup  de ampanie. Vreau s  v  mai spun c  sunt sigur c
indiferent cine va fi noul pre edinte de consiliu i cine va sta în b ncile consilierilor
jude eni, vor continua proiectele importante ale jude ului Maramure .

 mul umesc pentru colaborarea din ace ti patru ani i v  urez tuturor succes!
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, permite i-mi i

mie, ca acum, la sfâr it de mandat, s exprim o problem  pe care am inut-o timp de
patru ani i nu v-am adus-o la cuno tin  pentru c  credeam c  se va rezolva între
timp, dar v d c  nu s-a rezolvat. Aceast  problem  este însemnul nostru, drapelul
jude ului Maramure , care sper ca m car în viitorul mandat s  fie rezolvat .

Prezentul proces verbal s-a consemnat ast zi, 23 mai 2012.

PRE EDINTE,
  Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

 GMV/2 exp.


