
R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure

din data de 16 ianuarie 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.6 din 11.01.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 12 ianuarie 2013.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.
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 al Direc iei
Patrimoniu i Logistic , pan Vasile– Arhitect ef, Chendea Cristian – director al
Direc iei Tehnice i Investi ii, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i
administra ie public , Coco il  Dan – director al Direc iei de Dezvoltare Regional ,
Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de eviden  a persoanelor, Ciocian
Viorica – director al Camerei Agricole Maramure , Boitor Nicolae – director al
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului, al i conduc tori ai
institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i un num r de 6 reprezentan i
mass-media din jude ul Maramure .

Ordinea de zi a edin ei este urm toarea:
1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului

Man Mircea i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;
2. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului

Matei C lin Vasile Andrei i declararea ca vacant a locului de consilier
jude ean;

3. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
imon Gheorghe i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

4. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.95/2012 privind alegerea
Comisiei de validare;

5. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate, pe domenii de activitate;

6. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.128/2012 privind
desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean Maramure  în consiliul
de administra ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare i al Spitalului de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

7. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.36/2009 privind
participarea Consiliului jude ean Maramure  în calitate de membru
fondator, la constituirea Asocia iei „Agen ia de Management Energetic
Maramure ”;



8. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii nr.101/2012 de
desemnare a consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine
Public  Maramure ;

9. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii nr.108/2012 de validare a
desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public
Maramure ;

10.Proiect de hot râre pentru modificarea tabloului cuprinzând impozitele i
taxele locale, pentru anul 2013;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a
tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Jude ene Maramure ;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de consiliul
jude ean pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are
calitatea de membru, pentru anul 2013;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii jude ului Maramure  la
Expozi ia Interna ional pentru Industrie Alimentar , Agricultur i
Horticultur  „S pt mâna Verde 2013” de la Berlin, ce se va desf ura în
perioada 18-27 ianuarie 2013;

14.Proiect de hot râre privind aprobarea contract rii unui credit bancar pentru
realizarea unor lucr ri de invest ii de interes jude ean;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea aloca iei zilnice de hran  pentru
copiii i tinerii ce beneficiaz  de o norm  de protec ie special , mamele
asistate în centrele maternale, tinerii i adul ii cu handicap afla i în centrele
de asisten  social , precum i pentru elevii din înv mântul special;

16.Proiect de hot râre de solu ionare a baremelor privind drepturile de care
beneficiaz  copiii i tinerii ocroti i în serviciile publice specializate pentru
protec ia copilului, mame protejate în centre maternale, precum i pentru
copiii da i în plasament la asisten i maternali profesioni ti;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor
publice, pe anul 2013;

18.Proiect de hot râre privind aprobarea programului de transport jude ean de
persoane prin curse regulate, pe perioada 2013 – 2019;

19.Proiect de hot râre privind încetarea d rii în comodat a unor bunuri la
Inspectoratul de Poli ie al jude ului Maramure .

Secretarul jude ului, dl. Dumitru Dumu a comunic  asisten ei c  din
totalul de 32 consilieri jude eni sunt prezen i 16, num r insuficient pentru
desf urarea edin ei de consiliu.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, datorit  faptului c  nu avem
cvorum pentru ca edin a s  fie statutar , o s  o reprogramez.

Între timp, datorit  faptului c  avem onoarea s  fie prezent ast zi al turi de
noi domnul deputat C lin Matei, îl salut m i îl rug m s in  seama de noi acolo
unde domnia sa activeaz , adic  în Parlamentul României, pentru a ne putea ajuta s
promov m proiectele importante ale jude ului Maramure . Sper m ca pân  la finalul
acestei luni, dac  Dumnezeu va da în elepciune reprezentan ilor no tri în ministere,



 ne ajute la cofinan area spitalului jude ean i a drumului Baia Sprie – Bârsana,
pentru a nu fi nevoi i s  lu m un credit atât de mare pentru continuarea lucr rilor
începute. M  bazez a adar pe în elepciunea liberal , pe a colegilor no tri din consiliu
i de alian , care cred c  vor proceda de aceast  manier .

Dau acum cuvântului domnului deputat Matei C lin.
Dl.C lin Matei, deputat în Parlamentul României:  bucur c  mi- i dat

aceast  ocazie de a v  adresa un salut, îns  nu pot s  nu constat c  nu este chiar
normal s  nu ai cvorum la o edin  atât de important . Mul umesc colegilor pentru
anii în care am activat împreun  în acest consiliu jude ean – i care nu sunt deloc
pu ini – i s ti i c  aceast  institu ie din care am f cut parte mai bine de 20 de ani

mâne pentru mine cea mai dra dintre toate. Ast zi, la aceast edin  convocat
pentru aprobarea contract rii creditului necesar continu rii lucr rilor la cele câteva
obiective importante pentru jude , observ c  suntem martorii unui blocaj politic, prin
neprezentarea la edin  a unor consilieri jude eni i p rerea mea este c  unii nu tiu
ce înseamn  priorit ile jude ului. Pe mine unul m  intereseaz  foarte pu in
partizanatul politic, i chiar dac  sunt din partidul aflat la guvernare i m  num r
printre cei care doresc s  acceseze aceste credite se pare c  ast zi nu se va reu i
acest lucru. Banii trebuie accesa i, trebuie lua i, chiar dac  nu convine unuia sau
altuia. De asemenea, trebuie ob inute fondurile pentru proiectul „Sistem integrat de
management al de eurilor în jude ul Maramure , iar banii cheltui i se vor recupera
pe m sura evolu iei proiectului. Apoi, la spitalul jude ean, dac  nu asigur m
continuitatea finan rii lucr rilor, în luna iunie se va opri proiectul i lucr rile se vor
sista din lips  de fonduri. La fel i în cazul proiectului „Drumul Baia Sprie
Bârsana . A a c  f  aceast  linie de credit lucr rile men ionate nu pot fi duse mai
departe. Iar cine nu în elege aceste lucruri, indiferent din ce partid face parte,
constituie o frân  în calea dezvolt rii jude ului Maramure .

În final, vreau s  mul umesc tuturor celor cu care am colaborat de-a lungul
vremii i s  v  asigur c i pe viitor voi fi al turi de jude ul acesta, cu tot ce voi
putea. Urez succes conducerii actuale a consiliului, pre edintelui acestuia, i îl asigur
de tot sprijinul, în m sura posibilit ilor pe care le voi avea.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Mul umesc domnului deputat i îi urez succes.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, permite i-mi ca în

numele grupului PSD, a consilierilor jude eni din acest consiliu, s  mul umesc
colegului nostru C lin Matei pentru întreaga sa activitate desf urat  de-a lungul
acestor ani, i îi urez din tot sufletul mult succes pe mai departe!

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 16 ianuarie
2013.

PRE EDINTE,
 Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Întocmit: consilier Ghita Mihaela Valeria
 - Compartiment Preg tire edin e -


