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03.07.2008

Ast zi a avut loc edin a extraordinar  a Consiliului jude ean
Maramure . Întâlnirea a început cu un moment de reculegere în memoria
primarului din Gârdani, Vasile Blidar, decedat ieri, într-un accident de
circula ie.

 Pe ordinea de zi au fost incluse 3 puncte:

1. Desemnarea consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial  de
Ordine Public .

Art. 1. Se desemneaz  ca membrii în Autoritatea Teritorial  de
Ordine Public  urm torii ase consilieri jude eni:

 Kovacs Marinel, Berci Vasile, Bercean Pamfil, Rohian Anton,
Cosma Alexandru, imon Gheorghe.

2. Desemnarea consilierilor jude eni pentru comisia de vânzare a
spa iilor cu destina ie de cabinete medicale i comisia de
solu ionare a contesta iilor potrivit OUG nr 68/2008.

Art. 1. Se desemneaz  membrii i membri suplean i în comisia de
vânzare a spa iilor medicale urm torii consilieri jude eni:

Membri
1. Marinescu Emil
2. Zetea Gabriel – Valer

Suplean i:
1. pu an Edit Reka
2. Cosma Alexandru

Art. 2. Se desemneaz  ca membrii i membrii suplean i în comisia de
contesta ie urm torii consilieri jude eni:

Membri:
1. Pa ca Titus Liviu
2. taru Florin Cristian

Suplean i:
1. Munteanu Radu Mircea
2. Bude Gh. Ioan



Al treilea punct pe ordinea de zi se refer  la solu ionarea problemelor
privind asigurarea de spa ii pentru func ionarea Consiliului jude ean
Maramure , urmare a adresei Institu iei Prefectului jude ul Maramure  nr.
12893 din 1 iulie 2008.

În acest sens pre edintele Consiliului jude ean, Mircea Man i-a spus
pozi ia în plen: Dac  dvs. considera i c  trebuie s  renun m la corpul A,
din punctul meu de vedere nu este nicio problem . Totu i, buna
func ionare a ac iunilor pe care trebuie s  le derul m la Consiliul
jude ean, ar impune ca prin decen , birourile de conducere s  ramân  în
aceast  form . Eu propun s  avem o discu ie la Guvern pentru ca aceast
ordonan  s  fie pu in modificat . Dac  solu ia va fi una de a merge în
cel lat corp, nu exist  nicio problem

Aceast  p rere a fost împ rt it i de consilierul jude ean Ardelean
Teodor: Eu zic s  redacta i o scrisoare pe adresa Primului Ministru în
numele nostru, a consilierilor. Este dezonorant pentru Institu ia
Consiliului jude ean s  elibereze un corp gândit pentru conduc torii
administra iei locale.

Gheorghe Mihai Bârlea Nu este o noutate adresa Institu iei
Prefectului. Cele dou  legi invocate nu sunt îns  conving toare. În
consecin , argumentele nu conving, iar problema r mâne nerezolvat .
Sus in ideea de a se face un demers la nivelul MIRA. Graba cu care s-a

cut aceast  adres  este suspect i cred c  are i valoare de ican

Problema va fi rezolvat  de conducerea exectutiv  a Consiliului
jude ean Maramure .


