
edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  15.07.2008

Ast zi a avut loc edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure . La ora 11, or  la
care a fost convocat edin a, secretarul jude ului, Dumitru Dumu a, a f cut prezen a
consilierilor jude eni din sal . Dup  num toare, s-a constat faptul c  erau prezen i
doar 11 consilieri. Motiv pentru care, pre edintele Consiliului jude ean a suspendat
edin a, pe lege, din lips  de cvorum. Dup  15 minute, Mircea Man a reluat edin a, a

doua num toare indicând faptul c  între timp, o parte din consilierii absen i, au
venit în sal . edin a a continuat cu 26 de consilieri prezen i i 9 absen i.

„Am convocat edin a Consiliului jude ean, am f cut apelul nominal, am
constat c  nu este cvorum i am dreptul, conform legii, i obliga ia, s  suspend
edin a. V  rog domnilor consilieri respectuos, s  v  face i programul a a cum

dori i, dar la orele de edin  s  ajunge i. Dac  nu am cvorum, nu am temei legal s
continui edin a. Niciodat  nu o s -mi permit s  încalc legea. În momentul în care pe
convocator scrie ora 11, v  rog s  fie ora 11”, i-a motivat Mircea Man decizia de
suspendare a edin ei. Discu iile pe aceast  tem  au continuat aproape 15 minute,
timp în care consilierii jude eni i liderii de grup i-au manifestat p rerile pro i
contra legate de aceast  situa ie.

S-a trecut la ordinea de zi a edin ei Consiliului jude ean Maramure , unde au
fost propuse 15 proiecte de hot râre. 14 au trecut de votul Consiliului, mai pu in
proiectul privind trecerea a 7 înc peri din imobilul situat pe strada Gheorghe incai
nr 34, din domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul public al Consiliului
local Baia Mare.

De asemenea, consilierul Gheorghe Mihai Bârlea a fost desemnat ca membru
în consiliul de administra ie al Bibliotecii jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare. În ceea
ce prive te desemnarea unui reprezentant al asigura ilor în Adunarea reprezentan ilor
Casei Na ionale de Asigur ri de S tate, acesta a fost ales prin vot secret, în
persoana lui Florin T taru, în timp ce Liviu Titus Pa ca a fost ales membru în
Consiliul de administra ie al Casei de Asigur ri de S tate a jude ului Maramure .
Vasile Berci a fost numit reprezentant în Consiliul administrativ al Ansamblului
Folcloric Na ional „Transilvania”. În ceea e prive te desemnarea consilierilor
jude eni în consiliul consultativ al Spitalului jude ean de urgen  „Constantin Opri ”
i al Spitalului de boli infec ioase , dermato-venerice i psihiatrie Baia Mare, ace tia

sunt: Marinel Kovacs i Teodor Ardelean  la Spitalul de urgen  Constantin Opri ” i
Alexandru Deac i C lin Matei la Spitalului de boli infec ioase , dermato-venerice i
psihiatrie Baia Mare.

La finalul edin ei, Munteanu Radu Mircea i-a anun at demisia din func ia de
consilier jude ean din partea PNL, din motive personale.


