
Pre edintele CJ MM sus ine varianta privatiz rii Serviciului
Jude ean de Paz

Ast zi a avut loc la Consiliul Jude ean Maramure  o întâlnire dintre
pre edintele consiliului jude ean, domnul Mircea Man, vicepre edintele C lin Matei
i reprezentan ii Serviciului Jude ean de Paz . Printre ace tia s-au num rat eful

Serviciului Jude ean de Paz , Andrei Zehan precum i Pre edintele Sindicatului Liber
„Pentru Voi”, Gheorghe Perian.

Discu iile au avut ca tem  inten ia pre edintelui consiliului jude ean de a
privatiza Serviciul de Paz  ca urmare a datoriilor de 22 de miliarde de lei vechi pe
care acesta le are la bugetul de stat. Reprezentan ii serviciului s-au ar tat nemul umi i
solu ia g sit .

„Acest serviciu nu este rentabil i din moment ce nu este rentabil el nu va mai
func iona. Pl tim cei 22 de miliarde pentru a nu mai avea penalizare în fiecare lun ,
pentru c  am ajuns s  pl tim în fiecare lun  penalizare mai mult decât produce i
dvs.”, le-a spus pre edintele consiliului jude ean. „Într-un an în care nu mai tim cum

 dr muim bugetul jude ului, consiliul jude ean nu poate s  î i mai permit  s
mearg  în pierdere cu dvs. V  transform m în societate comercial , v  ajut m. Încet
o s  deveni i de sine st tori, r mâne i pe pia . G si i-v  contracte i lucra i. Nu
cere i s  fi i pl ti i de la buget.”

Mircea Man a continuat spunând c  varianta privatiz rii este cea mai bun
solu ie în condi iile în care sunt angajate aproximativ 250 de persoane în cadrul
Serviciului Jude ean de Paz , care ar risca s  ajung omeri în cazul în care servciul
ar fi închis. Afirma iile sale sunt sus inute i de vicepre edintele C lin Matei, în a

rui subordine este acest serviciu: „Sunt multe jude e din România unde serviciile de
paz  nu pl tesc TVA. În Maramure  este invers, li s-a imputat TVA. În urma
discu iilor cu liderii de sindicat de acolo i în urma unei analize, i-am prezentat
domnului pre edinte câteva solu ii i v  rog s  m  crede i c  nu sunt altele. Prima
este desfiin area total  a Serviciului Jude ean de Paz . A doua este desfiin area
acestui serviciu i înfiin area unei societ i comerciale. Este cea mai viabil  solu ie.
Sunt datorii mari pe care nu le poate pl ti Consiliul Jude ean Maramure .”

Secretarul jude ului a verificat temeiul legal de transformare în societate
comercial  a acestui serviciu, iar ac iunea este perfect legal .

Gheorghe Perian, liderul sindical al serviciului:
„Am dori s  amâna i aceast  hot râre pân  când va ap rea legea poli iei

locale, probabil o parte din oamenii no tri vor fi selec iona i pentru aceast  poli ie.
Noi ca SJP, dac  nu am avea aceste datorii reprezentând plata TVA retroactiv, ne-
am descurca i nu am avea nicio pierdere.” Conducerea consiliului jude ean nu a fost
de acord cu aceast  variant  care ar prelungi pân  la sfâr itul anului plata datoriilor,
crescând suma din cauza penalit ilor.



La nivelul jude ului sunt 23 de obiective de paz  de interes jude ean, din care la
ora actual  Serviciul Jude ean de Paz  se ocup  de 14, iar pe lâng  acestea mai are
încheiate 2 contracte private.

„Consiliul Jude ean nu mai poate s  v  pl teasc  în continuare penaliz ri. i
nu se justific  acest lucru. Vom pl ti datoriile la finan e i v  transform m în
societate comercial . Interesul Consiliului Jude ean Maramure  pentru acest serviciu
în momentul în care m  pune i s  v  pl tesc datorii de 22 de miliarde nu mai exist .
Adic  aceea i sum  pe care o împ im la drumuri comunale clasificate, bani care
m-ar ajuta s  rezolv o parte din gropile de gunoi din jude . Sigur c  o s  m
intereseze tot ceea ce o s  se întâmpl  cu angaja ii dvs. Suntem într-un an de criz
atunci i orice leu care este cheltuit f  justificare nu m  reprezint i nu pot s  stau
pe acest scaun”, a conchis pre edintele Mircea Man.
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