
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr. 3242/2008

P R O C E S   V E R B A L
încheiat cu ocazia edin ei de constituire a

Consiliului Jude ean Maramure
din 28 iunie 2008

edin a de constituire este convocat  de Pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure  prin Dispozi ia nr. 274/26.06.2008, publicat  în ziarul
“Graiul Maramure ului” din ziua de 27 iunie 2008.

edin a este prezidat  de dl. pre edinte Mircea Man.
Lucr rile edin ei se desf oar  în Sala mare a Palatului administrativ

din Baia Mare.
Particip , ca invita i, din cadrul Consiliului Jude ean Maramure

urm torii: d-na Kovacs Maria, director executiv, Direc ia patrimoniu i
logistic , d-na Glodan Ana, director executiv, Direc ia economic , dl. pan
Vasile, director executiv, Direc ia planificare teritorial i urbanism, d-na
Bolma Grazziella, director executiv, Direc ia tehnic , domnul Drago  Ioan,
director executiv, Direc ia juridic i administra ie public , dl. Dan Coco il ,
director executiv, Direc ia de dezvoltare regional , precum i un num r de
12 reprezentan i din mass-media din jude ul Maramure .

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi,
În primul rând v  felicit pentru mandatele ob inute i vreau s  v

încredin ez de toat  considera iunea mea. Fi i convin i c  nu am alt  inten ie
decât aceea de a rezolva problemele cu care se confrunt  maramure enii.
Vreau s  spun c  voi milita pentru descentralizarea administra iei publice
pentru c  vreau consiliul jude ean implicat în toate problemele pe care le are
jude ul. Ave i u a mea deschis  indiferent de culoarea politic  pentru orice
proiecte, pentru orice probleme pe care crede i c  le putem rezolva
împreun . Sunt convins c  niciunul dintre dumneavoastr  nu porne te cu idei
preconcepute, c  vom conlucra în folosul cet enilor, în folosul celor care
ne-au ales. Sunt de asemenea convins c  Mircea Man va fi deschis la orice
fel de dialog constructiv pentru problemele pe care le are jude ul.



Înc  o dat  v  felicit, le mul umim tuturor celor care i-au sacrificat
ziua, primarilor, colegilor din administra ie, sunt convins c  dac  ne apuc m
de treab  termin m în 2 ore.

 mul umesc i s  începem edin a.
În conformitate cu dispozi iile art. 891 din Legea nr. 215/2001 a

administra iei publice locale, republicat  cu modific rile i complet rile
ulterioare, a fost convocat edin a de constituire a Consiliului Jude ean
Maramure . La aceast edin , din totalul de 34 de consilieri, ce compun
potrivit art. 88 din Legea nr. 215/2001 consiliul jude ean, sunt prezen i 34 de
consilieri declara i ale i la alegerile din 1 iunie 2008, prezen a fiind
superioar  num rului de 23 de consilieri, cât reprezint  2/3, edin a este
legal constituit .

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Fiecare grup politic a
confirmat c  sunt prezen i to i.

Dl. pre edinte Mircea Man: Domnule secretar, v  rog s  face i
prezen a. i 34 înseamn  34.

Dl. consilier Marinel Kovacs: Noi avem un absent de la PNL.
Grupul PSD: prezen i în unanimitate.
Grupul PNL: 1 absent: Pamfil Bercean.
Grupul PDL: prezen i în unanimitate.
Grupul UDMR: prezen i în unanimitate.
Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: O absen .
Dl. pre edinte Mircea Man: Rog invita ii s  urce în cealalt  parte.
În temeiul art. 89 i al art. 106 din Legea nr. . 215/2001 a

administra iei publice locale, republicat  cu modific rile i complet rile
ulterioare, v  propun urm toarea ordine de zi a edin ei de ast zi:

1. Alegerea comisiei de validare;
2. Validarea mandatelor de consilieri jude eni;
3. Depunerea jur mântului de c tre consilierii jude eni valida i;
4. Adoptarea hot rârii privind constituirea consiliului jude ean;
5. Constituirea grupului de consilieri;
6. Alegerea vicepre edin ilor;
7. Constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.

Dac  dumneavoastr  mai ave i de ad ugat ceva la ordinea de zi? Cine
este pentru ? Împotriv ? Ab ineri? În unanimitate a fost adoptat  ordinea de
zi.

Pentru alegerea comisiei de validare, având în vedere c  PNL are un
procent de 1,06, PDL de 0,88, PSD de 0,88, UDMR de 0,17, v  rog s  face i
propuneri pentru comisia de validare.



Dl. consilier Gheorghe imon: Din partea grupului PSD în comisia
de validare propunem pe dl. Anton Rohian.

Dl. consilier Gheorghe Bârlea: Din partea grupului PDL în comisia
de validare propunem pe dl. Doru Le e.

Dl. consilier Marinel Kovacs: Din partea grupului PNL în comisia
de validare propunem pe dl. Pa ca Liviu Titus.

Dl. pre edinte Mircea Man: Alte propuneri? Am s  supun la vot pe
fiecare în parte. De la grupul PSD, dl. Anton Rohian. Cine este pentru? Cine
este împotriv ? Cine se ab ine? Votat în unanimitate. De la grupul PDL, dl.
Le e Doru. Cine este pentru? Cine este împotriv ? Cine se ab ine? Votat în
unanimitate. De la grupul PNL, dl. Pa ca Liviu Titus. Cine este pentru? Cine
este împotriv ? Cine se ab ine? Votat în unanimitate.

Dau cuvântul domnului Dumu a Dumitru pentru a prezenta proiectul
de hot râre.

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a, prezint  proiectul de
hot râre privind alegerea comisiei de validare.

Dl. pre edinte Mircea Man: Am s  supun la vot proiectul de
hot râre pentru alegerea comisiei de validare. Cine este pentru? Împotriv ?
A ineri?

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 103/2008
privind alegerea comisiei de validare

Dl. pre edinte Mircea Man: Comisia a fost validat . Lu m o pauz
de 10 minute.

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Invit comisia de
validare s  se retrag  în biroul meu.

Dup  pauz .
Dl. pre edinte Mircea Man: Supun aten iei dumneavoastr  o

problem  de ordin practic. Exist  un candidat pentru consiliul jude ean care
nu este prezent. Articolul 4 spune c  un candidat la consiliul jude ean poate
fi validat doar dac  lipse te motivat de la edin a de constituire, respectiv din
cauza unei boli care a necesitat spitalizarea. Cât  vreme nu s-a prezentat nici
un fel de act, acel consilier nu va fi validat. Repet, articolul 4: “Consilierii
care lipsesc motivat de la edin a de constituire pot fi valida i. Absen a
consilierilor de la edin a de constituire este considerat  motivat  dac se
face dovada c  aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat
spitalizarea sau a f cut imposibil prezen a acestora, a unei deplas ri în



str in tate. V  rog s -mi prezenta i lista. Dumneavoastr (PNL) ave i 12
mandate.

Dl. consilier Marinel Kovacs: Poate s  fie omul în spital i noi s  nu
tim.

Dl. pre edinte Mircea Man: Aceasta este lista, eu suspend edin a pe
2 ore. A tept s  v  completa i lista i peste 2 ore m  întâlnesc cu liderii de
grup. Domnilor colegi, este suspendat edin a pe 2 ore. V  rog s  prezenta i
comisiei de validare i secretarului lista pentru a putea valida.

 mul umesc.

Dup  pauz .
Dl. pre edinte Mircea Man: Rog pe domnul secretar al jude ului s

fac  prezen a.
Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Dup  efectuarea

apelului nominal se constat  prezen a în unanimitate a celor 34 de consilieri.
Dl. pre edinte Mircea Man: Îl invit pe domnul consilier Anton

Rohian s prezinte procesul verbal al comisiei de validare.
Dl. consilier jude ean Anton Rohian: În urma verific rii mandatelor

consilierilor jude eni ale i în data de 01 iunie 2008, dau citire procesului
verbal defalcat. Comisia de validare, aleas  în conformitate cu prevederile
art. 892 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat
cu modific rile i complet rile ulterioare, fiind prezen i: Anton Rohian,
pre edinte, Liviu Titus Pa ca, secretar, Doru Le e, membru. Procedând la
verificarea legalit ii alegerii fiec rui consilier în Consiliul Jude ean
Maramure , în acte s-au constatat urm toarele:

În conformitate cu dipoz iile art. 45 din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorit ilor administra iei publice locale, cu modific rile i
complet rile ulterioare, pentru alegerea consiliului jude ean au fost depuse
liste de candidaturi de c tre urm toarele partide politice, organiz ii ale
minorit ilor na ionale, alian e politice, alian e electorale i candida i
independen i:

Partidul România Mare 44 candidaturi, Partidul Social Democrat
43 candidaturi, Partidul Conservator 44 candidaturi, Partidul Na ional
Liberal 44 candidaturi, Uniunea Democrat  a Maghiarilor din România
44 candidaturi, Partidul Democrat Liberal 44 candidaturi, Uniunea
Ucrainenilor din România 24 candidaturi, Partidul Civic Maghiar
41 candidaturi, Partidul Ecologist Român 2 candidaturi, Partidul Popular i
al Protec iei Sociale 46 candidaturi, Partidul Noua Genera ie Cre tin
Democrat 44 candidaturi, Forumul Democrat al Germanilor din România
1 candidat, Asocia ia Partida Romilor “Pro-Europa” 2 candidaturi, Partidul



Ini iativa Na ional  44 candidaturi, Partidul Alian a Socialist  9 candidaturi,
Uniunea Pensionarilor i a Solidarit ii Sociale 44 candidaturi, Partidul
Na ional nesc Cre tin Democrat 43 candidaturi, Uniunea Democrat  a
Ucrainenilor din România 7 candidaturi, Partidul Verde 4 candidaturi,
Partidul Na ional Democrat Cre tin 15 candidaturi, Candidat independent
Toth Adriana 1 candidat.

În total pentru cele 34 de locuri de consilieri în Consiliul Jude ean
Maramure  s-au propus 590 de candidaturi pe cele 20 de liste depuse de
forma iunile politice i organiz ii ale minorit ilor na ionale i un candidat
independent.

În listele electorale din cele 76 de unit i administrativ-teritoriale au
fost înscrise 429793 de aleg tori. S-au prezentat la vot 201278 de aleg tori
reprezentând 46,83%. Din cele 200713 voturi exprimate un num r de 14349
au fost voturi nule reprezentând 7,15% din totalul voturilor exprimate.
Repartizarea pe liste de candida i a voturilor valabil exprimate a fost
urm toarea: PRM 7431; PSD 41416; PC 7817; PNL 50771; UDMR 10842;
PDL 43089; UUR 923; PCM 1460; PER 1410; PPPS 1317; PNGCD 5357;
FDGR 994; APRPE 1277; PIN 2861; PAS 721; UPSS 1822; PN CD 3888;
UDUR 634; PV 556; PNDC 674; Candidat independent Toth Adriana 1104.
Procedând în conformitate cu prevederile legii, Biroul Electoral al
Circumscrip iei Jude ene a calculat pragul electoral prin aplicarea
procentului de 5% asupra voturilor valabil exprimate rezultând un prag de
9318 de voturi.

Comparând rezultatele ob inute de fiecare list i candida i
independen i a rezultat c  urm toarele forma iuni politice au realizat pragul
electoral: PSD 41416 voturi, PNL 50771, UDMR 10842, PDL 43089. În
conformitate cu dispozi iile art. 96 din Legea 67/2004 a fost calculat
coeficientul electoral prin împ irea voturilor valabil exprimate pentru
forma iunile politice care au trecut pragul electoral la 34 (num rul de locuri
de consilieri jude eni ce se atribuie) rezultând un coeficient de 4297 de
voturi. Pe baza acestuia i a voturilor ob inute au fost repartizate mandatele
de consilier pe forma iuni politice dup  cum urmeaz : PSD 10 mandate,
PNL 12 mandate, UDMR 2 mandate, PDL 10 mandate.

Comisia de validare, examinând procesele verbale ale Biroului
Electoral al Circumscrip iei Jude ene i ale birourilor electorale ale sec iilor
de votare constat  c  scrutinul electoral de la 1 iunie 2008 pentru alegerea
consiliului jude ean s-a desf urat cu respectarea i aplicarea corect  a
dispoz iilor legale, candida ii au îndeplinit condi iile de eligibilitate. Nu au
fost constatate fraude cu privire la alegerea consilierilor jude eni. Toate
forma iunile politice a c ror candida i declara i ale i urmeaz  a fi valida i au



respectat dispoz iile art. 38 alin. (1) din Legea 334/2006 privind finan area
activit ii partidelor politice i ale campaniilor electorale, cu modific rile i
complet rile ulterioare, depunând raportul detaliat al veniturilor i
cheltuielilor electorale.

Pe baza adreselor conducerilor jude ene ale forma iunilor politice ale
ror candid i urmeaz  a fi valida i, prin care se confirm  apartenen a

acestora la forma iunile politice respective, precum i a demisiilor unor
candida i declara i ale i, depuse la dosarul comisiei de validare i constatând

 sunt îndeplinite toate condi iile, propunem validarea mandatelor de
consilieri jude eni cuprin i în tabelul anex .

Lista nominal  în ordine alfabetic a consilierilor ale i propu i spre
validare:  Ardelean Teodor PNL, Ban Vasile PNL, Bârlea Gheorghe PDL,
Batin Petru PSD, B ban Ioan Gheorghe PDL, Bercean Pamfil PNL, Berci
Vasile PNL, Bere  Ildiko UDMR, Bolo  Constantin PDL, Bude Ioan PSD,

pu an Edit Reka UDMR, Cosma Alexandru PSD, Deac Alexandru PSD,
Grec Gheorghe PDL, Koman Valer PNL, Kovacs Francisc Marinel PNL,
Le e Doru Bra oan PDL, Marinescu Emil PNL, Matei C lin Vasile Andrei
PSD, Moldovan Ana Maria Lucre ia PSD, Munteanu Radu Mircea PNL,
Mu iu Nicolae PNL, Pan  Viorel PDL, Pa ca Liviu Titus PNL, Pop George
PDL, Rohian Anton PSD, Ro ca Radu Vasile PDL, imon Gheorghe PSD,

taru Florin Cristian PSD, Timi  Gavril  PNL, Vere  Mirela PDL, Vlad
Sorin Ilie PDL, Zetea Gabriel Valer PSD, Zoica  Marinel Constantin PNL.

Dl. pre edinte Mircea Man: Mul umesc, d-le pre edinte i doresc s
 achita i la fel de sarcinile pe care le ave i pân  la sfâr itul mandatului pe

aceast  comisie. Trecem la validarea individual a fiec rui consilier declarat
ales. Reamintesc c  validarea se face individual cu votul majorit ii, iar cel
propus nu voteaz . Îl supun votului dumneavoastr  pe dl. Ardelean Teodor.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere (aceea a
consilierului propus). Dl. Ban Vasile. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Validat cu o ab inere. Dl. Bârlea Gheorghe Mihai. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Batin Petru. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. B ban Ioan
Gheorghe. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl.
Bercean Pamfil. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu  o
ab inere. Dl. Berci Vasile. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu
o ab inere. D-na Bere  Ildiko Ibolya. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Validat cu o ab inere. Dl. Bolo  Constantin. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Bude Ioan. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri? Validat cu o ab inere. D-na C pu an Edit Reka. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Cosma Alexandru. Cine este



pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Deac Alexandru.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Grec
Gheorghe. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl.
Koman Valer. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere.
Dl. Kovacs Francisc Marinel. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat
cu o ab inere. Dl. Le e Doru Bra oan. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Marinescu Emil. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Matei C lin Vasile Andrei.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. D-na
Moldovan Ana Lucre ia Maria. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Validat cu o ab inere. Dl. Munteanu Radu Mircea. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Mu iu Nicolae. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Pan  Viorel. Cine
este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Pa ca Liviu
Titus. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Pop
George. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl.
Rohian Anton. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere.
Dl. Ro ca Radu Vasile. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o
ab inere. Dl. imon Gheorghe. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Validat cu o ab inere. Dl. T taru Florin Cristian. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Timi  Gavril . Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. D-na Vere  Mirela. Cine
este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Vlad Sorin Ilie.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu o ab inere. Dl. Zoica
Marinel Constantin. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? Validat cu  o
ab inere.

Dau cuvântul d-lui secretar al jude ului pentru a prezenta proiectul de
hot râre privind validarea consilierilor.

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a, prezint  proiectul de
hot râre privind validarea consilierilor jude eni.

Dl. pre edinte Mircea Man: Supun la vot. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 104/2008
privind validarea consilierilor jude eni

Dl. pre edinte Mircea Man: Întrucât 34 de consilieri au fost valida i,
trecem la depunerea jur mântului care se va face în ordine alfabetic , cu
rug mintea ca asisten a s  se ridice în picioare.



Dau cuvântul domnului Dumitru Dumu a pentru a da citire textului
jur mântului, prin apel nominal Dl. secretar al jude ului, Dumitru
Dumu a:  citire textului jur mântului.

Dup  depunerea jur mântului.
Dl. pre edinte Mircea Man: Constat c  au depus jur mântul to i cei

34 de consilieri.  mai felicit înc  o dat . Dau cuvântul domnului Dumitru
Dumu a pentru a prezenta proiectul de hot râre privind constituirea
consiliului jude ean.

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a, prezint  proiectul de
hot râre privind constituirea consiliului jude ean.

Dl. pre edinte Mircea Man: Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Consiliul Jude ean Maramure este legal constituit prin adoptarea cu

unanimitate de voturi a

HOT RÂRII nr. 105/2008
privind constituirea consiliului jude ean

Trecem la constituirea grupurilor de consilieri pe partide politice, cu
rug mintea de a alege i a desemna un lider. Considera i  ave i nevoie de o
pauz ? Dac  nu, v  rog s  face i propuneri pentru lideri de grup.

D-na consilier jude ean Edith pu an: Având în vedere c UDMR
are 2 consilieri valida i în consiliul jude ean, nu avem dreptul la un grup de
sine st tor, poz ia noastr este ca s ne asociem grupului consilierilor din
PNL.

Dl. consilier Doru Le e: Pentru PDL îl propun pe dl. Gheorghe
Bârlea.

Dl. consilier Marinel Kovacs: Pentru PNL îl propun pe dl. Emil
Marinescu.

Dl. consilier Gheorghe imon: Din partea PSD a fost desemnat dl.
lin Matei.

Dl. pre edinte Mircea Man: În conformitate cu dispoz iile art. 101
din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat  cu
modific rile i complet rile ulterioare, urmeaz  s  alegem 2 vicepre edin i
din rândul consilierilor jude eni în func ie. Înainte de a trece la propuneri
vreau s  fac câteva preciz ri:

1. Propunerile de candidaturi se fac de pre edinte, grupurile de
consilieri sau consilierii care nu apar in niciunui grup.

2. Alegerea vicepre edin ilor se face cu votul secret al majorit ii
consilierilor în func ie.



3. Vicepre edin ii ale i î i p streaz  calitatea de consilier.
4. Votul secret se exprim  pe buletine de vot prin op iunea “da”

pentru candida ii ale i i “nu” pentru candida ii neale i.
5. Pe acela i buletin de vot vor fi trecu i to i candida ii. Op iunea “da”

se va exprima pentru doi dintre candida i. Va fi declarat ales cel ce ob ine
votul majorit ii consilierilor în func ie.

6. În cazul în care numai unul sau niciunul din candida i nu a ob inut
majoritatea de jum tate plus unu din consilierii în func ie se va organiza un
nou tur de scrutin între primii doi clasa i.

7. Dac  se înregistreaz  balotaj între al doilea i al treilea clasat se va
organiza un tur de departajare între candida ii afla i în aceast  situa ie.

8. Dac  în urma turului doi organizat între candida ii situa i pe primele
dou  locuri niciunul din candida i nu ob ine majoritatea de voturi a
consilierilor în func ie, alegerea vicepre edin ilor se va face într-o alt
edin .

 rog  trecem la propuneri.
Dl. consilier Marinel Kovacs: În numele grupului de consilieri PNL-

UDMR îl propun pe dl. Emil Marinescu pentru func ia de vicepre edinte.
Dl. consilier Gheorghe imon: Grupul de consilieri al PSD îl

desemneaz  pentru func ia de vicepre edinte pe dl. consilier lin Matei.
Dl. consilier Radu Ro ca: În numele grupului PDL îl propun ca

vicepre edinte pe dl. Gheorghe Bârlea.
Dl. pre edinte Mircea Man: Îi  întreb pe to i colegii dac  accept

candidaturile. Dl. Emil Marinescu?
Dl. consilier Emil Marinescu: Da.
Dl. pre edinte Mircea Man: Dl. C lin Matei?
Dl. consilier C lin Matei: Da.
Dl. pre edinte Mircea Man: Dl. Gheorghe Bârlea?
Dl. consilier Gheorghe Bârlea: Da.
Dl. pre edinte Mircea Man: Rog comisia de validare, pe dl.

pre edinte, preg teasc  buletinele de vot i urna. Dl. Matei C lin a
solicitat înc  o dat  precizarea: votul e secret, se exprim  nu cu “x”, ci cu
“da” pentru op iunea ales i cu “nu” pentru neales. O s  v  ar t buletinul de
vot. Ave i 5 minute libere. Pentru c  nu am putut asigura cabine de vot, îmi
cer scuze, dar v  rog s  vota i. Dumneavoastr  v i scrie în untru “da” sau
„nu”. Op iunea “da” înseamn  ales, op iunea “nu” înseamn  neales. Eu am

 citesc i am s  urm resc votul fiec rui consilier jude ean nominal.

Du  pauz .



Dl. pre edinte Mircea Man: Dau cuvântul pre edintelui comisiei de
validare pentru a prezenta procesul verbal.

Dl. consilier jude ean Anton Rohian: Proces verbal privind alegerea
vicepre edin ilor Consiliul Jude ean Maramure . Comisia de validare,
procedând la num rarea voturilor valabil exprimate pentru alegerea
vicepre edin ilor Consiliului Jude ean Maramure , prezint  urm toarea
situa ie: total voturi exprimate – 34. Dl. Emil Marinescu: 23 de voturi. Dl.

lin Matei: 23 de voturi. Dl. Gheorghe Bârlea: 11 voturi.
Dl. pre edinte Mircea Man: Eu v  mul umesc. Pentru c  au fost

valida i de dumneavoastr  doi vicepre edin i cu acela i num r de voturi,
propun validarea în ordine alfabetic  a domnului Emil Marinescu i  dau
cuvântul domnului secretar al jude ului prezinte proiectul de hot râre.

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a, prezint  proiectul de
hot râre privind alegerea domnului Marinescu Emil în func ia de
vicepre edinte .

Dl. pre edinte Mircea Man: Cine este pentru hot rârea de validare a
d-lui vicepre edinte? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Cu 23 de voturi pentru
i 11 ab ineri s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 106/2008
privind alegerea domnului Marinescu Emil în

func ia de vicepre edinte al Consiliului Jude ean Maramure

Dl. pre edinte Mircea Man: A doua hot râre. Dau cuvântul
domnului secretar al jude ului pentru alegerea d-lui C lin Matei în func ia de
vicepre edinte.

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a, prezint  proiectul de
hot râre privind alegerea domnului Matei C lin Vasile Andrei în func ia de
vicepre edinte .

Dl. pre edinte Mircea Man: Supun votului proiectul de hot râre
pentru validarea domnului Matei lin. Cine este pentru hot rârea de
validare? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Cu 23 de voturi pentru
i 11 ab ineri s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 107/2008
privind alegerea domnului Matei C lin Vasile Andrei în

func ia de vicepre edinte al Consiliului Jude ean Maramure



Dl. pre edinte Mircea Man:  mul umesc i v felicit. D-le
Marinescu, ave i cuvântul.

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, stima i
colegi, distins  asisten ,  vrea, în primul rând, s  mul umesc aleg torilor
maramure eni pentru votul pe care l-au acordat PNL, cel mai mare num r de
voturi exprimate pentru candida ii la Consiliul Jude ean Maramure . A  vrea

 mul umesc conducerii partidului pentru decizia luat i s  promit c  nu
voi în ela.  vrea  mul umesc grupurilor de consilieri PNL, PSD,
grupului de consilieri afilia i PNL, pentru votul acordat de ast zi,  vrea s
îi felicit i pe ceilal i colegi din consiliul jude ean,  îl felicit pe domnul
pre edinte pentru modul în care a condus aceast edin , s  îi urez succes i
sper s  facem o echip  bun împreun  cu cei din sal pentru binele jude ului.

Reamintesc c  aceast  alian  s-a constituit pentru c  în mandatul
precedent realiz rile care au fost în Maramure  au acordat încredere unui
num r de consilieri care au luat acele hot râri, care au fost apreciate de c tre
cet eni, în num r de 18 în grupul care ast zi  a ales cei doi vicepre edin i,
18, deci majoritatea consiliului. Avem încrederea c  ce am început va
continua. Sper  avem i puterea s  ducem lucr rile mai departe i în acela i
timp  promov m i alte proiecte spre binele jude ului.  mul umesc i
tuturor succes.

Dl. pre edinte Mircea Man:  mul umesc d-le vicepre edinte i v
rog s  lua i loc lâng  mine. Dl. Matei C lin.

Dl. vicepre edinte C lin Matei: În primul rând da i-mi voie s  îl
felicit în calitate de contraadversar pentru prima dat  dup  alegeri pe domnul
pre edinte Mircea Man. În al doilea rând mul umesc colegilor din stânga
pentru încrederea pe care mi-au acordat-o i bineîn eles sintagma aceea cu a
nu dezam gi e perfect valabil . Vreau s  îi spun pre edintelui Man c  îl
recunosc de pre edinte ales, nu pornesc cu idei preconcepute în a colabora
cu el, dar vreau s tie dou  lucruri din start: atâta vreme cât am un mandat
al colegilor, al liberalilor, vom încerca i noi, vicepre edin ii, cu majoritatea
consilierilor, s  ne ducem la bun sfâr it lucrurile pe care le-am  gândit
împreun . Voi sta lâng  el atâta timp cât voi colabora, cât nu, i vreau s  îi
amintesc c vicepre edin ii nu îi sunt subordona i; vicepre edin ii sunt
subordona i plenului.  urez succes.

Dl. pre edinte Mircea Man: Vreau s  îi felicit pe cei doi
vicepre edin i,  le spun amândurora c tiu atribu iunile pre edintelui i
vreau s  le spun c  nu le cer s  lucreze mai mult decât pre edintele. Vreau ca
împreun  facem o echip  pentru jude . Sigur s  fi i convin i c  vom
schimba modalitatea de abordare a problemelor pe care le are jude ul.
Împreun  cu consiliul jude ean proasp t votat sunt convins c  avem un



mandat lung, mult  lume va fi lâng  mine de-a lungul mandatului, poate i în
stânga, i în dreapta, pentru c  asta este via a, Mircea Man va r mâne
pre edintele consiliului jude ean cu voia Celui de Sus i cu voia
dumneavoastr 4 ani de zile. Eu v  felicit, o s  asigur toate condi iile
pentru o performan  la consiliul jude ean i împreun  o s  facem ceea ce
trebuie pentru consiliul jude ean. Trecem mai departe.

Dl. vicepre edinte C lin Matei: Dup  procedur , v  rog s  îmi da i
cuvântul. Având în vedere  am fost ales vicepre edinte, îmi refuz calitatea
de lider de grup al consilierilor PSD.

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu: Aceea i problem i îl propun
din partea grupului de consilieri PNL-UDMR pe dl. Kovacs Marinel.

Dl. consilier Gheorghe imon: Din partea grupului PSD îl propunem
ca lider pe dl. Anton Rohian.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Vreau s  eviden iez modul în
care am reu it s  în elegem i s  transmitem un mesaj jude ului i
maramure enilor. Domnule pre edinte, am dori s ti i c i noi, consilierii
jude eni din cele patru partide din Consiliul jude ean vom lucra pentru
maramure eni, numai i numai pentru ei. Dezbaterile care vor fi în Consiliul
jude ean, proiectele de legi i de hot râri, precum i proiectele pe care
trebuie s  le aducem în jude , s  fi i sigur domnule pre edinte c le vom
aduce, i vom face tot posibilul ca maramure enii s  simt  c  prin acest
mandat al dumneavoastr  de patru ani se va schimba ceva în Maramure .

 mul umesc.
Dl.pre edinte Mircea Man: i eu v  mul umesc i s  fi i convins c

nu m  deranjeaz  când ve i spune c  facem ceva pentru Maramure .
Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Domnule pre edinte,

domnilor vicepre edin i, stima i colegi,
Vreau s  înt resc mesajul pe care l-a transmis pre edintele Consiliului

jude ean Maramure , de a avea în noi capacitatea de a ne debarasa de
anumite interese injuste i conjucturale, pentru a fi cu adev rat în serviciul
comunit ilor locale. Judec ile par iale nu ne afecteaz , satisfac eventual
ni te orgolii, dar nu rezolv  nicidecum problemele jude ului. Noi, grupul de
consilieri jude eni ai Partidului Democrat Liberal vom fi consecven i în
aceast  atitudine, i vom sus ine acele proiecte care, într-adev r, sunt utile,
oportune pentru comunit ile locale. Suntem capabili de o presta ie care s
justifice votul ce a fost acordat pre edintelui Consiliului jude ean Maramure
i nou , consilierilor jude eni.

 mul umesc.
Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc i eu. Trecem acum la

constituirea comisiilor de specialitate. Potrivit regulamentului, urmeaz  s  se



constituie opt comisii de specialitate, componen a aprobat  pentru acestea
fiind de nou  membrii pentru primele patru comisii i de câte apte membri
în urm toarele patru comisii. Num rul total al locurilor în aceste comisii este
de 6. Potrivit regulilor privind atribuirea propor iona  a locurilor în comisii,
locurile ce revin fiec rei forma iuni politice corespunz toare num rului de
consilieri este egal  cu num rul de consilieri din care se scad vicepre edin ii,
înmul it cu 2. Eu propun s  lu m o pauz , s  ave i consult ri între grupuri i

 stabilim comisiile, dup  care s  avem un proiect de hot râre pentru
componen a comisiilor.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, pe
procedur , analizând i v zând comisiile a a cum sunt ele, având în vedere

 în regulamentul nostru de func ionare comisiile sunt acestea de aici, dar
ca i componen , ca num r de membri nu sunt specificate câte sunt, i care
sunt cu nou  membri i care sunt cu apte, v  propun s  supune i votului
plenului comisiile în urm toarea componen , ca i num r m  refer: comisia
pentru activit i economico-financiare – 9 membri, comisia pentru
amenajarea teritoriului i urbanism – 9 membri, comisia pentru turism,
tineret i sport – 7 membri, comisia pentru munc , solidaritate social i
familie – 7, comisia pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural -
9, comisia pentru agricultur i dezvoltare rural – 9 membri, comisia
juridic i de disciplin – 7 membri,  comisia pentru asisten  social i
protec ia drepturilor copilului - 7 membri. Rezult  într-adev r un total de 64
de locuri în comisiile de specialitate, câte dou  pentru fiecare consilier
jude ean. A a c  putem purcede la alegerea comisiilor i v-  ruga s
supune i votului plenului propunerea.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Ar trebui s  analiz m bine
propunerea domnului Marinel Kovacs.

Dl.pre edinte Mircea Man:  în eleg s  cere i o pauz ? Bine.
Atunci, s  fie o pauz  de 10 minute.

Dup  pauz :
Dl.pre edinte Mircea Man: Revenim la propunerea domnului

consilier Marinel Kovacs, care a propus pentru comisia economico-
financiar  nou  membri, pentru cea de amenajarea teritorului i urbanism tot
nou  membri, pentru comisia de protec ia mediului, turism i sport apte
membri, pentru comisia de s tate tot apte membri, comisia pentru
înv mânt nou , comisia pentru agricultur  tot nou  membri, la comisia
juridic i de disciplin apte membri, iar pentru comisia de asisten  social
i protec ia copilului tot apte membri.



Supun votului dumneavoastr  propunerea colegului nostru Marinel
Kovacs. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? -1.

Num rul de locuri cuvenite fiec rui grup se determin  în func ie de
num rul de mandate ob inute de grupul în cauz . Astfel, dup  calculul meu –
i dumneavoastr  pute i s  m  verifica i s  vede i dac  am f cut bine –

rezult  urm toarele procente: PNL-ul – 3, 65 locuri la comisiile de nou
membri, PDL-ul are 2,8 iar PSD-ul 2,53. La comisiile de apte membri,
PNL-ului îi revin 2,84 locuri, PDL-ului 2,18 iar PSD-ului 1,96. A adar,
conform acestor procente, în comisiile de nou  membri patru locuri revin
PNL, trei locuri sunt pentru PDL i dou  pentru PSD. Sigur c , pe principiul
ca fiecare consilier jude ean s  fac  parte din dou  comisii de specialitate,
aceste raporturi ar mai putea fi schimbate pe undeva. În comisiile de apte
locuri, PNL are trei locuri, PDL dou i PSD tot dou  locuri. Dac  nu sunt
obiec ii aici, a  avea rug mintea s  facem i componen a nominal .

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, ceea
ce a i spun dumneavoastr  este foarte corect i noi vom respecta lucrul
acesta, dar trebuie s inem cont c  acestea sunt doar propuneri i nu tim
care va fi rezultatul votului. Adic  fiecare partid are dreptul la propunerile
care le- i spus dumneavoastr .

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Cosma, sunt de acord cu
dumneavoastr , îns  procentele nu le negociem, pentru c  în regulament,
num rul de locuri cuvenite fiec rui grup se determin  în func ie de num rul
de mandate ob inute. A a c  se pot face mai multe propuneri, dar în nici un
caz nu voi accepta componen a comisiilor decât respectând propriul
regulament. Votul nu poate s  încalce regulamentul i legea.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Acest procent se refer  la
num rul de consilieri per total comisii, nicidecum acest procent nu poate s
fie respectat în spe  în fiecare comisie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, avem procentele care
pot s  treac , de exemplu, de la 3.65 la 2,53, dac  2,53 înseamn  în anumite
comisii 3 sau înseamn  2, pentru c  are 3,65 PNL i are 2,8 PDL.
Componen a pe partide, cu num rul pe fiecare comisie, a  dori s  o stabilim,
începând cu prima comisie, dup  care ne retragem cât timp este nevoie
pentru a stabili i membrii, adic  persoanele din comisiile respective.

Pe acest criteriu, num rul de locuri ce revin comisiei economico-
financiare este: 4 pentru PNL, 3 pentru PDL i 2 locuri pentru PSD.

i v  mai spun, în momentul în care ajungem la vot, nu mai exist
proceduri.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, pe
procedur , la cele patru comisii de câte nou  membri fiecare, ar trebui s



vedem ca respectând acest algoritm s  nu ajungem s  nu putem s  respect m
acea propor ionalitate ca num r de locuri, pentru c  unii vor avea sigur mai
multe, iar al ii mult mai pu ine. S-ar putea s  ajungem la situa ia în care la o
comisie de nou  membri s  nu putem respecta 4-3-2, ci s  fie de 3-3-3!

Dl.pre edinte Mircea Man: Deci eu am spus c  în anumite situa ii în
care 3,65 r mâne cu 3 – i aici m  refer la PNL plus UDMR – în acest caz
PSD care are 2,53 va r mâne cu 3! Asta pentru comisiile care con in nou
membri. Iar pentru comisiile cu apte membri, va fi de la 2,84 la 3, de la
2,18 rotunjit în jos la 2, iar de la 1,96 vom rotunji în sus, la 2. Deci PNL va

mâne cu trei locuri, PDL cu dou  locuri i PSD tot cu dou  locuri. Deci, pe
acest algoritm, PNL are dreptul la 26 locuri, PDL la 20 locuri i PSD la 18
locuri.

Acum, suspend pentru 30 de minute aceast edin .

Dup  pauz :
Dl.pre edinte Mircea Man: Revenind la problema pe care ne-am

propus-o, eu cred c  trebuie s  rezolv m din partea grupurilor, numeric,
aceast  situa ie, i sigur, fiecare partid î i va completa numele de consilieri.
Pe ceea ce avem pân  în acest moment, dou zeci de locuri pe care Partidul
Democrat Liberal ni le-a dat pe procentele pe care le-am discutat, v  rog s
face i propuneri s  complet m comisiiile, repet, numeric, pentru fiecare
comisie în parte, PNL, PSD, astfel ca fiecare lider de partid s  se îngrijeasc
de treaba aceasta. Deci, la comisia economico-financiar , PDL are trei
locuri, PNL patru locuri, iar PSD dou  locuri. R mâne a a, ori ave i alte
propuneri? Apoi, la comisia pentru amenajarea teritoriului i urbanism,
PDL-ul are trei locuri, PNL patru locuri, iar PSD are din nou dou  locuri. La
comisia de protec ie a mediului, sport, turism, PDL are dou  locuri, PNL
trei, iar PSD are dou  locuri. La comisia de s tate, familie, munc i
protec ie social  PNL are trei locuri, PDL dou i PSD-ul dou  locuri. La
comisia pentru înv mânt, cultur i culte, PNL are patru locuri, PDL trei,
iar PSD are dou  locuri. În ce prive te comisia pentru agricultur i
dezvoltare rural , aici sunt câte trei locuri pentru fiecare partid, iar la
comisia juridic i de disciplin  PNL are trei locuri, iar PDL-ul  i PSD-ul
câte dou  locuri. În final, la comisia de asisten  social i protec ia
copilului, de la PNL trei locuri, PDL dou  locuri i PSD tot dou  locuri.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Dup  calculele mele,
fiecare comisie are num rul de membri complet, PNL-ul ocupând 26 de
locuri, PDL-ul 20 de locuri, PSD-ul 18 locuri, în total 64 de locuri. Exist  o
posibilitate: s  aprob m hot rârea privind constituirea comisiilor cu aceast



repartizare numeric , cu rug mintea ca pân  luni s  primim i lista nominal
a consilierilor.

Dl.Gheorghe Mihai Bârlea – consilier jude ean: Domnule
pre edinte, a  dori s  fac o propunere pragmatic , zic eu, ca fiecare grup
politic s - i nominalizeze persoanele.

Dl.pre edinte Mircea Man: De acord. A adar, din partea Partidului
Na ional Liberal a tept m propuneri pentru comisia economico-financiar .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Propun pe Zoica  Marinel,
Kovacs Marinel, Munteanu Mircea.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea Partidului
Democrat Liberal, îi propun pe urm torii: Bolo  Constantin, Ro ca Radu i
Bârlea Gheorghe.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: De la Partidul Social
Democrat îi propun pe Cosma Alexandru, imon Gheorghe i Batin Petru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  auzim acum propunerile de membri
pentru comisia de amenajarea teritoriului i urbanism.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Din partea PNL îi propun pe
consilierii Timi  Gavril , Mu iu Nicolae, Ban Vasile i Bere  Ildiko.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: De la PDL îi propun pe
domnii Pop George, Radu Ro ca i Vlad Sorin.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: De la PSD îi propun pe
colegii Alexandru Cosma i Bude Ioan.

Dl.pre edinte Mircea Man: Acum, v  rog s  veni i cu propuneri
pentru comisia de protec ia mediului, turism i sport, pe rând, din partea
PNL, PDL i PSD.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Îi propun pe domnii
consilieri Zoica  Marinel, Timi  Gavril i Bercean Pamfil.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Eu propun pe Zetea Gabriel
i pe imon Gheorghe.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea PDL îi propun
pe B ban Ioan i pe Le e Doru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  purcedem acum la nominalizarea
membrilor comisiei de s tate, familie, munc i protec ie social .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Îi propun pe colegii Pa ca
Titus Liviu, C pu an Edit i Koman Valer.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea Partidului
Democrat Liberal îi propun pe consilierii Pan  Viorel i Grec Gheorghe.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: De la PSD îi propun pe
colegii Deac Alexandru i Florin T taru.



Dl.pre edinte Mircea Man:  vedem acum alegerea membrilor
comisiei pentru înv mânt, cultur i culte.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Din partea Partidului
Na ional Liberal, propun pe colegii Berci Vasile, Ardelean Teodor, Bere
Ildiko i Ban Vasile.

Dl.consilier jude ean Bârlea Gheorghe: Eu propun ca din partea
Partidului Democrat Liberal s  fie membri în aceast  comisie domnii Pop
George, B ban Ioan i Bârlea Gheorghe.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: De la PSD îi propun pe Ana
Moldovan i Anton Rohian.

Dl.pre edinte Mircea Man: tept m propuneri de membri acum
pentru comisia de agricultur i dezvoltare rural .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Îi propun pe Bercean Pamfil,
Mu iu Nicolae i Pa ca Titus Liviu.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Propunerea mea este s  fac
parte din aceast  comisie consilierii jude eni Vere  Mirela, Vlad Sorin i
Grec Gheorghe.

Dl.consilier jude ean imon Gheorghe: Eu îi propun pe Anton
Rohian, Bude Ioan i Batin Petru.

Dl.pre edinte Mircea Man: Pentru comisia juridic i de disciplin ,
 rog s  face i propuneri.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Propun pe consilierii jude eni
Kovacs Marinel, Muntean Mircea i Ardelean Teodor.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea Partidului
Democrat Liberal îi propun pe consilierii Bolo  Constantin i Le e Doru.

Dl.consilier jude ean imon Gheorghe: De la social-democra i îi
propun pe colegii T taru Florin i Deac Alexandru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  rog s  face i acum propuneri pentru
componen a ultimei comisii de specialitate, cea de asisten  social i
protec ia drepturilor copilului.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Din partea Partidului
Na ional Liberal propun pe colegii C pu an Edit, Berci Vasile i Koman
Valer.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea democrat-
liberalilor îi propun pe consilierii Pan  Viorel i Vere  Mirela.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: De la PSD propun pe
Moldovan Ana i Zetea Gabriel.

Dl.pre edinte Mircea Man: Îl rog pe domnul secretar Dumu a s
prezinte proiectul de hot râre.



Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a prezint  proiectul de
hot râre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului
jude ean Maramure , pe domenii de activitate.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule secretar, v  rog s -mi
spune i dac  vot m secret sau prin vot deschis.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Legea prevede exact c
se face prin vot deschis, la fel ca i validarea.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului proiectul de hot râre.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.108/2008
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în primele edin e va
trebui s  stabili i pre edin ii i secretarii de comisii. Eu am o mare
rug minte, atât la domnii vicepre edin i cât i la liderii de grup, aceea ca
pre edin ii i secretarii de comisii s  respecte pe cât posibil propor ia între ei.

Eu v  mul umesc tuturor pentru c  am reu it s  constituim Consiliul
jude ean Maramure i afirm înc  o dat , cu t rie, c  ve i avea în mine un
dialog i un om care atât cât poate i cât timp va avea lâng  el juri ti, o s
respecte prevederile legale. Rog s  trecem peste orgoliile politice, peste
icanele pe care ni le facem singuri i în detrimentul eficien ei, i fi i

convin i c  vom avea un consiliu jude ean i o conducere care s  fac  cinste
Maramure ului i care s  se adreseze pentru Maramure .

Înc  o dat  v  mul umesc i declar închis edin a.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, ast zi 28 iunie
2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a
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