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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.3512/2008

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din 15 iulie 2008

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.296 din 10.07.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de vineri, 11 iulie 2008.

Domnul pre edinte Mircea Man, f când apelul nominal al consilierilor
jude eni, a constatat c  la ora 11 nu avea cvorum pentru a putea deschide lucr rile
edin ei, fapt pentru care a suspendat edin a, înainte de a ie i din sal  spunându-le

consilierilor jude eni prezen i s  se reîntâlneasc  la ora 16.
Dup  un scurt interval de timp, domnul pre edinte s-a reîntors în sal i a f cut

din nou apelul nominal. Acum, fiind prezen i 29 de consilieri din totalul de 35, se
declar edin a deschis .

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

Baia Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: domnul G nczi tefan – subprefect al jude ului

Maramure , doamna Maria Kovacs - director executiv în cadrul Direc iei patrimoniu
i logistic  a Consiliului jude ean, d-na Glodan Ana – director al Direc iei economice,

domnul pan Vasile– director executiv în cadrul Direc iei planificare teritorial i
urbanism a Consiliului jude ean Maramure , domnul Drago  Ioan – director executiv
în cadrul Direc iei juridice i administra ie, domnul Coco il  Dan – director al
Direc iei de Dezvoltare Regional , d-na Popa Daniela – reprezentant al Agen iei de
Dezvoltare a Infrastructurii Locale i un num r de 10 reprezentan i mass-media din
jude ul Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, v  rog s -mi
permite i s  fac o scurt  declara ie politic .

Dl.pre edinte Mircea Man: Pentru declara ii politice v  invit la tribun , unde
eu însumi m  voi deplasa în asemenea situa ii.
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Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
nu m  gândeam c  atât de repede voi fi nevoit s  fac o astfel de declara ie politic ,
dar simt nevoia s-o fac pentru bunul mers al lucr rilor Consiliului jude ean, pentru o
institu ie care trebuie s  se respecte i care, pân  acum i-a dus la bun sfâr it toate
lucr rile de edin e ordinare, extraordinare sau de îndat , cel pu in în ultimii patru
ani. Drept urmare, a ine ca i în numele grupurilor politice PNL i UDMR s
adresez, de data aceasta o rug minte, i în acela i timp o aten ionare c tre domnul
pre edinte Man Mircea, legat de modalitatea în care domnia sa consider  c  trebuie

 conduc edin ele Consiliului jude ean. Suntem la a doua edin  dup  constituire,
când în decurs de nu mai mult de trei s pt mâni sunt pentru a treia oar  suspendate
lucr rile edin ei. Vreau s -i reamintesc domnului pre edinte c  nu exist  nici un
motiv statutar sau legal de suspendare a edin ei, iar invocarea faptului c  ast zi la
ora unsprezece fix nu a fost cvorum când de fapt majoritatea din consilierii jude eni
ne ridicaser m mapele cu documentele de edi i eram în zon , cred c  nu era un
motiv. Consider c  spre bunul mers al lucrurilor în aceast  institu ie, domnia sa ar
trebui s  se gândeasc  în primul rând în mod constructiv i pozitiv la conlucrarea cu
Consiliul jude ean. Nu suntem noi cei care am dori ca lucrurile s  mearg  prost în
jude ul nostru, plecând de la lucr rile Consiliului jude ean. Acest lucru l-au afirmat i
ceilal i colegi ai mei de la început, în edin a de data trecut  s-a discutat acest lucru
i, drept urmare, i vicepre edin ii au afirmat, la rândul lor, acest lucru. Au spus c

recunosc pre edintele i ceea ce se va întâmpla în Consiliul jude ean, numai c
trebuie s  ne respect m reciproc i cer în mod imperativ domnului pre edinte ca acest
respect s  se materializeze în modul în care nu va mai proceda la suspendarea f
motiv a edin elor, pentru c  noi trebuie s  conlucr m. Ca atare, înc  o dat , cât timp
noi dorim acest lucru de a conlucra, îl rug m i pe domnia sa s  vad  lucrurile în
acest mod.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stim i colegi, sunt pre edintele Consiliului
jude ean Maramure , dac  vre i sau nu vre i, iar acest lucru l-au hot rât
maramure enii i-am s -i respect pe întreg mandatul. Dac  v  place, bine, dac  nu,
nu. Dac  ora 11 este ora la care a fost convocat edin a Consiliului jude ean
Maramure , am f cut apelul nominal, am constatat c  nu este cvorum i, conform
legii, am dreptul i obliga ia s  suspend edin a! Domnilor consilieri, v  rog
respectuos s  v  face i programul a a cum dori i, dar la orele de edin  s  ajunge i,
dar la orele de edin  s  ajunge i. Dac  nu avem cvorum, nu am temei legal s
continui edin a.

Domnule Marinel Kovacs, s-a schimbat ceva în Consiliul jude ean! Se vine la
ora opt la lucru, nu am alte activit i pe la Universitate, am un singur program i
acesta este în Consiliul jude ean, este programul pre edintelui acestuia i ceea ce
avem de f cut în aceast  institu ie. Niciodat  nu o s -mi permit s  încalc legea! În
momentul în care pe convocator scrie ora 11, v  rog s  m  crede i c  este ora 11.

 mul umesc.
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Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Pe procedur , domnule pre edinte, v
rog s -mi da i voie la cuvânt.

Stima i maramure eni, stima i colegi, atitudinea pe care i-o arog  pre edintele
Consiliului jude ean, cum c  el reprezint  maramure enii, este o mare gaf i
gre eal . Este în perioada de program electoral i politic în care deja dânsul a intrat.
A respecta pe maramure eni i a v  respecta pe dumneavoastr  c  a i fost ales prin
votul lor este modul de a sfida 34 de consilieri ale i i c  el este principalul om al
Maramure ului. Este o mare gre eal ! Ar trebui s  înceap  s  în eleag  c  acest
Consiliu jude ean nu este al lui, nici a rudeniilor i nici a partidului lui! Este al
jude ului Maramure ! Ceea ce face dânsul ast zi, precum i prin atitudinea de sfidare
de fiecare dat , este o mare gre eal ! Dac  gânde te c  acesta va fi modul de lucru în
Consiliul jude ean în acest mandat, este la fel o mare gre eal  a dânsului!

 mul umesc.
Dl.consilier jude ean Mircea Radu Muntean: Domnilor consilieri, aceast

tensiune creat  este caracteristic  începuturilor de mandate. Dac  ne referim în urm
cu patru ani, pe vremea asta consiliul nu func iona, fiind blocat din cauz  c  PSD-ul
nu primise nici o func ie în comisiile de specialitate. Hot rârea era blocat  de c tre
prefectul jude ului. Pe de alt  parte, nici acel minut care a trecut peste ora 11 nu era
un motiv pentru suspendare. Ar trebui s  fim echilibra i în acela i timp i s  ne
amintim totu i c i alt  dat , pe anumite motive, consiliul nu a func ionat. Vreau s

 mai spun c  în urm  cu patru ani, când a fost blocat consiliul, m-am ocupat
personal de deblocare, renun ând la o func ie de pre edinte de comisie în favoarea
unui coleg de la PSD!

Eu îl rog pe domnul pre edinte s  mai a tepte dou – trei minute pân  la
începerea edin ei, pentru c  noi, românii, ne-am obi nuit s  întârziem 15 minute,
poate chiar o jum tate de or , lucru care trebuie s  fie acceptat ca i comportament al
nostru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  De acord domnule consilier, cu condi ia ca
liderii de grup s -mi spun  dac  se întârzie 15 minute sau o jum tate de or  c  sunt
motive temeinice. Altfel, programul este cel stabilit prin dispozi ia de convocare a
consiliului în edin .

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Domnule pre edinte, stima i colegi,
 atrage aten ia c  invita ia la rigoare nu este o chestiune politic  ci una de disciplin

pe care ar trebui s  ne-o asum m noi în ine. Atunci când sunt înc lcate procedurile,
putem s  obiect m în consecin . Dar a spune despre pre edinte c  are o atitudine
distructiv  este i injust i incorect, pentru c  în felul acesta nu vedem decât „paiul
din ochiul altuia” i nu „bârna din ochiul nostru”!

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, am mai spus i
la edin a precedent  c  este un moment foarte important, o premier  în ceea ce
prive te începutul muncii în Consiliul jude ean. Eu, fiind de profesie psihiatru, m
gândesc c  omul este o fiin  subiectiv , dar în activitatea politic  ar fi foarte bine
dac  nu am ine cont doar de aspectele subiective ale existen ei i elurilor noastre, ci

 privim în primul rând la cele ale jude ului nostru, ale oamenilor care ne-au ales pe
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to i consilierii de fa . Domnule pre edinte, v  rog foarte mult s  încer m s  ne
m la o parte orgoliile i punctele de vedere personale i s  desf ur m aceast

edin  a a cum trebuie.
Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, c  tot veni

vorba de încredere i respect reciproc, a i afirmat la edin a de constituire c
dumneavoastr  ve i lucra în folosul maramure enilor i al turi de consilierii jude eni.
Este vorba aici de conlucrarea între plenul Consiliului jude ean i pre edintele
acestuia, iar dumneavoastr  a i avut pân  acum o atitudine discre ionar , de
pre edinte autoritar. Noi, dac  am gre it i am întârziat la edin , dumneavoastr  a i
fi putut avea totu i o atitudine conciliant , i a  vrea s  v  întreb, domnule pre edinte,
de câte ori a i întârziat în plenul Parlamentului i de câte ori a semnat altcineva
condica în locul dumneavoastr ?

Dl.pre edinte Mircea Man: De multe ori, dar v  rog s  m  crede i c  am fost
acolo de fiecare dat  când a fost nevoie. Vreau s  v  mai spun un singur lucru: din
partea mea o s  ave i o colaborare pe lege, îns  din partea dumneavoastr  constat c

i dep it orice limit  a democra iei, prin votul majoritar PNL-PSD-UDMR pe care
l- i format! Nici într-o democra ie, nici într-un consiliu i nici în plenul
Parlamentului nu exist  comisii care s  nu aib  m car un pre edinte sau un secretar
din cei care au ob inut minim 5%, nemaivorbind de cei care au 30%!  Dac  a a a i
hot rât domniile voastre s  v  folosi i puterea votului este în regul , iar din partea
pre edintelui ve i avea toat  deschiderea în respectarea legii!

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Domnule pre edinte, vizavi de ultima
referire a dumneavoastr , vreau s  v  amintesc c  în urm  cu patru ani, cu aceea i
convingere a i pledat atunci pentru acei care constituiam majoritatea Consiliului
jude ean, adi  nici o comisie la PSD! Pe de alt  parte, domnule pre edinte, cu
sinceritate v  spun, pentru c  sunt un om matur i responsabil, sper ca pân  la urm

 nu descoperi i aici un sistem tic lo it cu care v  lupta i dumneavoastr  timp de
patru ani! Noi dorim un parteneriat onest cu domnia voastr  pentru ceea ce va
însemna Maramure ul în ace ti patru ani cruciali, domnule pre edinte. Sper ca în
timp s  ajunge i la ideea c  „Maramure ul are nevoie de un pre edinte mare în
lucrurile mici i mic în lucrurile mari”!

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc. Ave i în mape ordinea de zi care
cuprinde 15 puncte. V  întreb dac  ave i ceva de ad ugat aici. Dac  nu, atunci  v-o
supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate ordinea de zi a edin ei.

Dl.pre edinte Mircea Man: La primul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea vir rilor de credite în bugetul propriu al jude ului, pe anul 2008.
Exist  vreun amendament aici? Avem avizul comisiei de specialitate, iar dac
dore te, pre edintele comisiei poate s - i expun  punctul de vedere.
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Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Nu avem amendamente, am discutat în
edin a comisiei pentru activit i economico-financiare toate punctele înscrise pe

borderou i am avizat favorabil în unanimitate.
Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc. Supun votului dumneavoastr

hot rârea. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.111/2008
privind aprobarea vir rilor de credite în bugetul propriu al jude ului,

pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul doi avem proiectul de hot râre privind
aprobarea plafonului valoric maximal pe produsele distribuite în cadrul Programului
„Lapte - Corn”, precum i a desf ur torului pe unit i de înv mânt a cantit ilor
livrate în anul colar 2008-2009. Rog punctul de vedere al comisiei de specialitate
care a dat aviz favorabil.

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Domnule pre edinte, membrii comisiei au
luat act de faptul c  Guvernul României a majorat sumele cuprinse în programul
„Lapte Corn” i în conformitate cu aceasta a avizat proiectul de hot râre ini iat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Dac  nu sunt interven ii, supun
aprob rii dumneavoastr  proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.112/2008
privind aprobarea plafonului valoric maximal pe produsele distribuite în cadrul

Programului „Lapte – Corn”, precum i a desf ur torului pe unit i
de înv mânt a cantit ilor livrate în anul colar 2008 – 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea listei spa iilor proprietate privat  a jude ului, cu destina ia de
cabinete medicale i a celor în care se desf oar  activit i conexe actului medical,
propuse spre vânzare. Exist  avizul favorabil al comisiei juridice, a a c  dac  nu sunt
interven ii, vi-l supun aprob rii. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.113/2008
privind aprobarea listei spa iilor proprietate privat  a jude ului,
cu destina ia de cabinete medicale i a celor în care se desf oar

activit i conexe actului medical, propuse spre vânzare
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea închirierii unor spa ii apar inând domeniului public al jude ului
Maramure . Exist  avizul comisiei juridice, a a c  nu sunt probleme.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, o singur
precizare a  dori s  fac: deoarece suntem la ho râri cu specific de administrare a
domeniului public i privat este necesar un cvorum de 24 de voturi.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.114/2008
privind aprobarea închirierii unor spa ii

apar inând domeniului public al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 5 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii apar inând domeniului
public al jude ului Maramure . V d c  exist  avizul favorabil, iar dac  nu ave i
întreb ri, vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.115/2008
privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii

apar inând domeniului public al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem la proiectul de hot râre privind trecerea
a apte înc peri din imobilul situat în Baia Mare, str.Gheorghe incai nr.34, din
domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul public al Consiliului local al
municipiului Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea:  cere l muriri suplimentare aici,
dac  este cazul trecerii în proprietatea Consiliului local sau în administrarea acestuia.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu am avut o discu ie cu doamna Kovacs,
directorul Direc iei de patrimoniu a Consiliului jude ean i v  informez c  atâta
vreme cât este în domeniul public al Consiliului jude ean, propunerea mea era s -l

m în administrare municipiului, chiar dac  ast zi ei desf oar  acea activitate strict,
dar s-ar putea ca peste 2-3 ani noi s  avem nevoie de spa iile respective, în momentul
în care nu va mai exista acel obiect de activitate acolo. Deci, propun aici un
amendament, i o rog pe doamna director Kovacs s  ni-l prezinte, în termenii de
specialitate.
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D-na Maria Kovacs – director al Direc iei de patrimoniu i logistic  din
cadrul Consiliului jude ean Maramure : Deci nu se dore te transmiterea, conform
Hot rârii de Consiliu local Baia Mare care ne-a solicitat trecerea din domeniul public
al jude ului în domeniul public al municipiului Baia Mare, ci doar în administrarea
dân ilor, r mânând în proprietatea Consiliului jude ean.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: i, sta i pu in c  în edin a comisiei
nu a fost vorba de a a ceva. Noi nu am dat aviz pentru a a ceva.

Dl.pre edinte Mircea Man: Amendamentul nu trebuie s  treac  prin comisii,
ci trebuie s  fie aprobat de plen. Deci, suntem de acord ca acele spa ii s  r mân  pe
domeniul de activitate a Prim riei cât o s - i desf oare activitate acolo. Dar,
presupunând c  prin reorganizare, peste un anumit timp, Prim ria se mut  de acolo i
nu mai are nevoie de acele spa ii, ele n-ar reveni Consiliului jude ean ci ar r mâne
Prim riei. Noi, de bun credin , nu am dori s  îndep rt m din patrimoniul
Consiliului jude ean deoarece s-ar putea s  avem noi nevoie de ele. Pe scurt, propun
ca acele spa ii s  se dea în administrare Prim riei Baia Mare atât cât este nevoie, dar

 r mân  în proprietatea Consiliului jude ean Maramure .
Dl.consilier jude ean Mircea Radu Munteanu: Totdeauna când a fost vorba

de transmiterea vreunor patrimonii am fost de acord, pe principiul descentraliz rii, în
sensul c  patrimoniile s  ajung  cât mai aproape de unitatea administrativ  pe raza

reia func ioneaz . Conform acestui principiu, eu am votat pentru o asemenea
formul , i de fiecare dat  când s-au pus probleme ca anumite patrimonii ale
Consiliului jude ean s  treac  la o unitate administrativ  din jude , eu am votat pentru
o asemenea chestiune.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, aici nu este vorba de
descentralizare, este vorba despre o activitate care se desf oar  în acest moment. V
supun votului acest amendament. Cine este pentru? – 10 voturi, Împotriv ? – 19.

Amendamentul a c zut la vot.
 supun votului proiectul de hot râre a a cum a fost întocmit. Cine este

pentru? -17 voturi, Împotriv ? - 9 Ab ineri? – 1.

Proiectul de hot râre a fost respins, cu 17 voturi pentru, 9 împotriv i o
ab inere.

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 7 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea modific rii articolului 2 al Hot rârii de Consiliu jude ean
Maramure  nr.3/2008, privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„GRANI A MM – dezvoltarea i managementul infrastructurii de frontier ”, propus
spre finan are în cadrul Programului Phare CBC 2006. Avem avizul favorabil al
comisiei pentru activit i economico-financiare. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la
vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
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S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.116/2008
privind aprobarea modific rii articolului 2 al Hot rârii de Consiliu
Jude ean Maramure  nr.3/2008 privind aprobarea promov rii în

parteneriat a proiectului „GRANI A MM – dezvoltarea i managementul
infrastructurii de frontier ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea actelor adi ionale de modificare a Actului Constitutiv i Statutului ADIL
MARAMURE i mandatarea Pre edintelui Consiliului Jude ean.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în aceste dou
anexe care ni se propun la acest proiect de hot râre exist  dou  lucruri pe care nu le
putem aproba în acest moment în forma respectiv . În anexa 1 este vorba de aliniatul
1 iar în anexa 2 tot de aliniatul 1. Argumentez acestea astfel: statutul asocia iei i
actul constitutiv prevede c  Pre edintele Asocia iei este ales de c tre aceasta, dintre
membrii Adun rii Generale. Drept urmare, reprezentantul Consiliului jude ean care,
legal, este pre edintele, prin statut a fost ales ca pre edinte al asocia iei, automat
devenind i pre edinte al Consiliului Director. Ceea ce putem face noi azi este s
aprob m aceste anexe, cu desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean în
persoana domnului Man Mircea, urmând ca, ulterior, în cadrul Adun rii Generale a
Asocia iei aceasta s - i aleag  pre edintele. În concluzie, putem aproba aceste dou
anexe, îns  f  cele dou  aliniate men ionate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, a fost f cut un amendament de
tre domnul consilier Marinel Kovacs. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Amendamentul a fost adoptat.
Supun votului dumneavoastr  proiectul de hot râre care s  cuprind i acest

amendament. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.117/2008
privind aprobarea actelor adi ionale de modificare a Actului Constitutiv

i Statutului ADIL MARAMURE i mandatarea Pre edintelui
Consiliului Jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este legat de cel
anterior, fiind cel privind înlocuirea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure
în Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL MARAMURES, la care jude ul
Maramure  este membru asociat. Vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.118/2008
privind înlocuirea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure
în Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  ADIL MARAMURES,

la care jude ul Maramure  este asociat

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
desemnarea consilierilor jude eni în consiliul consultativ al Spitalului jude ean de
urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i a Spitalului de boli infec ioase, dermato-
venerice i psihiatrie. A tept propuneri.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a:  face o observa ie aici: pentru
fiecare spital, câte unul din cei doi membri trebuie s  aib  studii economice sau
asimilate.

Dl.consilier jude ean Titus Liviu Pa ca: Pentru spitalul jude ean îi propun pe
domnii consilieri Marinel Kovacs i Teodor Ardelean.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Tot pentru acest spital, din partea
PDL îl propun pe domnul Doru Le e.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Acum, face i propuneri pentru Spitalul de
boli infec ioase.

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Eu îi propun pe domnii Deac
Alexandru i C lin Matei.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Eu o propun pe doamna Vere
Mirela.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine. Mai sunt propuneri? Dac  nu, pân  se fac
buletinele de vot trecem la urm torul proiect de hot râre, privind desemnarea unui
membru în Consiliul de administra ie al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” Baia
Mare.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, eu îl propun pe
colegul Gheorghe Bârlea.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, doresc s  fie redactate toate
buletinele de vot, pentru cele 4 proiecte de hot râri cu acest specific unde este necesar
votul secret, a a c  haide i s  facem propunerile ca s  poa  fi întocmite odat  toate
seturile de buletine de vot.

Acum, un alt proiect de hot râre unde este nevoie de vot secret este cel privind
desemnarea unui reprezentant al asigura ilor în Adunarea reprezentan ilor Casei
Na ionale de Asigur ri de S tate i a unui membru în Consiliul de administra ie al
Casei Jude ene de Asigur ri de S tate Maramure . V  rog s  face i propuneri.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Ca reprezentant al asigura ilor în
Adunarea reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigur ri de S tate îl propun pe
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domnul T taru Florin, iar pentru Casa Jude ean  a Asigur rilor de S tate
Maramure  îl propun pe domnul Titus Liviu Pa ca.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Tot în aceast  ordine, fac i eu
propuneri pentru domnii Radu Ro ca i Viorel Pan .

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  rog acum s  face i propuneri pentru
proiectul de hot râre de la punctul 13, privind numirea unui reprezentant în Consiliul
administrativ al Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Titus Liviu Pa ca: Eu îl propun pe domnul Vasile
Berci.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea PDL îl propun pe domnul
Bolo  Constantin.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, acum c  s-au f cut propunerile
pentru toate cele ase seturi de buletine de vot, pân  le vom primi ca s  ne putem
exprima op iunea, v  supun aten iei i adopt rii ultimul proiect de hot râre înscris pe
ordinea de zi a edin ei noastre, cel privind aprobarea avizelor unice emise de
Comisia jude ean  tehnic  de amenajarea teritoriului i urbanism. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.119/2008
privind aprobarea avizelor unice emise de

comisia jude ean  tehnic  de amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, v  anun  c  punctul 15 pe ordinea
de zi, adic  cel denumit „Diverse”, se afl  pentru ultima dat  înscris pe un astfel de
document, pentru c  într-un consiliu jude ean nu exist  Diverse! Ca s  nu existe acest
punct, v  propun o procedur : înainte cu cel pu in o s pt mân  înainte de edin  o s
primi i anun ul, iar dac  ave i proiecte sau puncte de vedere pân  la redactarea ordinii
de zi s  existe suficient timp pentru a putea fi introduse pe ordinea de zi. Nu este
corect s  existe acest punct de diverse din moment ce edin a se preg te te cu o lun
înainte. Mai mult, vom încerca s  facem edin e i în teritoriu, la Bor a, Vi eu, Târgu

pu , etc., începând din toamn .
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, legat de acest

punct de diverse, presupun c  unii consilieri jude eni doresc s  fac  anumite solicit ri
aparatului de specialitate al Consiliului jude ean, cu privire la anumite chestiuni, prin
care s  solicite, spre exemplu, ca la edin a viitoare s  fie prezentat un raport al
comisiei de buget-finan e sau a celei de urbanism. Când putem solicita astfel de
chestiuni dac  dumneavoastr  scoate i acest punct de „Diverse”?

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, prin intermediul Cabinetului
Pre edintelui pute i face orice solicitare la oricare din Direc iile Consiliului jude ean,
îns  nu în mod direct. Deci, orice solicitare, pe orice fel de domeniu o l sa i în scris la
cabinetul pre edintelui, iar pre edintele ia act de ea i ve i avea r spunsul la ea.
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Acum, deoarece am aprobat la începutul edin ei ordinea de zi pe care este
trecut acest punct de „Diverse”, fiind în temeiul legii, ave i la acest punct un proiect
de hot râre privind aprobarea unor sume pentru sus inerea, prin cofinan are, a
proiectului „ACCES – Elaborare de studii pentru dezvoltarea infrastructurii de
transport transfrontalier în comunele Bistra (România) i Dilove (Ucraina)”, proiect
finan at în cadrul Programului Phare CBC 2005. Comisia de specialitate a dat aviz
favorabil acestui proiect de hot râre?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia a avizat favorabil proiectul de
hot râre i este necesar  aprobarea acestuia în plen.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Am o singur  observa ie aici: este un
caz care creeaz  un precedent i ar trebui s -l avem în vedere. Printr-o hot râre
anterioar  noi am aprobat parteneriatul pentru accesarea fondurilor necesare
implement rii acestui proiect. Acolo nu a fost vorba de nici o cofinan are din partea
noastr . Acum, dup  ce proiectul este în derulare i se apropie de final, se vine cu
aceast  solicitare de a intra cu cofinan are pe suma de 28.000 Euro. Consider c  este
un precedent periculos, eu nu am nimic personal, chiar am votat pentru acest proiect
atunci, i voi vota i acum tot pentru, dar atrag aten ia ca pe viitor s  avem în vedere
acest lucru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc mult. V  supun votului hot rârea.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.126/2008
privind aprobarea unor sume pentru sus inerea, prin cofinan are, a proiectului
„ACCES – Elaborare de studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport

transfrontalier în comunele Bistra (România) i Dilove (Ucraina)”, proiect
finan at în cadrul Programului Phare CBC 2005

Dl.pre edinte Mircea Man: Acum, un ultim proiect de hot râre, tot la punctul
„Diverse”, pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite
ac iuni finan ate din rezerva bugetar . Se aprob  utilizarea din rezerva bugetar
constituit  la dispozi ia Consiliului jude ean Maramure  a sumei de 77,50 mii lei,
conform anexei la prezenta hot râre. Rog punctul de vedere al comisiei.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia a dat aviz favorabil.
Men ionez c  am introdus, ca regul , participarea pre edin ilor comisiilor de
specialitate la edin a comisiei de buget-finan e, pentru a- i exprima opiniile.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Supun votului dumneavoastr
hot rârea. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.124/2008
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în continuare, a  dori ca membrii
comisiei de validare s distribuie consilierilor jude eni cele ase seturi de buletine de
vot, deci câte ase buletine pentru fiecare consilier. V  rog s  v  exprima i op iunea i

 introduce i fiecare dintre dumneavoastr  cele ase buletine de vot în urn .
Pân  se vor num ra voturile, da i-mi voie s  v  re in aten ia cu urm torul

aspect: avem o solicitare de sprijin financiar de la m stirea Rohi a, pentru atelierul
de crea ie al monahului Nicolae. A  ruga comisia de activit i economico-financiare

 se întruneasc  pentru câteva minute, pentru a aviza aceast  cerere.
Pân  atunci, v  mai fac câteva anun uri: 1) urm toarea edin  o vom ine pe la

sfâr itul lunii august, dac  nu se vor ivi probleme urgente, având în vedere c  este i
perioada concediilor de odihn . 2) v-  ruga s  ave i în vedere faptul c  în data de 10
august expir  contractul cu S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure i va trebui s
intr m în legalitate. A tept propuneri de la dumneavoastr  în aceast  privin . 3) o
problem  stringent , ca termen de r spuns, este cea a celor dou  gropi ecologice din
jude . Am trimis r spunsul deja la Ministerul Mediului asumându-mi
responsabilitatea g sirii unui spa iu în Maramure ul istoric. Ast zi dup  amiaz  va fi
o edin  la Consiliul local Giule ti, iar duminic  am avut o informare f cut  de
directorul Direc iei tehnice a Consiliului jude ean, urmând s  facem i o deplasare în
unele localit i învecinate cu noi cum ar fi în Ungaria, Polonia, ca s  vedem exact ce
presupune un asemenea depozit ecologic, locurile de munc , etc.. Dac  ave i
propuneri v  rog s  veni i cu ele la pre edintele Consiliului jude ean.

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Domnule pre edinte, legat de excluderea
punctului „Diverse” de pe ordinea de zi, eu sunt absolut de acord s  nu mai
introducem proiecte de hot râri la acest punct, îns  el ar trebui s  r mân , poate cu
alt  denumire, cum ar fi cea de „Interpel ri i întreb ri”. De exemplu, la acest punct
eu a  dori s  v  întreb dac  a i desemnat cele 3 persoane pe care legea v  abiliteaz  s
le desemna i în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Maramure , pentru ca s
putem constitui i aceast  structur i s  se poat  lucra.

Dl.pre edinte Mircea Man: Ast zi am emis dispozi ia cu privire la cei trei,
ace tia fiind consilierii jude eni Gheorghe Bârlea, Constantin Bolo i Doru Le e.

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Domnule pre edinte, v  rog s  în elege i
 sunt probleme pe care trebuie s  vi le comunic m i consider c  trebuie s  avem

un astfel de punct la edin ele noastre.
Dl.pre edinte Mircea Man: Da, înc  o chestiune care nu a mai fost, dar cu

care sunt de acord: v  rog s  îmi pune i întreb ri scrise cu o lun  de zile înainte de
edin , iar eu am s  v  r spund în ultima jum tate de or  a edin ei la aceste

chestiuni. Dar dac  vor fi întreb ri din sal  a c ror r spunsuri nu le pot preg ti, atunci
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nu este în regul . Pune i întreb ri la Cabinetul Pre edintelui i am s  v  dau i
spunsuri scrise i verbale în timpul plenului.

Acum, a  ruga comisia de activit i economico-financiare s  îmi prezinte ce a
hot rât vizavi de solicitarea m stirii Rohi a – Boiereni.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, referitor la
aceast  solicitare pentru organizarea celei de-a opta edi ii a atelierului monahului
Nicolae de la Rohia, în perioada 15 iulie – 1 august 2008, comisia de activit i
economico-financiare a hot rât s  se acorde suma de 5.000 lei Centrului pentru
Promovarea Crea iei i Tradi iei Populare, care este organizatorul acestei manifest ri.

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc. Sunt amendamente aici? Dac  nu,
v-o supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.125/2008
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, v  rog
-mi permite i s  fac i eu un anun  c tre domnii consilieri. Domnilor consilieri, vi

s-a solicitat, pentru cei ce dori i, s  ave i postat pe pagina de internet a Consiliului
jude ean Maramure  CV-ul dumneavoastr , s  vi-l redacta i i s -l înmâna i
administratorului de pagin , domnului Rus Dorel. La edin a din luna august vom
încerca s  prelu m imagini pentru fiecare dintre dumneavoastr , în vederea întocmirii
legitima iilor de consilieri. Vreau s  mul umesc domnilor consilieri, atât celor vechi
cât i celor noi, c  s-au încadrat în termenul de depunere a declara iilor de avere i de
interese. Noi am transmis la Agen ia Na ional  pentru Integritate cea mai mare parte
a pachetelor de declara ii i r mâne ca în zilele urm toare s  definitiv m declara iile
de interese personale pentru a putea depune un exemplar la Institu ia Prefectului,
pentru a se constitui Registrul de interese. În concluzie, suntem în legalitate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu vreau s  îi mul umesc
domnului subprefect tefan G nczi pentru prezen a domniei sale la edin a noastr i
îl rog s  ne adreseze câteva cuvinte.

Dl. tefan G nczi:  mul umesc în mod respectuos i cred c  este un lucru
normal s  fiu aici. Este o edin  normal , cu hot râri normale i probleme de
gestiune curent .

 dori s  spun trei lucruri, cu privire la emiterea avizelor unice pentru
construc ii. Am primit pe parcursul perioadei anterioare observa ii c  atunci când sunt
autorizate construc ii din competen a Consiliului jude ean nu sunt consultate
autorit ile locale de fiecare dat i se pomenesc cu construc ii realizate în afara
perimetrului, acolo unde este competen a Consiliului jude ean, f  ca autorit ile

- i spun  punctul de vedere.
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În al doilea rând, a  vrea s  spun c  atunci când se emit avizele foarte bine ar fi
dac  ar fi consultate unele institu ii, în special cele de protec ie a mediului, care sunt
cele mai agresive în ceea ce prive te emiterea autoriza iilor, întrucât e posibil ca
beneficiarul s  cheltuiasc  o sum  de bani important i pân  la urm  se treze te c
nu poate s - i finalizeze construc ia.

În al treilea rând, poate c  o s  v ocheze, dar trebuie s  v  spun c  în jude ul
Maramure  se emit autoriza ii de construc ii de c tre autorit ile locale - unde noi nu
avem competen e s  intervenim – în condi ii de ilegalitate, acolo unde nu sunt
realizate Planurile de Urbanism General!

 vrea s  v  rog s  trece i în revist  toate prim riile i s  vede i dac  au sau
nu au planuri de urbanism general (PUG-uri), fiindc  acestea trebuiau a fi terminate
de 10 ani!

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc. Sper s  fie continu  colaborarea
noastr , sens în care v  informez, stima i colegi, c  am avut o discu ie cu doamna
prefect referitoare la spa iu. Domnia sa, dup  o vizit  la Ministerul Administra iei a
vorbit cu domnul ministru Dobre, a venit o reprezentant  a domniei sale i a f cut o
evaluare la nivel de Consiliu jude ean. Exist  disponibilitatea de a gândi o cl dire din
ora ul Baia Mare care se preteaz  a fi reprezentantiv  pentru Institu ia Prefectului, în
afara corpului de cl dire, propunerea fiind pentru cl direa unde a fost vechiul
Tribunal. Mai exist i alte cl diri care s-ar preta pentru acest lucru, ca de exemplu
Hotelul „Maramure ”, cl direa REMIN, sau altele. Deocamdat  eu cred c  putem s
ne continu m activitatea în aceast  cl dire, fiind convins c  se va g si o solu ie pân
la urm , în folosul cet enilor.

Acum, propun o pauz  de cinci minute necesar  num rii voturilor de c tre
membrii comisiei de validare.

Dup  pauz :

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi,
situa ia voturilor se prezint  astfel:

Pentru consiliul consultativ al Spitalului jude ean de urgen  Baia Mare
- dl.consilier jude ean Marinel Kovacs a ob inut 16 voturi pentru
- dl.consilier jude ean Teodor Ardelean a ob inut 16 voturi pentru
- dl.consilier jude ean Doru Le e a ob inut 9 voturi pentru
- 3 voturi sunt anulate
Pentru consiliul consultativ al Spitalului de boli infec ioase Baia Mare
- dl.consilier jude ean Alexandru Deac a ob inut 16 voturi pentru
- dl.vicepre edinte C lin Matei a ob inut 16 voturi pentru
- d-na consilier jude ean Mirela Vere  a ob inut 10 voturi pentru
- 3 voturi sunt anulate
Pentru desemnarea membrului în consiliul de administra ie al Bibliotecii
Jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare:
- dl.consilier jude ean Bârlea Gheorghe a ob inut 18 voturi pentru
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- 9 voturi au fost contra
- 1 vot nul
Pentru desemnarea reprezentan ilor în Casa Na ional  de Asigur ri de S tate
i în Casa Jude ean  a Asigur rilor de S tate Maramure :

- dl.consilier jude ean T taru Florin a ob inut 17 voturi pentru
- dl.consilier jude ean Radu Ro ca a ob inut 8 voturi pentru
- 4 voturi sunt anulate
- dl.consilier jude ean Titus Liviu Pa ca a ob inut 16 voturi pentru
- dl.consilier jude ean Viorel Pan  a ob inut 9 voturi pentru
- 2 voturi sunt anulate
Pentru desemnarea unui reprezentant în Ansamblul Folcloric „Transilvania”:
- dl.consilier jude ean Vasile Berci a ob inut 16 voturi pentru
- dl.consilier jude ean Constantin Bolo  a ob inut 9 voturi pentru
- 3 voturi sunt nule.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, v  rog s -mi da i
voie s  fac un anun : pe data de 22 iulie, la Sighetu Marma iei va avea loc recep ia
final  pe proiectul SAMTID i avem rug mintea ca doi dintre consilierii jude eni care
s-au ocupat sau cunosc problema în general, s  participe i ei al turi de comisia de
acolo. Pentru c  a fost timp de patru ani implicat în aceast  problem , eu l-a  propune
pe domnul vicepre edinte Marinescu Emil, i pe colegul nostru consilierul Gheorghe

imon. Ei vor trebui s  fie acolo simpli observatori, al turi de comisia de recep ie.
Dl.pre edinte Mircea Man: Eu lansez aceast  invita ie pentru mai mul i

consilieri i v  asigur, domnule consilier, c  vor participa nu doar cei doi pe care i- i
propus dumneavoastr  ci i al i consilieri jude eni implica i în aceast  chestiune. Mai
mult, în momentul când vor mai fi asemenea evenimente, doamna primar îi va invita
pe to i consilierii jude eni.

Stima i colegi, dac  nu mai sunt probleme, v  mul umesc pentru participare i
declar închise lucr rile edin ei noastre de azi, 15 iulie 2008.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 15 iulie 2008.

P R E  E D I N T E,
       Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

Întocmit:  referent Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii-
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