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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.4751/2008

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

din 29 august 2008

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispoz ia nr.354 din 20.08.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de vineri, 22 iulie 2008.

Sunt prezen i 33 de consilieri jude eni din totalul de 35.
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: doamna Glodan Ana – director executiv al
Direc iei Economice, doamna Maria Kovacs - director executiv în cadrul Direc iei
patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, 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, doamna Grigu  Maria – director adjunct al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , i un num r de 12 reprezentan i
mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, considerând c  suntem statutari,
declar deschis edin a noastr  de azi. V  întreb dac  fa  de proiectul de ordine de zi
pe care-l ave i în mapele de edin  ave i complet ri sau modific ri?

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, a  dori s  reintroducem
pe ordinea de zi punctul Diverse deoarece a fost scos i sunt convins c  to i ave i
probleme care trebuie discutate în afara ordinii de zi. Este propunerea mea, pe care a
dori s  o supune i la vot.

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, sigur pentru c  este o propunere am s-o
supun la vot. Dar chiar ast zi anumite compartimente din consiliu au venit cu
proiecte de hot râri cu întârziere, îns  pentru c  sunt urgente, dac  le ve i aproba le
vom trece pe ordinea de zi. De i eu îmi men in p rerea c  o edin  bine preg tit ,
trecut  prin comisii, nu e necesar s  aib  punct de Diverse, v  supun totu i la vot
propunerea domnului vicepre edinte Matei C lin. Cine este pentru? – 20 voturi,
Împotriv ? – 9 voturi.

S-a aprobat, cu 20 voturi pentru, reintroducerea punctului Diverse pe ordinea
de zi a edin elor de consiliu jude ean.
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Dl.pre edinte Mircea Man: De acum încolo, îl rog pe domnul vicepre edinte
 preg teasc  punctul Diverse pentru fiecare edin .

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Având în vedere c  la acest punct se
dore te a se discuta o problem  legat  de strategia jude ului pe care ne-am asumat-o
i în cel lalt mandat, vizavi de lucr rile de la aeroport, v-  propune ca aceste

chestiuni s  fie trecute ca prim punct pe ordinea de zi, la Diverse. V  rog s  supune i
la vot propunerea.

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu putem schimba ordinea de zi stabilit  pentru
edin a de azi i nu putem începe o edin  cu punctul de Diverse. Ave i fa  de cele

19 puncte de pe ordinea de zi alte probleme?
Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, stima i colegi, s-a votat

deja ca punctul de Diverse s  fie reluat de azi înainte în edin ele de consiliu, iar
propunerea domnului Marinescu este cea a unui consilier, pe care, procedural, trebuie

 o supune i la vot.
Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, v-am supus aten iei proiectul de

ordine de zi, la care v  întreb înc  o dat  dac  mai ave i ceva de ad ugat?
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, dumneavoastr

i f cut o propunere de ordine de zi, pe care a i publicat-o, a a cum cere legea.
Ast zi în plen se propune ca la aceast  ordine de zi s  se adauge punctul Diverse.
Înc  nu s-a  votat ordinea de zi i domnul pre edinte ne-o va supune votului plenului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dumneavoastr  pute i în elege orice prin punctul
Diverse, numindu-l a a generic, îns  eu  v-am întrebat dac  mai sunt proiecte de
hot râri în plus, care trebuie discutate la ordinea de zi.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, proiectul
ordinii de zi prezentat în mape cuprinde 19 puncte. La propunerea domnului C lin
Matei plenul a aprobat punctul de Diverse, care ar fi al dou zecelea pe ordinea de zi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Este corect ceea ce spune i, dar vreau s  l murim
un lucru: dac  dori i punct de Diverse, v  rog s  specifica i ce dori i s  discuta i la
acest punct.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Aici ar fi vorba de mai multe
chestiuni care se doresc a fi dezb tute, urmând a fi supuse votului plenului ca
proiecte.

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, v  rog s -mi
permite i: eu nu cred c  trebuie s  vin la o edin  de consiliu jude ean s  asist la
acest circ. Mi se pare un circ teribil s  ne învârtim în jurul punctului Diverse, fiindc
noi ne-am angajat în campania electoral  s  rezolv m problemele oamenilor din
jude , ori pentru a trece sau nu acest punct pe ordinea de zi mi se pare pur i simplu o
copil rie! Deoarece acesta a fost votat ca punct 20 pe ordinea de zi, trebuie s
dezbatem o ordine de zi cu 20 de puncte, nu cu 19! Ce facem acum, domnule
pre edinte, discut m aici de limba român ? Sau dumneavoastr  crede i c  nu tim c
la acest punct fiecare dintre noi putem expune probleme care exist  în teritoriu?!

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu atât v-am întrebat, s -mi
spune i ce dori i s  discuta i la Diverse? Pentru a trece acum i alte proiecte de
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hot râri întârziate, ti i c  este nevoie de ni te etape; ar fi trebuit trecute prin
comisiile de specialitate, pentru avizare, apoi ele trebuie s  fie înso ite de expuneri de
motive ale pre edintelui, de rapoarte sau referate ale compartimentelor de
specialitate, etc. Sau, dac  vre i s  face i declara ii politice ave i la dispozi ie tribuna,
lu m o jum tate de or i d m drumul la declara ii politice. Îns  nu confund m
declara iile politice cu edin a de consiliu!

Deci vreau s  ne l murim foarte clar: la punctul Diverse ave i declara ii
politice sau proiecte pentru jude ?

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, este foarte
simplu: dumneavoastr  sunte i obligat s  supune i votului plenului propunerea unui
consilier. V  rog s  face i acest lucru, pentru a respecta legea.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Tot pe procedur , domnule
pre edinte, eu consider c  problemele care pot fi discutate la Diverse sunt unele de
interes major, ale consilierilor, ale Consiliului jude ean, de acolo pot veni propuneri
pentru viitoare proiecte de hot râri, plenul ia în discu ie i dezbatere i poate chiar s
i voteze, a a c  acest punct de Diverse este unul ca oricare altul de pe ordinea de zi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, ave i 19 proiecte pe ordinea de
zi, care au trecut prin comisiile dumneavoastr . Pe unele le- i avizat, pe altele nu.
Este munca dumneavoastr . Avem i punctul 20, de Diverse, unde v-am rugat s
nominaliza i problemele pe care dori i s  le discut m. Acum, v  propun urm torul
lucru: s  discut m mai întâi cele 19 proiecte de hot râri i apoi Diversele. O alt
propunere: nominaliza i subiectele pe care dori i s  le dezbatem la Diverse, ca s
vedem dac  ne ajunge timpul alocat pentru edin a de as zi. Oricum, nu putem trece
peste 19 puncte importante, preg tite din timp, pentru a discuta mai întâi altceva, la
punctul Diverse!

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, sunt convins c
dumneavoastr  cunoa te i legea administra iei publice, care ne guverneaz . Pentru
aceasta, vreau s  v  amintesc c  plenul este suveran, iar dac  este o propunere a unui
consilier este obligatoriu s  o supune i votului. Punctul de Diverse poate s  cuprind
o discu ie despre o comun  sau ora  care nu este imperios necesar a fi trecut  pe
ordinea de zi. Dumneavoastr  solicita i acum ordine de zi la punct de pe ordinea de
zi!? Adic  solicita i ordine de zi la Diverse, ceea ce este ilegal! Dumneavoastr  a i
fost rugat s  supune i acest punct de Diverse ca prioritate pe ordinea de zi, c  deja el
a fost votat ca s  fac  parte din ordinea de zi! Adic  s  nu fie la cap t pe list , ca
punct 20, ci s  fie primul pe list , ca punct num rul 1, înaintea începerii adopt rii
proiectelor de hot râri!

Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Domnilor consilieri, ce dori i s
vorbim la acest punct de Diverse? Probleme legate de ap , canalizare, sau ce? C  se
tot vorbe te generic, dar cine este acest domn Diverse?

Dl.consilier jude ean Constantin Bolo : Domnule pre edinte, dac  se dore te
putem face etimologia cuvântului Diverse. Dar, cu to ii tim c  orice proiect de
hot râre care se aduce în discu ia noastr  trebuie s  treac  mai întâi prin comisii,
pentru ob inerea avizului. Dac  nu s-a întâmplat lucrul acesta, atunci m  întreb cine
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ne-a împiedicat pe fiecare dintre noi s  facem un proiect i s -l trecem prin comisii,
pentru ca s -l putem aduce pe ordinea de zi?

rerea mea este c  s-ar putea introduce la capitolul Diverse i alte proiecte de
hot râri îns  numai acele care ar fi urgente i care nu suport  amânare. Restul
consider c  sunt discu ii sterile, la fel cum sunt orice atacuri venite la adresa
pre edintelui Consiliului jude ean sau ale unor grupuri politice!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, dac  un
consilier sau un grup de consilieri consider  c  ordinea de discutare a punctelor de pe
ordinea de zi trebuie s  fie schimbat , din motive temeinice, are dreptul s  cear  acest
lucru, iar pre edintele trebuie s -l supun  la vot.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi – acum vorbesc mai mult pentru
pres – a i vrut s  face i o edin  extraordinar  pentru mar i i eu nu v-am
împiedecat, poate doar programul meu v-a încurcat. Cert este c  putem începe i cu
punctul 20 de Diverse, dar trebuie s -l defini i! Ne a teapt  DNA-ul cu Direc ia
Copilului, unde sunt o gr mad  de probleme de rezolvat iar doamna director Ilea a
plecat în concediu de dou  s pt mâni i nu a l sat pe nimeni în locul dânsei, iar legea
nu ne d  voie s  facem nici o mi care. Am f cut un audit la DPC, stima i colegi, i
s-a trimis de dou  ori la Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici adres  pentru
transformarea posturilor de conducere în func ionari publici, i s-a respins! Ni s-a
trimis un ultimatum c  dac  mai facem solicitare care se respinge, î i rezerv  dreptul
de a ne da în judecat ! Am f cut aceast  trimitere împreun  cu comisia de
specialitate, avem acest raport de audit i mai avem foarte multe probleme de l murit
la aceast  institu ie! A a c , v  rog s  v  defini i odat  acest punct de  Diverse!

Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Domnule pre edinte, v  rog s  ne
acorda i o pauz  de 15 minute, pentru a ne putea consulta dac  Diverse este domn sau
doamn ! i s  vedem dac  putem s -l facem cet ean de onoare al jude ului
Maramure !

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, v  supun votului luarea unei
pauze de 15 minute. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a votat în unanimitate luarea unei pauze de 15 minute.

Dup  pauz :

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, relu m edin a.
Dl.consilier jude ean Radu Ro ca: Domnule pre edinte, pentru c  ne- i

cerut s  nominaliz m subiectele pe care dorim s  le discut m la Diverse, vreau s  v
spun c  în diminea a aceasta am avut o întâlnire în comisia pentru amenajarea
teritoriului i urbanism, pentru analizarea i avizarea unui proiect de hot râre privind
electrificarea unor localit i din jude . Lista anex  la proiectul de hot râre cuprinde
21 localit i unde se vor executa lucr ri de extindere a re elei electrice, beneficiind de
energie electric  un num r de 2.320 gospod rii.

 rog domnule pre edinte s  supune i analizei i aprob rii plenului acest
proiect de hot râre deosebit de important.
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Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Primul subiect la punctul de Diverse
am dori s  fie dezbaterea problemelor legate de activitatea personalului din aparatul
executivului Consiliului jude ean, al doilea punct s  fie o propunere de completare la
comisia de licita ie privind investi ia de modernizare a aeroportului, iar al treilea
punct s  fie o informare privind participarea Maramure ului la diferite foruri
interna ionale din care acesta face parte.

Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. Deci, la cele 19 puncte se adaug  proiectul
de hot râre privind electrificarea localit ilor, propus de colegul Ro ca Radu, care a
fost trecut prin comisia de urbanism i amenajarea teritoriului i a primit aviz
favorabil, plus punctul de Diverse, cu cele trei subpuncte enumerate de colegul

imon. V  supun votului aceast  ordine de zi.
Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, v  rog s -mi

permite i o mic  interven ie înainte de a vota ordinea de zi. Ast zi, în comisia de
buget-finan e am mai completat câteva cereri de sprijin financiar, din fondul de
rezerv  al Consiliului jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, exist  proiect de hot râre
ini iat în acest sens, pe care îl vom discuta.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, nu este corect
cum a i anun at ce vot m acum. Noi nu putem introduce punctul domnului Ro ca pe
ordinea de zi, propus de dânsul, ci noi la Diverse punem propunerea colegului Ro ca
i pe cele trei propuneri venite din partea colegului imon! Pe de alt  parte, nu m

intereseaz  politic dac  ast zi ve i înregistra victorii sau înfrângeri, doar s  nu
înregistra i dumneavoastr  ca o victorie faptul c  ast zi a i presat s  se fac
nominalizare la punctul Diverse, lucru care nu este obligatoriu!

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc i îmi cer scuze, dar este vorba de un
proiect care a ajuns mai târziu pe masa comisiei. În consecin , înseamn  c  la
punctul Diverse vom avea patru subpuncte.

 supun acum votului aceast  ordine de zi, sigur cu începerea discut rii
punctului de Diverse. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Domnule pre edinte, stima i

colegi, referitor la proiectul de hot râre privind electrificarea unor localit i, vreau s
 spun c  pân  la momentul de fa  exist  21 de cereri, fa de care eu v  propun s

m deschis  lista pân  luni diminea , pentru a mai putea fi completat , fiindc
luni seara domnul Gheorghe Mojolic va pleca la Bucure ti cu aceast  list . Deci
propun ca lista s  r mân  deschis  pân  luni la prânz, iar ast zi s  vot m acest proiect
de hot râre.

Dl.consilier jude ean Gavril  Timi : Domnule pre edinte, în calitate de
secretar al comisiei de urbanism i amenajarea teritoriului, vreau s  v  spun c  am
avizat ast zi diminea  acest proiect de hot râre, inclusiv lista de 21 localit i, chiar
dac  nu au toate localit ile documenta iile complete, în ideea ca în acest week-end s
fie completat cu toate documenta iile necesare.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Supun votului dumneavoastr
proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.132/2008
pentru aprobarea Programului Electrificare 2007  2009

privind alimentarea cu energie electric  a localit ilor neelectrificate
din jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Dau cuvântul acum domnului vicepre edinte
lin Matei, pentru a prezenta problemele legate de subpunctul privind personalul

din Consiliul jude ean, de la Diverse.
Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, stima i colegi, doresc s

semnalez un caz pe care l-am discutat în prealabil i cu domnul Dumu a, i pe care îl
consider grav pentru bunul mers al institu iei noastre. Conform legii, un consilier
personal al pre edintelui nu are drept de semn tur  decât pe documentele oficiale de
cabinet, gen ordine de deplasare, etc. Pe perioada cât domnul pre edinte a lipsit din
consiliu, nici un vicepre edinte nu am avut delegare de competen e. Dânsul ne-a
ar tat ieri c  de fapt a existat dispozi ie de delegare de competen e îns  tot datorit
lipsei de profesionalism a celor angaja i la cabinetul dânsului, eu nu am primit acest
document. În schimb, pe acte de administra ie, semneaz  în locul pre edintelui Man
domnul consilier Marian Gheorghe, consilier care poate fi încadrat la uzurpare de
calit i oficiale, fals i uz de fals. Este vorba de un certificat de urbanism pe care l-a
semnat, fapt care intr  sub inciden a penal , i a  dori s -l mandat m pe domnul
pre edinte s  ia m surile necesare. Dac   n-o va face, este problema dânsului.
Mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, este o situa ie regretabil , semn tura este clar
pentru, am s  verific i nu am s  fac nici un fel de rabat, fiindc  cine a înc lcat legea
trebuie s  pl teasc . Eu nu am tiut de acest caz, tiu c  este vorba de un certificat de
urbanism pentru comuna Dumbr vi a – mai exact un studiu de fezabilitate pentru o
baz  sportiv , nu are nici o leg tur  cu Mircea Man, iar cine a gre it va pl ti. V
promit c  în urm toarea edin  ve i avea un rezultat la acest caz.

Acum, v  rog subpunctul doi la Diverse.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, aici este vorba

de o solicitare de la aeroportul interna ional Baia Mare, unde urmeaz  s  fie f cut  o
investi ie foarte mare, dup  cum se tie, de 200 miliarde lei vechi, care se va face din
creditul pe care Consiliul jude ean l-a accesat în urma unei licita ii, când, din comisia
pentru acea licita ie s-a stabilit s  fac  parte i consilieri jude eni. Acum, în urma
celor sesizate de domnul vicepre edinte Matei, i pentru c  domnul pre edinte Man  a
schimbat aceast  comisie de licita ie i l-a numit pe consilierul dânsului, pe domnul
Marian Gheorghe, nu cred c  acesta este potrivit pentru aceast  calitate, dar, l sând la
o parte toate aceste lucruri, propun ca acum s  fie desemnate trei persoane, câte una
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din partea fiec rui grup politic, în aceast  comisie de licita ie. V  rog s  supune i
plenului acest lucru.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, ceea ce legea îmi atribuie nu
supun la vot. Dar, recomand fiec rui grup politic s  nominalizeze câte o persoan  pe
care am s-o pun chiar azi în comisia de licita ie.

Iar dumneavoastr , domnule Marinel Kovacs, pentru c  a i f cut declara ii
politice c  a  fi blocat investi ii, c  nu am f cut comisii de licita ie fiindc  am de
a rat firme, vreau s  v  spun c  nu am nici o firm  de ap rat, nu am avut i nici nu
voi avea în viitorii patru ani! A adar, rog ca fiecare grup s -mi trimit  la cabinet,
pân  dup edin , propunerea de membru în aceast  comisie.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
dup  cum ti i ast zi este finalul colii de Var  care se desf oar  în acest an în
Suedia. Maramure ul, prin eforturile deosebite din ultimii patru ani, i-a câ tigat
dreptul de a fi reprezentat acolo. Mai mult, am fost nominaliza i s  facem parte chiar
din comitetul de organizare, iar în acest an, Maramure ul, singura regiune din
România, am fost invita i s  particip m ca speaker timp de trei zile, plus în
workshopuri în prima zi, pentru a prezenta probleme specifice jude ului i regiunii
noastre. Având în vedere c  în programul de desf urare a colii de Var  a
Ansamblului Regiunilor Europene din prima i urm toarele dou  zile sunt
nominaliza i speakeri invita i, iar uzan ele interna ionale spun c  ei nu pot fi înlocui i
de al ii, iar dac  ace tia nu pot participa pierd dreptul de a fi prezen i acolo, îl întreb
pe domnul pre edinte de ce, cu toate c  pentru primele dou  zile am fost nominalizat
eu împreun  cu Mihai P tra cu, de ce nu a i fost de acord s  particip m i de ce a i
trimis pe altcineva? Apoi, dat fiind faptul c  domnul Mihai P tra cu, la insisten ele
organizatorilor a sp lat ru inea Maramure ului i a plecat totu i acolo, pe bani
personali, s  sus in  prelegerea pentru c  era invitat, v  propun dumneavoastr i
plenului s  fi i de acord s  decont m cheltuielile de transport ocazionate de acest
eveniment, pentru domnul P tra cu.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Kovacs, a fost o decizie a mea pe care
mi-o asum, iar dup  ce voi primi raportul colegilor care au fost trimi i acolo, v  voi
informa într-o edin  ulterioar . Pot s  v  spun c  am trimis un doctor profesor, pe
colegul nostru Gheorghe Mihai Bârlea, i c  am fost eu personal la întâlnirea
regiunilor Europei la Salzburg unde s ti i c  nu m-a întrebat nimeni de
dumneavoastr . Apoi, vreau s  v  mai spun c  am cerut chiar ast zi o analiz  a
ie irilor interna ionale ale Consiliului jude ean deoarece consider c  nu se face
absolut nimic prin aceste ie iri dac  nu avem putere s  discut m acolo de coli, de

tate, ci doar s  st m al turi de anumi i guvernatori ale unor ri care pot lua
decizii, iar noi nu putem face acest lucru din pozi ia de simpli observatori. V  promit

 o s  facem o informare complet  asupra rela iilor pe care le are Consiliul jude ean
Maramure  cu organisme interna ionale, pentru a le selecta doar pe acele care ne pot
fi utile pentru jude . Eu a teptam un raport de la dumneavoastr , domnule
expre edinte Marinel Kovacs, s -mi spune i care este eficien a Biroului de la
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Bruxelles i a unor rela ii avute patru ani de zile acolo. Dar, oricum, ve i avea o
informare la întoarcerea colegului Bârlea în care am toat  încrederea c  s-a descurcat.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Eu nu mi-am dorit în mod special s
plec, dar uza ele interna ionale sunt clare: când e ti numit, e ti numit ca reprezentant
al României nu altceva, iar ceea ce vorbe te acum domnul pre edinte, cu tot
respectul, este o inducere în eroare! Nu are nimic de-a face întâlnirea de la Salzburg,
la care domnia sa a participat, cu Ansamblul Regiunilor Europene în al c rui Birou a
fost ales Maramure ul în urm  cu doi ani, la Palma de Mallorca, tocmai pentru c  a
fost apreciat! Eu nu am nimic cu domnul Gheorghe Bârlea, ci eu am pus doar o
simpl  întrebare, la care nici nu mai are rost ca domnul pre edinte s  îmi r spund .

Dl.pre edinte Mircea Man:  Domnule Kovacs, dumneavoastr  nu a i avut
bun voin  s  respecta i jude ul i s -mi prezenta i toate proiectele importante ale
jude ului pe care trebuie s  le duc mai departe. Mi- i l sat tampila i sigiliul în
sertarul de jos al secretarei i a i plecat!

Apoi, într-o alt  ordine de idei, privitor la ADIL, mi s-a spus cât este de
important ca pre edintele Consiliului jude ean s  fie i pre edinte al Asocia iei de
Dezvoltare a Infrastructurii Locale, pe timpul cât a i fost dumneavoastr  la
conducerea consiliului, iar acum, dintr-o dat , nu mai este atât de important acest
lucru! Oricum nu-mi doream aceast  calitate, mai ales c  am pus ni te întreb ri care
au deranjat, gen de ce nu s-au putut face recep iile la lucr rile de la Sighet, etc. A a
stând lucrurile, l-au pus pre edinte ADIL pe Cristian Anghel. Nici o problem !

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, am o
rug minte personal  vizavi de aceast  comisie de licita ie: inând cont de faptul c
aceast  investi ie pentru aeroport este foarte mare, adic  mai mult de o treime din
creditul contractat anul trecut de c tre consiliul jude ean, e nevoie ca aceast  comisie

 gestioneze foarte atent problemele i ace ti bani publici. A a c  v  rog s -l
elimina i pe consilierul dumneavoastr  personal, pe domnul Marian Gheorghe, din
aceast  comisie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Este o rug minte, o s in cont de ea, dar decizia
îmi apar ine.

Continu m, stima i colegi, cu ordinea de zi. La urm torul punct avem proiectul
de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate, pe domenii
de activitate. Aici este vorba de înlocuirea celor doi consilieri care au plecat prin
demisie – domnii Bercean Pamfil i Munteanu Mircea – cu al i doi consilieri jude eni.

tept propunerile dumneavoastr .
Dl.Marinel Kovacs: Domnul Munteanu Mircea se înlocuie te cu domnul

Coman Gheorghe, care va face parte din comisia pentru activit i economico-
financiare. La fel, domnul Bercean Pamfil se înlocuie te cu domnul Coman
Gheorghe, în comisia pentru agricultur i dezvoltare rural .

La fel, domnul Bercean Pamfil se înlocuie te cu domnul consilier jude ean
Ardus tan Gavril, în comisia pentru protec ia mediului, turism i sport, iar domnul
Munteanu Mircea va fi înlocuit cu domnul Ardus tan Gavril în comisia juridic i de
disciplin .
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Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului aceste propuneri de modificare
ale comisiilor. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.133/2008
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,

pe domenii de activitate

Dl.pre edinte Mircea Man: Avem acum proiectul de hot râre privind
modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în comisia de vânzare a
spa iilor medicale i în comisia de contesta ie. i aici trebuie s  desemn m un alt
consilier în locul domnului Munteanu Mircea.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Îl propunem pe domnul Ardus tan
Gavril.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu sunt alte propuneri, v  supun votului
proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.134/2008
privind modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în comisia de

vânzare a spa iilor medicale i în comisia de contesta ie

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
desemnarea unui vicepre edinte i a trei consilieri jude eni în comitetul de organizare
al Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure .

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: O observa ie ar fi de f cut aici, i
anume: Consiliul jude ean i-a desemnat reprezentan ii în Autoritate, care r mân
aceia i. Îns , Institu ia Prefectului insist  ca s  se reia procedura ca i cum acum s-ar
constitui pentru prima dat  ATOP-ul.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Din partea grupului PSD îl propun
pe colegul Zetea Gabriel Valer.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: De la Partidul Na ional Liberal îl
propunem pe colegul nostru Ardus tan Gavril, iar ca vicepre edinte pe domnul
Marinescu Emil.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu îl propun pe domnul Radu Ro ca.
Acum, dac  nu mai sunt alte propuneri, v  supun la vot completarea ATOP cu

aceste patru persoane propuse. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.135/2008
privind desemnarea unui vicepre edinte i a trei consilieri jude eni în comitetul

de organizare al Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure
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Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial
de Ordine Public  Maramure . A plecat domnul Bercean i în locul dânsului trebuie

 desemn m o alt  persoan .
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, îl propun pe

consilierul jude ean Gheorghe Coman.
Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu sunt alte propuneri, v  supun la vot

proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a aprobat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.136/2008
privind modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2008.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, în edin a
comisiei de buget-finan e s-a discutat acest proiect de hot râre, a fost avizat favorabil,
cu unele amendamente. La articolul 1, subven iile primite de la bugetele consiliilor
locale nu este suma de 1.180.000 lei noi ci 1.200.000 lei. De asemenea, propunem un
amendament pentru modificarea articolului 3, unde se aprob  suma de 500.000 lei noi
reprezentând între inerea drumurilor jude ene, conform articolului 2, se atribuie prin
încredin are direct  S.C. Drumuri – Poduri S.A. Maramure , pentru lucr ri de
repara ii curente la drumuri calamitate, afectate de inunda iile din luna iulie a anului
2008. Nu se mai nominalizeaz DJ 187 Leordina – Ruscova – Poienile de sub Munte
ci intr  cu titlul general de drumuri calamitate dar se poate pune în parantez  c  este
vorba de DJ 182 D, DJ 185 i DJ 186. La articolul 4, suma de 1.200 mii lei
constituind subven ii primite de la bugetele consiliilor locale i jude ene pentru
ajutoare de extrem  urgen , reprezentând daune provocate de calamit ile naturale s
se repartizeze astfel: 800 mii lei pentru repara ii la DJ 187 în localitatea Poienile de
sub Munte; 200.000 lei pentru consiliul local al comunei Poienile de sub Munte.
Apoi, tot în edin a comisiei de buget-finan e s-a mai luat în considerare prelungirea
contractului încheiat între Consiliul jude ean i S.C. Drumuri – Poduri Maramure ,
pân  la 31 martie 2009.

Dl.pre edinte Mircea Man: Am auzit propunerile de amendamente, îns  nu
tiu de unde vor veni ace ti bani. Eu am f cut un apel la to i pre edin ii de organiza ii

politice din întreaga ar , dar banii au venit numai de la pre edin ii de organiza ii i
primari PDL din ar . Avem i o scrisoare de inten ie de la pre edintele Consiliului
jude ean Timi , care ne d  10 miliarde lei vechi, i dore te ca ace ti bani s  ajung  la
Poienile de sub Munte. Acolo sunt 14 case de construit, nu sunt terenuri acolo, e o
situa ie extrem de critic  la Poienile de sub Munte, mai ales c  poate fi vorba chiar de
cump rare de terenuri pentru construirea de case, deoarece nu exist . Deci,
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rug mintea pre edintelui de la Timi  este ca noi s  trimitem ace ti bani pe care ni i-au
dat c tre Poienile de sub Munte.

Dl. consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Ace ti bani trebuie pu i la
dispozi ia Consiliului local i nu pentru societatea de drumuri jude ene.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : În comisia de buget-finan e am propus
ca suma s  intre toat  la Poieni, pentru drumul jude ean de-acolo i pentru poduri i
pode e. Domnule pre edinte, eu consider c  dac  domnul pre edinte al Consiliului
jude ean Timi  ar fi dorit s  trimit  ace ti bani pe lege, putea s -i dea lini tit prin
Trezorerie, direct Consiliului local Timi , f  a mai trece banii pe la noi.

Dl.pre edinte Mircea Man: El a considerat c  e un gest între institu ii de
acela i rang.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : În eleg, domnule pre edinte, i tiu c
sunt importante i cele 14 case care trebuie construite, îns  mai important  este
refacerea structurii rutiere distrus , fiindc  oamenii aceia nu au acces.

Dl.pre edinte Mircea Man: tiu foarte bine ce se întâmpl  acolo, mai ales c
avem o lucrare pe SAPARD compromis , avem dou tune izolate - de i pe actele
Prefecturii nu mai sunt localit i izolate – a a c  eu cred c  era de bun sim  ca banii s
ajung  la consiliul local Poienile de sub Munte, s  stabileasc  ei priorit ile pe care le
vor rezolva cu ace ti bani.

Trebuia s  respect m dou  lucruri : dorin a celui care ne-a dat banii i apoi s -i
m i pe destinatarii banilor s - i stabileasc  priorit ile. Societatea de drumuri nu

poate s  fac  în Poieni anumite lucr ri de care ace tia au nevoie.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, categoric c

banii vor merge, dup  dorin a celui care i-a dat, la Consiliul local Poienile de sub
Munte. Dar, tim din experien  c  uneori, când transmitem spre teritoriu anumite
sume de bani, ele r mân la latitudinea unui vot dintr-un consiliu local. Din aceast
cauz , propunerea noastr  este s  d m pentru Poieni 800 de milioane, pentru drumuri,
i 200 de milioane s  mearg  înspre consiliul local de-acolo, pentru achizi ia de

materiale în vederea reconstruirii caselor calamitate. Iar celelalte dou  sute de
milioane din nou s  le d m Drumurilor jude ene, pentru între inerea drumurilor
calamitate. Deci, nicidecum nu am dori ca aceast  sum  de 1 milion lei noi s  plece
cu alt  destina ie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, sumele pe care le împ im
acum sunt mai mari decât cele de la Consiliul jude ean i sunt sume aduse de
pre edintele Mircea Man de la colegi de partid. M-  fi bucurat dac  ar fi venit
ajutoare financiare pentru Maramure i de la alte partide! Nu am spus c  au venit de
la PDL, ci au venit de la: Timi – 10 miliarde lei vechi, de la sectorul 3 Bucure ti –
40.000 lei noi, de la dl. Potera  din sectorul 6 – 120.000 lei noi, de la Cluj – 200.000
lei noi, i de la Arad – 20.000 lei. To i ace ti bani au venit de la conduc torii
unit ilor administrativ-teritoriale membri ai Partidului Democrat Liberal. Guvernul
României – prin Apele Române – a dat nou  miliarde pentru Ruscova – Repedea –
Poienile de sub Munte, prin hot râre, iar noi am zis c  d m zece miliarde. Cu sau f
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aceast  hot râre, eu v  promit c  cele 14 case de la Poienile de sub Munte vor fi
terminate la timp.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, eu apreciez foarte mult
 au venit ace ti bani, dar vreau s  v  spun c i din partea Partidului Social

Democrat i a Partidului Na ional Liberal au venit bani i nu au f cut atâta tam-tam
cât face i dumneavoastr . Nu cred c  e cazul s  mai mar i pe tema capitalului
electoral dup  o calamitate, c  sunt bani publici veni i de la o administra ie, indiferent
cine o conduce. Niciodat  nu a i auzit de la un membru PSD câ i bani a adus în
localitate. În comisia de buget-finan e, domnii consilieri Radu Ro ca i Bolo
Constantin au fost de acord cu gândirea repartiz rii acestor bani, care merg spre
Poienile de sub Munte. Experien a pe care o avem – a a cum spunea domnul imon –
odat  banii b ga i într-un consiliu local r mâne la latitudinea votului din acel consiliu
local cum vor fi utiliza i. Cred c  e timpul s  încet m s  mai facem capital politic pe
necazurile oamenilor!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule vicepre edinte, dumneavoastr  chiar v
preg ti i s  pleca i într-un concediu de o lun  de zile, i crede i- , în problemele din
teritoriu cunosc mai multe decât dumneavoastr .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, la aceast
hot râre am i eu un amendament, la articolul 3, dar înainte de asta doresc s  fac o
singur  remarc , i cu asta am încheiat discu ia: în acele consilii jude ene care ne-au
trimis bani, fi i convi i c  pentru asta au votat i consilieri de la grupurile PSD i
PNL, ca ace ti bani publici s  vin  la Poienile de sub Munte!

Revin acum la amendament: este vorba de un aliniat 2, care sun  în felul
urm tor: lucr rile de între inere, repara ii ale podurilor i drumurilor jude ene
necesare efectelor inunda iilor i men inerii traficului în condi ii de siguran  se
îndredin eaz  S.C. Drumuri  Poduri S.A. Maramure , pân  la finalizarea
procedurilor de achizi ii publice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, având în
vedere c  în acest moment situa ia este, din p cate, aceea c  dac  primim bani, fie
prin hot râri de guvern fie prin rectificare de buget nu-i putem folosi deoarece
contractul pe care l-am avut noi cu societatea de drumuri a expirat în data de 12
august 2008.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu a  dori s  nu amestec m cele
dou  lucruri, pentru c  este i a fost i pân  acum o înc lcare de lege. Contractul cu
S.C. Drumuri – Poduri S.A. a expirat! Eu nu atribui bani publici direct nim nui! Am
cerut Direc iei tehnice i de urbanism s  preg teasc  licita iile pentru lucr rile de
toamn , pentru desz peziri, etc., dar eu nu voi da nici cinci bani pentru drumuri,
ilegal! În momentul de fa  am cerut societ ii de drumuri s -mi trimit  toate lucr rile
care sunt în derulare din cauza efectelor inunda iilor. Doar pe acestea mai putem
continua colaborarea cu ea. În rest, suntem înafara legii, iar dumneavoastr , dac  ve i
vota pentru încredin area altor lucr ri societ ii de drumuri, eu îmi declin aceast
pozi ie! Legal, societatea de drumuri poate continua lucr rile numai pe por iunile
afectate de calamit i, adic  datorate acestei situa ii de criz , iar în rest, a continua
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contractul cu societatea de drumuri este ilegal, pentru c  am da bani unei societ i
 licita ii!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, ave i dreptate,
îns  timpul nu ne mai permite acum anun area i preg tirea licita iilor. Pe de alt
parte avem obligativitatea s  între inem drumurile pentru c  aceast  societate este
înc  patronat  de Consiliul jude ean, noi, cei 35 de consilieri fiind ac ionarii ei. Nu
cred c  este un atât de mare impediment – i aici putem s -l consult m i pe domnul
secretar – ca pân  la sfâr itul anului 2008, pentru aceste situa ii fortuite create de
inunda ii, nu cred c  este o mare gaf  juridic  de a merge pe aceast  concesie în
continuare cu drumurile jude ene, iar în paralel s  preg tim, conform legii, licita iile
electronice.

a c  solicit s  în elege i chestiunea i s  fi i de acord cu amendamentul
propus de colegul Marinel Kovacs.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, eu cred c  din
punct de vedere juridic nu gre im, iar drumurile jude ene au nevoie de între inere tot
timpul. Experien a a ar tat c  niciodat , indiferent cu ce societate l-am încheia,
niciodat  nu am putea încheia un contract textual, numai pe un an de zile, ci pe o
perioad  mai lung , iar amendamentul propus trebuie s  cuprind  o perioad  de cel
pu in 3-4 ani de zile, pentru c  pot oricând  apar  acele cazuri fortuite de care
vorbea colegul imon. De aceea, v  rug m s  supune i plenului acest amendament
discutat în comisia pentru activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Domnilor colegi, referitor la
achiz iile publice reglementate prin O.G.34, acolo sunt prev zute i situa iile de
calamit i. Dar un contract care a expirat la data de 12 august nu poate fi prelungit
prin votul majorit ii consilierilor jude eni, deoarece consiliul jude ean nu se poate
substitui legii. Contractul putea fi prelungit anterior acestei date, nu acum!

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Este corect ceea ce spune colegul
Le e, îns  eu a  dori s  ie im din umbra în care am intrat. Aici nu vorbim de
prelungirea contractului, ci de punctul 5 al ordinii de zi i de amendamentul propus.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Repet amendamentul: lucr rile de
între inere, repara ii, ale podurilor i drumurilor jude ene, necesare înl tur rii
efectelor inunda iilor i men inerii traficului în condi ii de siguran  se încredin eaz
S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure  pân  la finalizarea procedurilor de achizi ii
publice, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008. Iar dumneavoastr , domnule
pre edinte, pute i porni lini tit procedurile de achizi ii publice pentru urm torii 3-5
ani, pentru toate lucr rile de repara ii i între inere.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, eu am în eles altfel, c  de
fapt la un articol vre i s -mi b ga i altceva. Eu nici nu concep ca nu drumurile
jude ene s  fac  repara ii la ceea ce înseamn  calamitate. Legal, nu putem prelungi
contractul cu drumurile, iar eu, Mircea Man, nu semnez pentru nici un ban f
licita ie public . Societatea de drumuri lucreaz  la Poienile de sub Munte, Ruscova,
etc. i execut  ni te lucr ri care trebuiau f cute dar pentru care nu sunt bani.
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Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Domnule pre edinte, nu este bun
nici formularea de „încredin are direct ”, deoarece ea se face în anumite valori ale
lucr rilor, forma legal  de înl turare a calamit ilor, conform OG 34, fiind de
„negociere f  publicarea vreunui anun  prealabil”, deci nici nu trebuie publicat pe
SEAP (Serviciul Electronic de Achizi ii Publice).

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, în perioada inunda iilor,
deplasându-ne în teritoriu, am stabilit lucr rile i interven iile care erau necesar a fi

cute, pentru care nici acum nu avem bani s  le pl tim. Societatea de drumuri mai
are acest atu s  continue colaborarea cu noi pentru executarea lucr rilor datorate
calamit ilor, dar altfel, s ti i, nu voi înc lca niciodat  legea.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, noi cunoa tem
grija dumneavoastr  ca zonele calamitate s  intre în func ionare normal  a a cum au
fost înainte de inunda ii i v  spunem sincer c  nu avem gânduri ascunse în spatele
acestui amendament pe care vi l-am propus, dar v-  ruga s  v  gândi i c  a i spus
înainte c  nu avem i nu putem pl ti la ora actual  sumele pe care deja le dator m
societ ii de drumuri. Atunci, domnule pre edinte, dac  nu sunte i de acord i crede i

 amendamentul nu v  satisface, ori ave i impresia c  dorim s  v  manipul m, v
propun s  supune i plenului urm torul amendament: avem 21,6 miliarde lei prev zu i
pentru trimestrul IV al acestui an, pe care putem s -i coborâm în trimestrul III i s -i
folosim a a cum este nevoie acum.

Dl.consilier jude ean Constantin Bolo : Amendamentul citit de domnul
Marinel Kovacs are dou  p i. Prima parte este legal  dac  punem punct dup
cuvântul „calamit i”, deci dac  încheiem propozi ia acolo. Dac  mergem mai
departe, cu asigurarea lucr rilor de între inere i repara ii pân  în 31 decembrie, aici
nu mai este legal, deoarece în felul sta ar trebui s inem cont de un contract care de
fapt este expirat.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, a  dori s
fac aici o precizare, numai pe temei juridic: oportunitatea lu rii deciziei v  apar ine.
Sigur c  cei de la compartimentul de achizi ii publice ar fi cei mai îndritui i s  fac
acest lucru. Dac  se adopt  un amendament, oricare ar fi el, nu înseamn  c  un
contract se prelunge te, iar în baza posibilit ii de negociere f  publicarea unui
anun , unele lucr ri, acelea care s-ar hot râ a fi avute în vedere ar fi contractate pe
baza acestei negocieri, s-ar stabili pre ul i s-ar încheia contractele. Singurele noi
prevederi care ne impun s  fim foarte aten i sunt: ca urgen a s  nu aib  vreo culp  a
noastr  anterioar i contractul c  nu aib  o durat  mai mare decât cea necesar
achizi iei publice. Ar fi nevoie ca acel contract s  fie strict limitat pân  la perioada la
care se pot face procedurile de licita ie. Modul în care consiliul va decide s
procedeze în viitor este o chestiune pe care nu o putem anticipa acum. Exist i
posibilitatea de a se merge la negocierea unui acord-cadru pe patru ani, unde ar putea
fi prev zute categoriile de lucr ri de executat. Ar fi dou  limit ri, s  interpret m c
nu se datore te sub nici o form  unei ac iuni sau inac iuni a autorit ii contractante, i
a doua, c  perioada nu poate fi mai mare decât cea necesar  pentru a face fa
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situa iei de urgen  care a determinat aplicarea procedurii de negociere f
publicarea prealabil  a unui anun .

Dl.pre edinte Mircea Man: O rog pe doamna Kovacs s - i spun  punctul de
vedere.

D-na Maria Kovacs, director al Direc iei de patrimoniu i logistic  a
Consiliului jude ean Maramure : Domnule pre edinte, domnul secretar are
dreptate în ceea ce spune, eu doar vreau s  punctez c  nu putem aduce banii din
trimestrul IV în III deoarece dac  nu vom avea bani în trimestrul IV nu vom putea
face licita ia pentru desz pezire.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Doamna director, haide i s  ne
gândim un pic, eu am dat varianta extrem  nu aceea cu „nu se poate”.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, noi suntem de
acord cu propunerile comisiei de buget-finan e, dar acestea rezolv  doar temporar
problema. Trebuie îns  s  ne gândim i la o solu ie alternativ .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am rug mintea s  trecem peste
acest impas, s  nu mai vorbim de contractul cu societatea de drumuri care nu mai este
valabil i s  discut m doar aspectul privind lucr rile legate de calamit i, pe care
trebuie s  le definim foarte clar i care s  fie f cute de societatea de drumuri f  s

m termen. Eu v  spun c  nu am fost legali în ce prive te colaborarea cu societatea
de drumuri nici pân  în 12 august i nici acum nu vom fi dac  lu m o hot râre de
consiliu jude ean de prelungire. i oricum, dac  n-ar fi existat aceste inunda ii din
vara aceasta, noi nu mai puteam da s  fac  nici un metru de drum societ ii de
drumuri.

Acum îl rog pe domnul secretar s  propun  un amendament care s  ne men in
în temeiul legii, pentru finalizarea lucr rilor pentru zonele calamitate.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Eu nu am legal puterea de a face
o propunere de amendament, întrucât eu m  pronun  doar asupra legalit ii ei, i
atunci a  intra în conflict.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Haide i s  v  salva i, domnule
secretar, pentru c  a i fost în conflict când nu a i atras aten ia Consiliului jude ean
asupra consecin elor care vor veni, iar domnul Mircea Man nu a fost suficient de
vigilent, ca deputat.

Dl.Dumitru Dumu a: Amendamentul propus, din punctul de vedere strict al
legii, poate fi admis. Din punctul de vedere al func ion rii sale i al oportunit ii pe
care o va gândi consiliul acum este o alt  chestiune. Am în eles din discu iile
dumneavoastr i ale celorlal i consilieri c  se pune problema limit rii ca acest
amendament s  produc i alte efecte sau consecin e. Tehnic exist  dou , trei
proceduri: a se introduce cuvântul „strict” care îi d  o mai mare severitate, a se spune

 lista acestor lucr ri va fi aprobat  de cineva, f  numire, pân  la desf urarea
licita iei, iar acum limit m strict la lucr rile de inunda ii pe care le cunoa tem,
men ionând c  aceast  procedur  va putea fi utilizat i ulterior, pentru altele, cu
aprobarea sau la propunerea Consiliului. Tehnic vorbind, oricare din aceste variante
sunt acceptabile.
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Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Aceste lucr ri au început înainte de
producerea inunda iilor i înainte de expirarea contractului. Nu putem face un act
adi ional la acel contract?

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu am cerut lista lucr rilor începute înainte de
expirarea contractului, care trebuie finalizate. Ast zi discut m strict de lucr rile
legate de inunda ii. Într-o edin  viitoare,  societatea de drumuri va trebui s  ne
prezinte un raport în care s  justifice bine din ce cauz  nu au fost terminate lucr rile
începute pe timpul valabilit ii contractului, pentru c  nu voi semna pentru nici un
ban dac  nu va exista o hot râre de consiliu prin care se atest  c  acea lucrare face
parte din contractul care a fost valabil pân  în data de 12 august.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Este corect ceea ce spune i
dumneavoastr  în leg tur  cu stabilirea listei cu lucr ri i priorit i, care s  fie supus
plenului.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, ti i cum e i
aici i în Parlament, mai trebuie s  intre lucrurile i în istorie, atât din comunicare cât
i din fapte, i v  spun c  abia a tept s  fi i peste trei ani consilier jude ean pentru ca
 avem aici în sal  fo ti patru pre edin i de consiliu, c  în felul acesta mult mai bine

vor merge lucrurile.
Dl.pre edinte Mircea Man: Sta i lini tit c  nu va fi aceast  ocazie. Eu am un

singur scop: ori pre edinte de consiliu, ori nimic.
Acum, haide i s  relu m proiectul de hot râre, pe articole.
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: La articolul 1 a fost propus  o

corec ie, la punctul 4 de-acolo, în loc de 1.180.000 lei este suma de 1.200.000 lei.
Deci e suma corect i nu o modificare.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului articolul 1.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi articolul 1 al hot rârii.
La articolul 2 sunt probleme? Dac  nu, vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi articolul 2 al hot rârii.
La articolul 3 exist  un amendament. Comisia a propus repartizarea sumelor la

acest articol astfel: 200 mii lei pentru consiliul local Poienile de sub Munte; 800 mii
lei pentru bugetul propriu al jude ului, pentru repararea DJ 187 pe raza comunei
Poienile de sub Munte; 200 mii lei pentru repara ii curente la drumurile jude ene
afectate de inunda ii. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate articolul 3 al hot rârii.
La articolul 4 se aprob  ca suma de 1.500 mii lei s  se atribuie prin încredin are

direct  S.C. Drumuri – Poduri S.A., pentru repara ii la drumurile calamitate de
inunda iile din luna iulie 2008.

Dl.Dumitru Dumu a: Nu este corect. Vom folosi sintagma „negociere, f
publicarea prealabil  a unui anun  de participare”, care va constitui aliniatul 1 al
articolului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun votului.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi introducerea acestui aliniat la articolul 4 al

proiectului de hot râre.
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Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: La urm torul aliniat va fi acel
amendament pe care l-am citit la începutul discu iei, adic : luc rile de între inere,
repara ii, ale podurilor i drumurilor jude ene, necesare înl tur rii efectelor
inunda iilor i men inerii traficului în condi ii de siguran  se vor executa, în baza
unor negocieri, f  publicarea prealabil  a unui anun  de participare, de c tre S.C.
Drumuri  Poduri S.A. Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului aliniatul acesta i articolul 4 în
ansamblul s u.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi articolul 4 al proiectului de hot râre.
 supun votului acum articolul 5 al hot rârii.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi i articolul 5 al hot rârii.
 supun votului acum hot rârea în ansamblul s u. Cine este pentru?

Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.137/2008
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului
„Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord . Avem avizul comisiei, a a

 dac  nu sunt probleme vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.138/2008
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului

„Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din
rezerva bugetar . A tept raportul comisiei de specialitate.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, conform
discu iilor din comisie, s-au propus sume pentru: Societatea Na ional  de Cruce Ro ie
– 5.000 lei, pentru domnul Balog Tiberiu – 1.000 lei ajutor pentru înmormântare,
pentru I.S.U. Maramure – 16.000 lei pentru carburan i, la Asocia ia Copalnic

tur pentru ac iunea „Teatru la ur ” am propus s  se dea suma de 10.000 lei,
apoi pentru serb rile stuparilor de la Cerne ti suma de 5.000 lei, pentru serb rile
localit ii Mire u Mare – 11.000 lei, pentru serb rile ora ului Baia Sprie – 15.000 lei,
pentru serb rile ora ului Ulmeni – 15.000 lei, pentru Târgul Cepelor de la Asuaj –
15.000 lei, pentru serb rile Botizei – 10.000 lei, i pentru Serb rile Ieudului – 10.000
lei.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu nu zic s  nu se dea bani pentru
organiz ri de s rb tori ale unor localit i, dar prea mul i bani d m pe a a ceva. Dar
dac  tot suntem la acest capitol, am i eu o rug minte: vor veni în Baia Mare peste
500 de copii din mai multe ri, va fi o competi ie sportiv  interna ional i ni se cere
un sprijin financiar. Eu zic s  d m 10.000 lei noi.

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, punctul de
vedere al comisiei de specialitate a fost foarte clar: deoarece fondul de rezerv
bugetar  a fost foarte solicitat atât în aceast edin  cât i în cea trecut ,  nu am avut
cum s  aprob m finan ri pe sport deoarece noi am alocat to i banii care ni s-au
repartizat la începutul anului c tre cluburile sportive care au depus solicit ri de
finan are, conform legisla iei în vigoare. A a c  am considerat c  ar fi normal s
amân m cererile de finan are pe domeniul sportului, pân  dup  rectificarea bugetar .
Acum, nu ar fi bine s  deschidem Cutia Pandorei dând bani pentru aceast  solicitare,
iar altora le-am spus c  numai dup  rectificare.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Eu sunt întotdeauna pentru a ajuta orice
ramur  sportiv i orice inten ie de activitate sportiv , dar, domnule pre edinte, vreau

 v  atrag aten ia c  este vorba aici de un club sportiv. Cine a f cut de fapt
solicitarea?

Dl.pre edinte Mircea Man: Clubul sportiv Xella.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs:  spun  domnul consilier B ban

despre ce club e vorba!
Dl.consilier jude ean Ioan B ban: Domnule pre edinte, e un club sportiv

privat, unde sunt copii care înva  fotbal.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, noi, consiliul

jude ean, nu avem cum s  d m bani publici la cluburile private. Pe F.C. Baia Mare
i-am ajutat cump rând ac iuni acolo i devenind ac ionari! Doar a a am putut s -i
ajut m cu bani, pentru c  altfel era ilegal! Noi putem da bani doar la funda iile care
sunt înfiin ate pentru a sprijini anumite cluburi private, îns  nu cluburilor direct!

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, haide i s  facem altfel: v  propun
un amendament: s  aprob m aceast  sum , dar cu men iunea c  dac  acela este un
club privat nu vom face viramentul, nu vom vira banii.

Deci, dac  sunte i de acord s  d m i ace ti bani, suma total  se ridic  acum la
133.000 lei noi.

 supun acum votului proiectul de hot râre, inclusiv amendamentul f cut.
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri? -1

S-a adoptat, cu o ab inere,

HOT RÂREA Nr.139/2008
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

 la  diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 8 al ordinii de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalelor caracteristici i
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indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii pentru proiectul „Circuitul
bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”. Vi-l supun la vot. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.140/2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalelor caracteristici i

indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii pentru proiectul
„Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de ho râre privind
aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area proiectului
„Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”. Dac  nu sunt probleme aici,
vi-l supun la vot.

S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.141/2008
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area

proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct este proiectul de hot râre este
cel privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de
amenajarea teritoriului i urbanism. i pe acesta vi-l supun la vot. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.142/2008
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de

amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
acordul de principiu pentru promovarea subproiectului „Centru de primire în regim
de urgen  pentru copiii str zii”. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.143/2008
privind acordul de principiu pentru promovarea subproiectului „Centru de

primire în regim de urgen  pentru copiii str zii”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect este cel privind transformarea
unui num r de 8 case de tip familial pentru copii în case de tip familial pentru adul i.
Exist  avizul comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
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HOT RÂREA Nr.144/2008
privind transformarea unui num r de 8 case de tip familial pentru copii în case

de tip familial pentru adul i

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
stabilirea func iilor publice, a organigramei i a statului de func ii pentru Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

D-na consilier jude ean Ana Moldovan, pre edinte al comisiei de asisten
social i protec ia copilului: Domnule pre edinte, stima i colegi, aten ionarea
venit  din partea Autorit ii Na ionale cuprindea precizarea solicit rii solu ion rii cu
celeritate a stabilirii func iilor publice în aceast  institu ie. Amendamentele pe care
am s  vi le prezint au fost aduse în discu ie la edin a colegiului director i au fost
avizate în comisia de specialitate întrunit  pentru a patra oar  în aceast  lun .
Amendamentele nu vizeaz  textele articolelor de hot râre ci doar, punctual, câteva
situa ii în anexe. A adar, cu privire la postul vacant de inspector de specialitate -
asistent social debutant, pozi ia 9, aferent  Serviciului de evaluare complex  a
copilului cu dizabilit i, în temeiul prevederilor HG 1437/2004, rectific m aceast
pozi ie cu postul de psihopedagog cu minimum 3 ani vechime i transformarea
acestui post la nivelul func iei publice corespunz toare. De asemenea, la proiectul de
hot râre privind structura organizatoric  a institu iei se propune: corectarea
subordon rii func ion rii oficiului juridic în sensul subordon rii acestui compartiment
specializat în subordinea direct  a directorului general executiv i nu în subordinea
directorului economic a a cum ap rea ini ial. În cadrul birourilor strategii, programe,
proiecte în domeniul asisten ei sociale i protec iei copilului, pozi ia 4,
compartimentul de interven ie de urgen  în domeniul copilului, pozi ia 6, a
compartimentului de evaluare a copilului care s vâr te fapte penale i nu r spunde
penal, pozi ia 1, a biroului presta ii sociale a persoanei cu handicap, pozi ia 5, i a
secretariatului comisiei de evaluare medical  a persoanelor adulte cu handicap,
pozi ia 1, func iile publice ocupate la pozi iile enumerate în cadrul acestui aliniat sunt
cele de consilier. Fac precizarea c  în materialele dumneavoastr  apar ca i consilieri
juridici i în cadrul comisiei, chiar dac  pentru ocuparea acelor func ii este nevoie de
studii juridice s-a stabilit c  r mân consilieri juridici numai cei care au aceste atribu ii
în cadrul compartimentului specializat. În privin a aplic rii acestui demers important
i dificil, domnul secretar al jude ului, care a fost al turi de noi atât în colegiul

director pe care l-a condus cât i în comisia de specialitate, ne-a asigurat c  exist
suficiente posturi vacante dac  s-au strecurat mici erori la factorul vechime, astfel
încât fiecare s  fie încadrat conform preg tirii sale.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Vreau s  v  informez c  avizul
dat de Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici Bucure ti nu este afectat de aceste
propuneri de amendament, pentru c  ele nu se refer  nici la modificarea
compartimentelor, nici la modificarea structurii generale a func iilor din Direc ie.
Deci, la organigram  re inem c  biroul juridic va fi subordonat direct directorului
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executiv i nu directorului adjunct. În statul de func ii, pentru func iile publice avem
denumiri generale, în felul acesta o func ie de consilier debutant din Serviciul de
evaluare complex  a copilului cu dizabilit i va fi modificat  în func ie de consilier
asistent corespunz tor unei vechimi în specialitate de 3 ani, iar func iile de consilier
juridic vor fi utilizate numai în compartimentul juridic. Aceste trei amendamente nu
sunt în cuprinsul hot rârii, de aceea doar se aduc corec ii la anexele la hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Doresc s  fac i eu o scurt  informare în ceea ce
prive te Direc ia Copilului. Am avut o discu ie cu comisia de specialitate, legat  de
ceea ce se întâmpl  acolo, i lucrurile nu sunt deloc în regul . S-a f cut i un raport
de audit care se afl  pe masa mea, pute i s -l consulta i, i am fost informat de
organele abilitate  a fost sesizat Departamentul Na ional Anticorup ie pentru a
verifica neregulile de-acolo. Este o procedur  care m  oblig  s  iau m suri, prima

sur  fiind dispunerea unui audit acolo, i func ie de cele g site acolo s  sesizez i
eu institu iile abilitate. Am demarat, împreun  cu comisia i cu domnul secretar
Dumu a pentru a transforma func iile contractuale în func ii publice, lucru pe care
l-am reu it. Vreau s  v  mai spun c  m  intereseaz  foarte mult ca aceast  Direc ie s
mearg  extrem de bine. Nu este posibil s  fiu sunat într-o zi de duminic i s  mi se
spun  c  ni te copii nu sunt primi i într-o institu ie! Nu este posibil ca pre urile
produselor alimentare i nealimentare s  fie mai mari de nu tiu câte ori la achizi ie!
Nu este posibil s fie lucr ri licitate i neterminate – cum sunt cele de la Centrul de la
Sighet. Mai mult, doamna director general este pe concediu medical de mai bine de
dou  s pt mâni i nu a l sat înlocuitor, sunt de f cut licita ii la Direc ie i eu nu pot
pune înlocuitor pentru c  nu-mi permite legea! Eu doresc din tot sufletul s  mearg
lucrurile bine acolo i voi avea grij  s  fie un concurs pentru ocuparea func iilor de
conducere în toat  regula i corect! Vom face demersurile necesare ca s  vin  cât mai
mult  lume care dore te s  lucreze în acest domeniu! Nu este posibil ca o persoan  s
aib  dou  norme i jum tate i s  semneze acte! Sunt o mul ime de posturi unde

sim aceste anomalii! La solicitarea de explica ii mi s-a spus c  este legal! Adic
este legal ca aceea i persoan  s  fie încadrat  cu norm  întreag  atât în Baia Mare cât
i în Poienile de sub Munte? La fel de legal i normal este ca fratele doamnei

director, care este ofer, s  aib  o norm i jum tate? Dac  totul este acoperit de
legalitate, cum mi s-a spus, atunci v  mai întreb unde este moralitatea i eficien a?
Cum poate o persoan  s  câ tige 100 de milioane lunar acolo?

Eu a  fi dorit s-o propun pe doamna Ana Moldovan la conducerea Direc iei i
orice specula ie c  vreun om de la partidul meu ar vrea s  ajung  acolo e fals !

Stima i colegi, este o problem  delicat i am inut s  v  informez despre o
parte a lucrurilor care se petrec acolo i trebuie s  lu m atitudine.

D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Domnule pre edinte, a  dori s  v
informez c  în ultima edin  de comisie în aten ia noastr  a stat i situa ia licita iilor
i achizi iilor de produse alimentare de la Direc ia de asisten i protec ia copilului.

Noi deja am avut o discu ie cu eful de serviciu care s-a angajat ca pân  luna viitoare
 ne prezinte o strategie de îmbun ire a sistemului. De asemenea, înc  de la prima

edin  de constituire am convenit cu to i colegii c  vom face doar ceea ce trebuie în
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interesul superior al copilului i cred c  ne implic m în bunul mers al institu iei, în
limitele competen elor legale pe care le avem. Solicit m înc  o dat  ca atunci când
aparatul tehnic al Consiliului jude ean va avea ac iuni în teritoriu, în loca iile
Direc iei, s  putem înso i i noi, membrii comisiei, ace ti speciali ti, pentru a putea
cunoa te concret situa ia, la fa a locului, i pentru a sus ine în fa a plenului m surile
ce se impun.

rturisesc c  m-a surprins i m-a flatat propunerea pe care mi- i f cut-o la
întâlnirea de la comisie, dar, pentru c  deja se glume te cu retragerea sprijinului meu
politic, permite i-mi s  afirm public c  mi-am declinat aceast  ofert  pe loc i f  s

 gândesc, mai ales c  mi-a trezit anumite amintiri, nu dintre cele mai pl cute.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,

îmi pare r u c  o s  am aceast  interven ie pe care n-  fi avut-o dac  domnul
pre edinte nu f cea aceast  informare. Recunosc acum, în atitudinea domnului
pre edinte, o atitudine veche, de dinainte de anul 1989, când totdeauna cineva te
amenin a i î i ar ta ni te înscrisuri care nu se tia ce reprezint i ce înseamn ,
spunând c  urmeaz  s  fi dus i legat. Este un lucru extrem de grav, pentru c ,
domnule pre edinte, prin ceea ce a i f cut în aceste luni vizavi de aceast  institu ie a
urm rit de fapt un singur lucru: ca ea s  fie denigrat  ca s-o pute i schimba pe
directoarea de-acolo, pe doamna Cornelica Ilea. Toate ac iunile pe care le- i f cut au
fost îndreptate în acest sens. Dumneavoastr  ar trebui s  ne preciza i ce în elege i prin
organele abilitate care au f cut acest control, acest audit, pentru c  din câte tiu eu
dumneavoastr  v- i angajat un consilier personal, domnul Bogdan Panait, pe care
l- i trimis nelegal la Direc ie s  fac  act de control. De asemenea, sunt foarte multe
lucruri pe care dumneavoastr  le- i spus în pres , le- i f cut publice prin
intermediul unor posturi de televiziune, le- i ar tat acum ca jum i de adev r, a i
spus c  se întâmpl  lucruri îngrozitoare în aceast  institu ie, dar eu vreau – i cred c
este o datorie moral  fa  de conduc torul i oamenii acestei institu ii – s  le cer
scuze pentru ceea ce a i f cut dumneavoastr  ast zi, pentru dezinformarea pe care a i

cut-o, deoarece acel colectiv de-acolo, condus de doamna Ilea, timp de trei ani i
jum tate nu a f cut altceva decât s  salveze o institu ie care era „oaia neagr  a
jude ului!”. La data prelu rii mandatului meu de pre edinte institu ia avea datorii de
zeci de miliarde de lei, iar azi nu mai are un leu datorie nici la furnizori, nici la
prestatori, fa  de nimeni! Tot ce s-a întâmplat acolo sunt chestiuni legale, i eu v
rog s  da i drumul documentelor i s  ne face i i nou  aceast  informare, dup  care
vom face o dezbatere i vom discuta.

În ceea ce prive te transformarea posturilor în func ii publice, este o obliga ie
prin textul de lege publicat în Monitorul Oficial, a a c  noi nu ne vom opune i vom
vota, pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere.

Înc  o dat , vreau s  cer scuze eu de la conduc torii Direc iei pentru ceea ce
s-a spus ast zi despre DGASPC Maramure , fiindc  acum s-a ajuns ca aceast
institu ie s  se numere printre primele trei în ar , dup  ce ani de zile s-a aflat într-o
situa ie deplorabil !
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Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Kovacs, am s  v spund în felul
urm tor: raportul de audit este semnat de doi dintre auditorii Consiliului, domnii
Macare Mircea i Sabou Dorin. Domnul Bogdan Panait a fost secretar de stat pe
acest domeniu, este consilierul meu personal, cunoa te foarte bine legile i
problematica din domeniu. Raportul este cât se poate de clar! Pe de alt  parte,
cunoa te i c  la Centrul din Sighet lucr rile le face domnul Neme , pentru ni te sume
enorme, lucr ri care nici ast zi nu sunt gata?

i eu mi-am cerut scuze public, pentru c în Direc ie sunt peste 90% din
oameni care î i fac bine datoria. Dar sunt i oameni pe care noi îi acoperim, avem o
doamn  de fier care poate lucra cât doi oameni i jum tate, s  aib  un venit de peste
100 milioane pe lun , i s  ne mul umim c  într-o perioad  am primit mai mul i bani
de la minister! Nu este a a, domnilor! Aceasta nu este o satisfac ie, pentru c  avem
nevoie de o conducere care s  aib  un singur Dumnezeu! Adic  asistatul, nu banul!
Licita iile de la Sighet – i este vorba de 30 de miliarde – au fost câ tigate de domnul
Neme  mai mult sau mai pu in întâmpl tor, iar construc iile nu sunt gata nici în ziua
de azi!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, respectuos v
rog s  nu mai adopta i aceast  atitudine cu noi! Nu suntem copii i v  rog s  spune i
concret dac  ave i ceva de spus!

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, a  dori s  ne spune i
dac  pe aceast  tem  exist i un raport al Cur ii de Conturi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Vor veni organele abilitate s  verifice aceste
lucruri. Eu îmi declin aceast  chestiune, i tot ceea ce am fost sesizat  c  s-a întâmplat
în aceast  perioad  va fi controlat de aceste organe.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Cine a sesizat D.N.A.-ul?
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Care a fost organul abilitat care a

sesizat Departamentul Na ional Anticorup ie?
Dl.pre edinte Mircea Man: Eu.
Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, m  v d

obligat s  v  redau câteva aspecte discutate în comisie, vizavi de licita iile de la
Direc ie. Nu tiu dac  este vorba de incompeten  sau altceva din partea membrilor
departamentului de achizi ii publice, dar un lucru e sigur, acela c  e o mare lips  de
personal. La noi se fac licita ii mamut, pe foarte mul i bani, fiindc  oamenii de-acolo
nu pot sau nu doresc s  fac  licita ii mai mici, pe grupe de produse, obligând astfel
furnizorii s  men in  acele pre uri odat  licitate pe mai mult timp. Ni s-au prezentat
facturi pe produse cu pre uri duble fa  de cât cost  azi pe pia a liber . Eu zic c
trebuie f cute altfel licita iile, în stil modern, pe SEAP, pentru ca pre urile s  poat  fi
adaptate.

Dl.pre edinte Mircea Man:  ruga-o pe doamna director Grigu  Maria s
ne spun  în ce faz  se afl  licita ia pe care trebuia s-o fac .

D-na Maria Grigu , director adjunct al Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului: Este vorba de licita ia care se realizeaz  pentru
Centrul de Recuperare de la Sighet, care consider c  este de strict  necesitate, iar
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dac  nu vom reu i s  finaliz m lucr rile pân  la iarn , vom avea probleme cu
asista ii.

În urma licita iei care a avut loc s-a f cut o contesta ie iar cei care au
solu ionat-o au dispus anularea procedurii de licita ie. Trebuia reluat  procedura de
achizi ie, lucru care nu s-a putut realiza pentru c  doamna director general nu a dat
dispozi ie în acest sens, dar am dat eu drumul la licita ie i mi-am asumat acest risc,
iar pe data de 22 septembrie va avea loc licita ia.

Lucrarea de la Sighetu Marma iei a început în anul 2006 când s-au alocat
aproape 30 miliarde lei, din care s-au consumat doar 10 miliarde, ceilal i trebuind a fi
returna i la sfâr itul anului. Am returnat 17 miliarde iar în anul 2007 nu am primit
nici un ban de i am solicitat realocarea fondurilor. În momentul când ni s-a realocat
aceast  sum , Ministerul Muncii ne-a cerut schimbarea procedurii de achizi ie,
însemnând inventarierea lucr rilor la momentul ianuarie 2008, stabilirea unui nou
caiet de sarcini, etc. S-a f cut un nou caiet de sarcini i a trebuit început  procedura
de achizi ie, îns  contractantul nu a fost dispus s  încheie contractul, nu erau
finalizate nici lucr rile începute de el ca s  putem finaliza acel contract început în
anul 2006, deci nu puteam începe o nou  procedur  de achizi ie. De-abia în luna
aprilie sau mai am dat prima dat  drumul la licita ie iar procedura s-a anulat. Motivul
anul rii procedurii îl constituie acel raport al Autorit ii de Solu ionare a
Contesta iilor unde sunt men ionate anumite vicii de procedur .

Dl.pre edinte Mircea Man: Vede i, domnule consilier Marinel Kovacs, cum
un manager foarte bun pe care dumneavoastr  l- i l udat a plecat i a l sat lucrurile
balt ! Doamna director Grigu i-a asumat o responsabilitate! E greu de f cut o
licit ie deoarece nu au în compartiment – a a cum spunea domnul consilier Zetea –
oameni de specialitate care s  fac  acest lucru. i nu este posibil, dup  ce tii c  ai
încurcat o licita ie, - i aici vorbesc de doamna director Ilea – s  nu-i dai drumul s-o
refaci! C ci bani sunt i firme care doresc s  fac  lucr rile sunt, har Domnului!

Oricum, eu v  propun s  sist m discu iile aici i v  supun votului proiectul de
hot râre. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.145/2008
privind stabilirea func iilor publice, a organigramei i a statului de func ii

pentru Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi
a edin ei de azi este cel privind completarea unor elemente de identificare pentru
unele bunuri din domeniul privat al jude ului. Dac  nu sunt întreb ri sau comentarii,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.146/2008
de completarea unor elemente de identificare pentru unele bunuri
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 din domeniul privat al jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea listei spa iilor proprietate privat  a jude ului, cu destina ia de cabinete
medicale, din imobilul situat în Baia Mare, str.Banatului nr.1, propuse spre vânzare.
Vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.147/2008
privind aprobarea listei spa iilor proprietate privat  a jude ului, cu destina ia

de cabinete medicale, din imobilul situat în Baia Mare, str.Banatului nr.1,
propuse spre vânzare

Dl.pre edinte Mircea Man: Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în
administrarea Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” a unui spa iu din
domeniul privat al jude ului. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.148/2008
privind aprobarea d rii în administrarea Spitalului jude ean de urgen
 „Dr. Constantin Opr ” a unui spa iu din domeniul privat al jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din imobilul situat pe strada Drago
Vod  nr.9, Baia Mare, aflat în domeniul public al jude ului Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, atât la comisia
economico-financiar  cât i la comisia juridic  am solicitat dezbaterea în plen
deoarece la articolul 2 aliniatul 3 se spune c  acest spa iu va fi destinat
înv mântului special, solicitat de c tre Cultul penticostal. Noi propunem ca acest
proiect s  fie amânat pentru o viitoare edin .

Dl.pre edinte Mircea Man:  ne spun  doamna director Maria Kovacs
starea acelui imobil.

D-na Maria Kovacs: În acea c dire, la parter a func ionat Gr dini a special
care, în anul 2002, datorit  faptului c  nu mai erau copii, i-a încetat activitatea.
De-atunci, acolo func ioneaz  o gr dini  normal  a c rui contract l-am prelungit
pentru anul colar 2008-2009. La etaj a fost un centru de plasament care la sfâr itul
anului 2007 i-a încetat activitatea. Cl direa necesit  repara ii, mai ales pentru faptul

 a avut loc un incendiu acolo i acoperi ul s-a degradat. Este nevoie de intervenit
foarte urgent acolo, fiindc plou i cl direa se va tot degrada.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, am f cut o informare în
comisie i o voi face i acum în plen. A a cum se tie o coal  este revendicat  de
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Biserica reformat , urmând ca la finalul contractului, în anul 2009, Biserica reformat
 solicite Consiliului jude ean o chirie oarecare. Noi am propus pre edintelui

Consiliului jude ean s  aib  o întâlnire cu inspectorul ef de la Înv mânt, cu domnul
Pocol, s  pred m toate aceste coli Inspectoratului colar, cum ar fi normal. În ce
prive te cl direa despre care se vorbe te, acolo pot fi comasate dou coli, dar e
vorba de ni te slujbe, locuri de munc , dac  m - elege i ce vreau s  spun.

Dl.consilier jude ean Constantin Bolo : Domnule pre edinte, mai sunt dou
pt mâni i începe coala. Pe scurt, atunci când este vorba de educa ia tinerilor, prin

credin , eu cred c  trebuie s  fim mai aten i cu acest aspect, indiferent dac  noi avem
un crez sau altul. Eu sunt de acord s  d m acest spa iu în folosin  gratuit  pe  o
perioad  de 10 ani cultului penticostal, în vederea desf ur rii de activit i de
înv mânt teologic, a a cum este specificat în proiectul de hot râre.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, mie, care vin
dintr-o economie real , adev rat , nu prea-mi plac gratuit ile, atâta timp cât institu ii
din subordinea Consiliului jude ean î i desf oar  activitatea în spa ii pentru care noi
pl tim chirie! Eu recomand s  amân m acest proiect de hot râre i s  vedem mai întâi
ce facem cu institu iile noastre, i de-abia la urm  s  lu m o hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule coleg, chiar dac  ne-am întâlni din nou
în zilele urm toare, nu cred c  s-ar schimba datele problemei. Noi avem de luat o
decizie acum.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În spiritul hot rârii de Consiliu pe
care am adoptat-o în 27 mai 2008 referitoare la acest imobil, unde se spunea c
spa iile r mase disponibile dup  satisfacerea necesit ilor vor fi date în folosin
gratuit  în continuare, i pentru a fi corec i, trebuie s  vedem acum cu foarte mare
aten ie condi iile pentru darea în folosin  a acestor spa ii. De aceea solicit amânarea
discut rii acestui proiect de hot râre.

Dl.consilier jude ean Constantin Bolo : Domnilor colegi, haide i s  nu
bloc m situa ia c  imediat începe coala i este nevoie ca aceast  cl dire s
func ioneze. Sunt multe repara ii de f cut la ea i haide i s -i d m drumul, putând
men iona c  din chiria pe care o vom stabili se vor sc dea valorile lucr rilor efectuate
la imobil.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, dac  a a s-a dorit, am s  v  supun
votului amendamentul comisiei juridice, pentru amânarea acestui proiect de hot râre,
cu men iunea c  v  asuma i mari riscuri. Cine este pentru? – 15 voturi, Împotriv ? –
9, Ab ineri? -2

Proiectul de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor
spa ii din imobilul situat pe strada Drago  Vod  nr.9, Baia Mare, aflat în
domeniul public al jude ului Maramure  a fost amânat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Punctul 19 al ordinii de zi îl constituie proiectul
de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a imobilului Corp B din
strada Petofi Sandor nr.12-14, Baia Mare, din domeniul public al jude ului
Maramure .
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Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Asemenea punctului precedent, l-am
discutat i pe acesta în edin a comisiei juridice i de disciplin , iar în comisia pentru
activit i economico-financiare a fost reluat  problema, constatând c  este o situa ie
similar  celuilalt. Noi a tept m r spunsul Guvernului României privitor la acest corp,
deoarece exist  un proiect de hot râre de guvern ini iat în acest scop, a a c  propun
din nou amânarea i acestui proiect de hot râre, pân  vom avea o rezolu ie de la
guvern.

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului amânarea proiectului de hot râre.
Cine este pentru – 18 voturi, Împotriv ? – 7 voturi

Proiectul de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a
imobilului Corp B din strada Petofi Sandor nr.12-14, Baia Mare, din domeniul
public al jude ului Maramur  a fost amânat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre de azi este cel privind
înfiin area Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea integrat  a
de eurilor menajere în jude ul Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, exist  avizul
favorabil al comisiilor de specialitate, cu un singur amendament aici, i anume o
corec ie la anumite articole din statut i din Actul constitutiv, care se afl  în
contradic ie. Cu alte cuvinte, în Actul constitutiv la pagina 11 unde apare
administrarea asocia iei, trebuie scos paragraful unde se spune c  sunt numite trei
persoane în calitate de membri ai primului consiliu director, care nu pot fi trecu i a a,
pentru c  printre altele se spune acolo c  pre edintele asocia iei va fi ales de c tre
membrii adun rii generale, ori adunarea general  înc  nu s-a întrunit.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, am i eu o curiozitate: cine a
cut statutul de la A.D.I.L.?

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Pe vremea când eram eu pre edinte
de consiliu jude ean s-a f cut.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Atunci haide i s  v  dau o situa ie
asem toare, adic  imposibil : conform acelui statut, dac  nici un primar nu ar fi
fost reales, dintre cei 8 care erau în ADIL, atunci cu cine se f cea majoritatea? Pentru

 v  informez c  acei primari nou ale i nu au avut drept de vot în Asocia ia de
Dezvoltare a Infrastructurii Locale!

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, am o
observa ie: am avut rezerve cu privire la înscrierea acestui proiect de hot râre pe
ordinea de zi a edin ei de azi, dar s-a cerut imperativ ca el s  fie discutat azi pentru

 este o urgen  deosebit . Dac  urgen a deosebit  se men ine, atunci este corect s
treac  prin consiliu i s  i se aduc  acele corec ii materiale necesare. În acela i timp
s-a f cut observa ia c  la baza adopt rii statutului stau statutul i actul constitutiv-
cadru aprobate prin hot râre de guvern. Acest act s-a publicat abia ast zi! Deci, dac
nu exist  o urgen , ar fi mai corect s -l amân m.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Este o urgen , c ci trebuia demult f cut. Haide i
-l aprob m a a cum este, iar dac  vor fi lucruri de modificat le vom modifica

ulterior. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.149/2008
privind înfiin area Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru gestionarea

integrat  a de eurilor menajere în jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei doresc  v  mai
fac un anun : exist  o b lie între Consiliul jude ean i Institu ia Prefectului i nu
este o noutate pentru nimeni. Eu, în calitate de pre edinte al Consiliului jude ean o

-mi duc mandatul i am s  fac ceea ce m  oblig  legea i ceea ce este de bun sim ,
îns  eu nu v d de ce ar trebui s  fie o competi ie între cei doi conduc tori ai celor
dou  institu ii. Dar v  întreb pe dumneavoastr  ce ar fi mai bine s  facem? S  ne
implic m s  ajut m primarii în a- i rezolva problemele care le au în comunit i, sau

 l m s  fie dirijate problemele dintr-un birou al unui reprezentant în teritoriu?
Este o întrebare la care nu trebuie s -mi da i acum r spuns, dar v  rog s  medita i
asupra ei.

Dl.consilier jude ean Alexandru Deac: Domnule pre edinte, stima i colegi,
 rog s -mi da i voie s  fac i eu un anun : începând de ast zi demisionez din func ia

de consilier jude ean, mul umind tuturor pentru colaborare i spunându-  c  ve i
avea în mine un sprijin în continuare în teritoriul pe care-l reprezint.  doresc

tate i sper s  ne întâlnim din nou peste patru ani.
Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc pentru activitate i v  urez succese

pe viitor.
Dac  nu mai sunt probleme, declar închise lucr rile edin ei de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 29 august
2008.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Întocmit: Ghita Mihaela Valeria
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