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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.5195/2008

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

din ziua de 16 septembrie 2008

edin a de îndat  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.381 din 15.09.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de mar i, 16 septembrie 2008.

Sunt prezen i 30 de consilieri jude eni.
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: dl. Barbul Gerrard – ef serviciu buget din
cadrul Direc iei Economice, domnul pan Vasile – director executiv în cadrul
Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului jude ean Maramure ,
doamna Kovacs Maria – director al Direc iei de patrimoniu i logistic , domnul
Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei juridice i administra ie, precum
i un num r de 14 reprezentan i mass-media din jud ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, înainte de a începe edin a, a
dori s  l murim câteva lucruri, care fac obiectul i deliciul presei. Este o foarte mare
preocupare a mea i, din p cate, interesele sunt atât de mari în jurul aeroportului
încât da i-mi voie s  cred c  acel împrumut pe care dumneavoastr  v- i luptat s -l
ob ine i va fi în favoarea Maramure ului. E o lucrare extrem de important , m-am
documentat atât de bine, firma Retter care a f cut caietul de sarcini i care a lucrat
pentru noi - dar mai mult pentru ea - era în subantrepriz  la firma Dornier din
Germania. În acest moment avem exemplul aeroportului din Sibiu care îi refuz  la
plat  acestei firme 3 milioane de euro, iar firma Dornier a reziliat contractul cu firma
Retter! Mai mult, dintr-o discu ie am aflat c  proiectele puse în aplicare la Sibiu sunt
proiecte din anii ’65-’70, iar dup  ce au terminat construc ia i-au dat seama c
ma inile de pompieri nu mai intr  în cl dire, an urile pentru ap  de lâng  aeroport
sunt la suprafa – solu ie care nu mai este demult în Europa - ! În consecin , l-am
rugat pe domnul director al aeroportului din Sibiu s  fac  o informare domnului
director Dale, cu men iunea s  nu ne înc rc m cu aceast  firm !
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Domnul vicepre edinte a avut aceast  discu ie cu directorul Aeroportului
Sibiu care ne-a invitat – tocmai pentru a fi în cuno tin  de cauz – la aeroportul din
Sibiu, pentru a vedea lucr rile f cute de aceast  firm i pista care a fost f cut i
care se mi , deoarece se afl  într-o zon  de alunecare. În consecin , joi diminea a
la ora zece ne a teapt  comandantul aeroportului din Sibiu.

 rog pe dumneavoastr – pe domnul Marinel Kovacs, pe domnul imon i
pe domnul Le e Doru care sunte i în comisia de licita ie, plus colegii de la Direc ia
tehnic i directorul aeroportului interna ional Baia Mare, s   merge i la fa a locului
i s  vede i ce a f cut aceast  firm  cu banii aeroportului i Consiliului jude ean

Sibiu!
Având în vedere c  sunt foarte pu ine firme care pot s  fa  lucr ri de calitate

la aeroport, am cerut, împreun  cu Direc ia tehnic i de urbanism, s  se fac  studiul
de fezabilitate pe care legea ne i oblig  s -l facem. Va fi o licita ie interna ional  la
care vor putea participa i firme din str in tate i de i întârziem suntem convin i c
facem un lucru ca lumea.

Apoi, vreau s  v  mai anun  c  la Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului am delegat atribu iile, dup  o consultare prealabil  cu comisia de
specialitate, a a c  am intrat în legalitate.

În ce prive te r spunsul pe care trebuie s  vi-l dau referitor la domnul Marian
Gheorghe, va trebui s  mai a tepta i pu in, pân  la edin a viitoare. Dar acum, vreau

 v  fac cunoscut urm torul aspect: am în mân  un document semnat de domnul
Marinel Kovacs, în perioada 8 – 13.09.2008, în vreo 8-9 exemplare. Eu tiu c  în
aceast  perioad  dânsul nu mai era pre edinte al Consiliului jude ean. În consecin ,
am s  analizez dac  îmi asum aceast  semn tur , iar dac  nu mi-o voi asuma, s-ar
putea ca domnul Marinel Kovacs s  se încadreze la uz de fals. Explica ia care ni s-a
dat a fost aceea c  e preferabil ca întreg proiectul s  fie semnat de aceea i persoan .
Eu nu a  vrea s  intru în am nunte tocmai pentru protejarea proiectului fiindc  intr
la Bruxelles, dar vreau s  v  spun c  nu voi permite nim nui i niciodat  s  înc lc m
legea. Aici este vorba de un altfel de act. Actul lui Marian Gheorghe a fost o
informare. El a gre it, acum pl te te! Am cerut s  se fac  noile tampile, ale
pre edintelui, ale direc iilor de specialitate din Consiliul jude ean Maramure ,
numerotate, astfel încât s tim de fiecare dat  cine cum pune tampila. Domnul
Marian Gheorghe, fiind la prima abatere, va primi un avertisment. Iar domnul
Marinel Kovacs nu mai era pre edinte de consiliu în momentul când a semnat cele
7-8 pagini ale documentului. S ti i c  semn tura pre edintelui Consiliului jude ean
Maramure  se ia odat  la patru ani, prin vot. Domnul vicepre edinte Marinescu Emil
a fost s pt mâna trecut  la Oradea, într-o delega ie de serviciu, iar eu eram la
Bucure ti, a a c  nu am avut cui s  deleg semn tura. Domnul vicepre edinte Matei

lin, care este i pre edinte al comisiei pe programul guvernamental „Lapte –
Corn”, mi-a aruncat pe mas  o hârtie privind situa ia licita iei i a plecat în concediu

 plat ! Asist m la o situa ie critic  a acestei licita ii, i din cauz  c  firmele
câ tig toare i necâ tig toare se tot contest  una pe alta, nu putem da drumul la
distribu ia de lapte în coli.
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Vreau s  v  mai spun c  v  c ut m de zile întregi i nu reu im s  d m de
dumneavoastr . Am primit o adres  prin care ni se precizeaz  c , „în baza
Contractului nr.706/23.03.2008, încheiat între Prim ria Boiu Mare, prin care în luna
mai s-a predat proiectul tehnic care corespundea obiectului contractului, proiect
trecut de verificator i de Inspec ia de stat în construc ii, am t iat o factur  de 32
milioane lei vechi care nu a fost pl tit  nici pân  la ora actual ”. Ni se cere s
dispunem efectuarea pl ii, iar în caz contrar vom fi ac iona i în judecat  atât noi cât
i Prim ria comunei Boiu Mare. În adres  se mai men ioneaz  c  ”la data

contractului Consiliul jude ean virase banii în contul prim riei dar ace ti bani au fost
cheltui i în mod nejustificat”. Deci, cea care ne-a trimis adresa este o firm  de
proiectare, al c rui reprezentant a venit la mine la birou spunându-mi c  a avut o
în elegere cu domnul Marinel Kovacs i c  nici ast zi nu s-a pl tit suma. Eu nu am
nici un fel de amestec – dealtfel se poate lua leg tura chiar i acum cu firma
respectiv – i nici nu voi accepta s  treac  institu ia noastr  prin a a ceva. I-am spus
acelei persoane c  fiind o chestiune personal  s  o rezolve cu cel cu care a f cut
contractul.

Acestea fiind spuse, închei amintindu-  c  prioritatea zero pentru noi este
cea legat  de calamit i. Am cerut 200 de miliarde, iar printr-o hot râre de guvern au
venit 84 de miliarde. Textul hot rârii este foarte întortocheat, nu s-a în eles prea
mare lucru din el, dar am ini iat un proiect de hot râre de consiliu jude ean, privind
rectificarea bugetului propriu al jude ului, pe care ast zi v-o supun aten iei
dumneavoastr .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, conform
regulamentului de organizare i func ionare al Consiliului jude ean, atunci când este
amintit numele unui consilier jude ean i se face referire la persoana lui, acesta are
dreptul la replic .

adar, trebuie s  m  gândesc cum s  caracterizez ceea ce a f cut domnul
pre edinte ast zi. Dac  voi considera c  a f cut-o din rea inten ie i cu scopul v dit
de a-mi face r u, îi voi spune c  nu reu te. Dac  a f cut-o crezând c  a prins ceva
extraordinar cu care poate acum s - i fac  un capital politic, deasemenea se în eal .

 întreb de ce ar trebui s  mergem la Sibiu – pentru c  eu am întrebat public
data trecut i întreb i acum, iar domnul pre edinte poate s -mi r spund  când
dore te, acum sau alt dat , la un singur lucru: care este motivul real pentru care a i
anulat în mod ilegal i abuziv licita ia de la Aeroportul Interna ional Baia Mare?
Articolul 209 litera „d” invocate de dumneavoastr  nu are nimic cu legalitatea i cu
nepublicarea pe SEAP a licita iei! Despre acest lucru i despre problemele legate de
aeroport trebuie s  discut m în fa a consiliului!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, cunoa te i firma Retter?
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Nu o cunosc.
Dl.pre edinte Mircea Man: Ei, dac  vre i s  vorbim pe fa , voi spune

întregului consiliu c aceast  firm , dac  nu avea un act gre it, câ tiga licita ia!
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: i nici m car nu s-a prezentat la

licita ie!
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Dl.pre edinte Mircea Man:  ne spun  doamna director Kovacs Maria cine
a fost la licita ie prima dat .

D-na Maria Kovacs: La licita ie s-a prezentat o firm din Sibiu, cu
denumirea Linder, care nu a avut garan ia pl tit , i una din Sinaia.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: i, doamna director, dac  nu s-a
numit Retter, ce are cu licita ia? Firma Retter, fiind cea care a câ tigat dintre cele
trei participante, a f cut documenta ia pentru licita ie!

Dl.pre edinte Mircea Man: Doamna director, v  rog s  spune i motivul
pentru care am anulat licita ia.

D-na Maria Kovacs: Motivul pentru care s-a propus întreruperea licita iei a
fost datorit  condi iilor puse în documenta ia de atribuire, legat de faptul c  s-a scos
aceast  licita ie, inclusiv studiul de fezabilitate cu proiectare i execu ie,
condi ionând acea autoriza ie în toate fazele ca s  se fac  dovada a dou  lucr ri
similare executate la firmele respective.

Dl.pre edinte Mircea Man: Doamna Kovacs, este obligatoriu s  facem
studiu de fezabilitate?

D-na Maria Kovacs: În general, prima dat  se aprob  studiul de fezabilitate,
apoi proiectarea i execu ia.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu am în eles
acest lucru atunci când Consiliul a aprobat indicatorii tehnico-economici din
documenta ia executat i caietul de sarcini. Apoi, dac  atunci ar fi fost ceva ilegal,
doamna director ne-ar fi atras aten ia c  nu putem da drumul a a la licita ie, nici
prima i nici a doua oar – lucru care nu s-a întâmplat din partea niciunui jurist din
consiliul jude ean. Eu cred c  motivele pentru care a i anulat licita ia sunt
neîntemeiate.

Atâta timp cât voi fi pre edinte al consiliului jude ean nu o s  permit ca o
sum  atât de important  luat  cu împrumut s  ajung  pe mâinile unor oameni de
afaceri la care ast zi nu li se pl tesc trei milioane de euro!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, mi- i adus
acuze destul de grave în fa a presei i vreau s  v  spun c  sunte i într-o eroare grav !

i citit pe un site în limba german , i nu l- i prea în eles, cum c  firma Retter i-a
trecut în proiect lucrarea. P i era trecut acolo c  a f cut Sibiu i cui îi era atribuit i

 a f cut Baia Mare, la care a f cut documenta ia de licita ie, fiind trecut „în
licita ie”. Asta era traducerea din german , îns  firma Retter nu s-a prezentat la
licita ie c ci putea s-o fac , a a cum putea s  se prezinte orice firm  din ar i
str in tate, fiind licita ie deschis .

Mi- i adus acuze grave, acum r mâne s  dovedi i de ce a i anulat ilegal i
abuziv licita ia!

Dl.pre edinte Mircea Man: Pentru c  erau îngr dite drepturile unor firme
str ine, pentru c  nu am anun at în ziarele str ine, ca s  poat  participa la licita ie cât
mai multe firme.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, a i f cut
afirma ia extrem de grav  legat  de ni te documente semnate pe care ni le- i ar tat.
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Speram pân  în ceasul al doisprezecelea c  n-o s  face i acest lucru, pentru a salva
proiectul acesta i suma de 1.800.000 de euro. Dar dumneavoastr  a i pus sigiliul pe
acea semn tur !

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu nu am pus sigiliul. Dumneavoastr  a i uzat
de o calitate pe care nu o avea i!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu tiu a a: este
un proiect care are mii de file i a fost dus la Bucure ti cu o ma in , pentru fondul
norvegian, pentru c  în timp de doi ani de zile noi am reu it s  facem în a a fel încât

 avem parteneri din Norvegia pentru promovarea proiectului „Turnul
celarilor”; am reu it s  depunem în termen, în data de 15 iunie, proiectul la

Bucure ti, Comitetul focal de la Bucure ti a f cut analiza administrativ  a
proiectului i pe data de 15 septembrie, adic  ieri, îl trimite la Bruxelles. Comitetul a
constatat c  sunt câteva file nesemnate de c tre pre edintele Consiliului jude ean
care trebuie s - i pun  semn tura pentru conformare, pe fiecare fil  a proiectului, în
col ul din dreapta jos. La vremea aceea eu am fost pre edinte al Consiliului jude ean
Maramure . S pt mâna trecut  am fost contactat de colegii din Biroul Rela ii
Interna ionale, care au apelat la mine spunându-mi c  ar trebui s  semnez tot eu i
celelalte file care lipseau din proiect, pân  pe data de 15 septembrie, pentru a putea
fi depus la Bruxelles. Eu le-am spus c  nu tiu dac  voi fi aici, dar le voi semna, sub
urm toarea rezerv : având în vedere c  domnul pre edinte nu era atunci în Baia
Mare, dac  îl informeaz i pe dânsul luni, în 15 septembrie, i este de acord cu
aceasta, se pune sigiliul i proiectul pleac . Dar dac  nu este de acord, atunci s  fac
domnul pre edinte ce-o ti, s  ob in  ori permisiunea de a semna dânsul, ori pierdem
proiectul. tiu c  în ziua de luni, doamna Li e Mihaela – ef al Biroului rela ii
interna ionale – a fost la domnul pre edinte i i-a prezentat situa ia, iar dânsul nu a
fost de acord s  pun  sigiliul i i-a spus s  dea o declara ie pentru ce a f cut acest
lucru, dup  care doamna i-a adus din nou, în alb, scanate acele documente. Domnul
pre edinte putea s  vorbeasc  la Bucure ti, pentru a primi confirmarea de a face un
demers sau altul. Deci eu, pentru a nu periclita proiectul plus acei 1,8 milioane euro,
i sub rezerva c  domnul pre edinte este de acord s  pun  sigiliul, am f cut acest

gest. Acum nu tiu dac  au plecat sau nu ieri documentele la Bruxelles. Dac  nu au
plecat, s-a pierdut proiectul.

Rog reprezentan ii mass-media prezen i în sal  s  nu mediatizeze aceste
chestiuni, fiindc  dac  se aude la Bruxelles s-ar putea s  pierdem finan area
deoarece suntem în competi ie serioas  cu alte regiuni din România. În orice caz, pe
e-mailul primit de domnul pre edinte de la Bucure ti i pe care nu a vrut s  vi-l
citeasc , se spune c  este recomandabil s  fie aceea i semn tur i pe paginile s rite
din proiect. Rog înc  o dat  presa s  nu fac  publice aceste chestiuni, pentru c  s-ar
putea s  ne coste pierderea proiectului din Fondul norvegian, fond care înseamn , pe
lâng  Comisia European , c  se d  pentru câteva ri, prioritare fiind anul acesta
România i Bulgaria.

În al treilea rând, o alt  cras  dezinformare i un lucru extrem de grav este
urm toarea chestiune: stima i colegi, ca pre edinte al Consiliului jude ean am avut
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prilejul s  primesc nenum rate firme de consultan  care au venit s - i ofere
serviciile. Una din aceste firme mi-a fost adus  de decanul facult ii din cadrul
Universit ii de Nord. Este vorba de o firm  din Hunedoara, care a f cut proiecte
nenum rate pe aliment ri cu ap , canaliz ri, etc. Ei au fost foarte sinceri i m-au
rugat s  le recomand unde ar putea s - i ofere serviciile de consultan  pe aceste
domenii, la prim rii din jude . Eu le-am spus c  avem lucr ri, conform Ordonan ei 7,
la prim riile Boiu Mare, Remetea, etc., i s  ia leg tura cu primarii de-acolo. Am

cut doar ceea ce trebuia s  fac  consiliul jude ean, adic  s  ofere consultan
primarilor, sau m car intermedieri. Nu am f cut altceva decât s  trimit aceast  firm
de consultan  spre prim riile care aveau nevoie, dup  care nu am mai tiut nimic,
iar prin luna iunie-iulie când mi se termina mandatul am primit un telefon de la acea
firm  din Hunedoara care mi se plângea c  nu a fost pl tit  de prim ria comunei
Boiu Mare pentru lucr rile efectuate acolo, conform contractului. De-aici pân  la a fi
acuzat c  am atribuit bani de la Consiliul jude ean la Boiu Mare este o mare
distan !

Stima i colegi, nu vreau s  am polemici, nu am ambi ii politice, nu am nici o
problem  cu domnul pre edinte Mircea Man, ci se pare c  domnia sa are probleme
cu mine. Ceea ce vreau este doar s  intr m în normalitate cu activitatea în Consiliul
jude ean.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, vreau s  „v
felicit” pentru c , din câte tiu eu, din punctul de vedere al monitoriz rii proiectelor
prin pres , proiectele sunt pierdute! „Felicit ri”!

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu v  spun urm torul lucru: putem s  pierdem
multe proiecte, dar ceea ce a f cut domnul Kovacs, adic  folosirea unei calit i pe
care n-o mai are este un fals, deoarece în perioada în care domnul Kovacs a semnat
nu mai era pre edinte!

 citesc acum din declara ia specialistului nostru, adic  a doamnei Mihaela
Li e: „Subsemnata Li e Mihaela, ef al Biroului Rela ii Interna ionale, ... pentru
complet ri la Proiectul „Turnul M celarilor”, ... în perioada 8-13.09.2008 domnul
Marinel Kovacs a semnat fiecare pagin . Motivele pentru care am solicitat semnarea
acestor hârtii de fostul pre edinte sunt urm toarele: de la punctul focal al
programului ni s-a spus verbal c  e preferabil ca întreg proiectul s  fie semnat de
aceea i persoan . Acest proiect urmeaz  s  intre în perioada de selec ie la Bruxelles
i  ni s-a spus c  este important s  fie unitar”. Stima i colegi, atât de preocupat este

domnul Marinel Kovacs de tot ceea ce se întâmpl  în lumea asta c  nu mi-a dat un
telefon s -mi spun : „Pot s  semnez ca s  fie unitar proiectul?” R spunsul meu ar fi
fost „da”, f  nici o ezitare. Dar domnia sa a semnat pe un document în calitate de
pre edinte când de fapt altcineva era pre edinte! Eu am s  m  gândesc dac  voi
recunoa te sau nu aceast  semn tur !

Acum, da i-mi voie s  v  supun aprob rii ordinea de zi a edin ei de azi, care
con ine un singur punct, i anume proiectul de hot râre privind aprobarea rectific rii
bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2008. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei de îndat .
Dl.pre edinte Mircea Man: Rog raportul comisiei economice. Vreau s  v

spun c  la edin a acestei comisii a participat i domnul subprefect Stefan Gonczi.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în cadrul

comisiei economice am discutat problema legat  de modul de justificare a împ irii
acestor sume, datorit  faptului c  nu se g sea anexa la proiectul de hot râre. Domnul
subprefect, prezent la edin a comisiei, ne-a dat anumite l muriri asupra acestor
aspecte discutate i în comisia Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  Maramure .

Referitor la proiectul de hot râre de ast zi, avem dou  amendamente. Primul,
la capitolul bugetar 84.02. – refacere i între inere drumuri jude ene, în loc de 3
milioane Ron s  fie 2.200.000 Ron, iar imediat s  ad ug m o sum  de 800.000 Ron
pentru refacerea drumului jude ean DJ 187 A i B, în intravilanul ora ului Vi eu de
Sus, deoarece este foarte distrus. În continuare, s  introducem un articol nou, în
conformitate cu hot rârea de guvern, care s  sune a a: achitarea sumelor destinate
lucr rilor nominalizate se va face numai dup  confirmarea cantit ilor de lucr ri
reale executate, de c tre o comisie de recep ie format  din oameni de specialitate
din Consiliul jude ean Maramure

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârle: Domnule pre edinte, domnilor
colegi, eu vreau s  sesizez i s  v  aten ionez c  aceast  hot râre de guvern, 1031,
este o prob  clar  de înc lcare a unor legi organice. Prin dispozitivul i prin
dispozi iile, pe de o parte înveste te Institu ia Prefectului s  avizeze aceste proiecte,
dar în spe , în cazul nostru, sumele acestea au fost ini ial fixate de c tre prefect, în
calitatea sa de pre edinte al Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen . Este o grav
înc lcare a modului cum este redactat  aceast  hot râre de guvern i oricine, orice
parte interesat , ar putea s-o atace în contencios. Noi suntem neputincio i în acest
moment, dar avem obliga ia s  facem o astfel de declara ie politic  deoarece nu este
primul exemplu de neglijen i abordare superficial  a unor hot râri de guvern.
Adic , pe de o parte, executivul este cenzurat de c tre o institu ie necompetent
potrivit unei legi organice.

Propun a adar ca pentru Leordina s  se acorde 1 miliard lei, pentru Vi eu de
Jos tot 1 miliard, pentru Moisei i Petrova tot câte un miliard lei, iar pentru Bistra i

li te la fel, câte un miliard. Aceste comune au fost afectate de inunda ii i noi
trebuie s  punem la dispozi ia primarilor sume pe care ace tia s  le poat  gestiona
func ie de interesele reale ale comunit ilor respective. Propun ca aceste sume s  le
lu m de la drumuri jude ene.

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului amendamentul propus de colegul
nostru Bârlea Gheorghe.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, înainte de
a trece la vot, este nevoie s  formulez aici o observa ie: pentru c  am avizat proiectul
de hot râre într-o anumit  form , adic  la capitolul 84.02 sunt drumuri jude ene –
3.000 mii lei, iar acum pentru a introduce un amendament în care s  spunem c
800.000 lei sunt pentru drumuri jude ene când de fapt toat  suma e pe drumuri
jude ene nu are logic .
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Haide i s  nu nominaliz m acum, cu toate c  suma ar trebui s  r mân  30
miliarde lei vechi, a a cum a fost propus . În ceea ce prive te propunerea domnului
Bârlea, eu spun c  nenegociat  cu Prefectura ei nu ne vor semna acel proiect.

mâne ca din cele 30 de miliarde s  ajung  la fiecare prim rie i pentru drumurile
jude ene.

Eu v  supun votului hot rârea, cu amendamentul f cut de domnul Zoica ,
adic  acela de a introduce un nou articol, cu con inutul deja men ionat. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.150/2008
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2008

S-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 16 septembrie 2008.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Întocmit: referent Ghita Mihaela Valeria
– Compartimentul Preg tire edin e -


