
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.5075/2008

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

din 30 septembrie 2008

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.393 din 25.09.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de vineri, 26 septembrie 2008.

Datorit  faptului c  domnul pre edinte Mircea Man se afl  în concediul legal
de odihn , a fost delegat s  conduc edin a consiliului jude ean domnul
vicepre edinte Marinescu Emil.

Sunt prezen i 32 de consilieri jude eni.
Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din

Baia Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Maria Kovacs - director executiv în

cadrul Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, domnul 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 , domnul Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei
juridice i administra ie, domnul Coco il  Dan – director al Direc iei de Dezvoltare
Regional , doamna Grigu  Maria – director adjunct al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , domnul Robescu Gheorghe –
director al Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Popular  Maramure i un
num r de 12 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Bun  ziua, stima i colegi. Avem o
ordine de zi destul de înc rcat , cu 21 de puncte încrise pe ordinea de zi. Fa  de
acestea, v  mai propun ca la punctul de “Diverse” s  mai adopt m dou  proiecte de
hot râri, unul privind aloc ri bugetare din rezerv i cel lalt privind transformarea
unui post de templar într-un post de ofer.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte,  dori s
scoate i de pe ordinea de zi proiectele de hot râri de la punctele 2 i 3, privind
validarea unui consilier jude ean i modificarea componen ei comisiilor de



specialitate. Motivul este atât neprezentarea la edin  a domnului Aurel Iancu - cel
care ar trebui s  fie validat ca i consilier jude ean în locul domnului Alexandru
Deac, cât i lipsa a doi membri din comisia de validare care ar trebui s  se
întruneasc  acum.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Deoarece ne afl m în situa ia în care
nici cel propus de c tre organiza ia municipal  PSD nu este acum în sal i nu
avem nici comisie de validare, v  supun la vot propunerea colegului Zetea, de
scoatere a celor dou  puncte de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a votat în unanimitate scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 2 i 3.
Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: adar, proiectul de ordine de zi se

prezint  acum astfel:
1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului

i declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul
jude ean Maramure ;

2. Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier
jude ean;

3. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor
comisii de specialitate pe domenii de activitate;

4. Proiect de hot râre privind validarea desemn rii nominale a
membrilor Autorit ii Teritoriale de Ordine Public , pentru
mandatul 2008 – 2012;

5. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului propriu al
jude ului Maramure , pe anul 2008;

6. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului
jude ean Maramure  nr.122/2007 privind aprobarea asocierii
jude ului Maramure  cu jude ele Bihor, Bistri a N ud, Cluj,

laj i Satu Mare, pentru înfiin area Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitare “Transilvania de Nord”;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea studiului de fezabilitate i
a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii pentru proiectul “Ecotur” – turism în zona
transcarpatic ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea studiului de fezabilitate i
a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii pentru proiectul “Granita MM” – dezvoltarea i
managementul infrastructurii de frontier ;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de
Comisia jude ean  tehnic  pentru amenajarea teritoriului i
urbanism;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Programului
de transport pentru re eaua de trasee jude ene prin suplimentarea



num rului de curse, modificarea orarului i a capetelor de
traseu, pe perioada 2008 – 2011;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea tarifelor în vederea
acord rii licen elor de traseu pentru Serviciul de transport public
jude ean de persoane prin curse regulate speciale;

12.Proiect de hot râre pentru aprobarea d rii în folosin  gratuit
Direc iei Jude ene pentru Accize i Opera iuni Vamale
Maramure  a unor spa ii aflate în domeniul public al jude ului i
administrarea Aeroportului Interna ional Baia Mare;

13.Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al
jude ului Maramure  a unui teren în suprafa  de 20 ha, situat în
localitatea L pu el, comuna Recea;

14.Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al
jude ului Maramure  a unui imobil apar inând Centrului de
plasament pentru copii colari Ocna ugatag;

15.Proiect de hot râre privind darea în administrare a 7 înc peri din
imobilul situat în Baia Mare, str. Gheorghe incai nr.34, din
domeniul public al jude ului Maramure  Consiliului local al
municipiului Baia Mare;

16.Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a
unor spa ii din domeniul public al jude ului Maramure ;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de
administrare asupra unui imobil din domeniul public al jude ului
Maramure i trecerea acestuia în domeniul privat al jude ului
Maramure ;

18.Proiect de hot râre privind eliberarea din func ie, la cerere, a
doamnei Ilea Cornelica, director executiv al Direc iei Generale
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;

19.Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a
statului de func ii ale Muzeului Jude ean de Etnografie i Art
Popular  Baia Mare;

20.Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii al
Ansamblului Folcloric Na ional “Transilvania” Baia Mare;

21.Proiect de hot râre privind aprobarea cheltuielilor de hran i
tarifelor de cazare pentru elevii i studen ii asista i în sistemul
de protec ie a copilului, afla i în unit ile colare în regim de
internat.

 supun votului ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei

Consiliului jude ean Maramure .



Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte de edin , a
dori ca înainte de a intra în ordinea de zi propriu zis  s -mi permite i, chiar pe post
de declara ie politic , o scurt  interven ie.

Domnule vicepre edinte, stima i colegi, suntem în situa ia ciudat  de a fi la a
treia edin  consecutiv  la care pre edintele Consiliului jude ean Maramure  nu
este cu noi aici. Eu am dorit s  am aceast  interven ie pentru colegii consilieri care
nu au mai fost în consiliul trecut, pentru colegii din aparatul de specialitate care au
fost al turi de noi în consiliul trecut, atunci când am pornit o ac iune foarte
important  legat  de modernizarea Aeroportului Interna ional Baia Mare. Noi nu
am dorit nici r zboi, nici circ, ci o dezbatere pe aceast  tem  extrem de important
pentru jude ul Maramure , iar pe marginea acestui subiect voi discuta acum pentru
ultima dat . Cu vechiul consiliu am luptat timp de doi ani de zile pentru a ob ine un
credit, i nu mi-a fost u or s  conving colegii ca dou  sute de miliarde de lei s -i
lu m i s -i destin m aeroportului, pentru a-l dezvolta la un anumit nivel, astfel
încât s  corespund  condi iilor interna ionale de trafic. Din acest punct de vedere,
plecând de la sursa de finan are, am respectat procedurile privind legalitatea acestei
investi ii. La sfâr itul lunii mai, când s-a dat drumul pentru licita ia de la 1 iunie, nu
a fost nici o obiec ie din partea niciunui consilier jude ean sau director al vreunei
direc ii din consiliu, legat de formalit ile privind licita ia! Asta se întâmpla pe
vremea când eram eu pre edinte de consiliu jude ean, iar pe 13 august, când deja
era pre edinte domnul Mircea Man, s-a dat drumul din nou, în acelea i condi ii, la
licita ie i proceduri, i din nou nu a fost nici o obiec ie din partea nim nui. Noi am
dezb tut, din p cate, doar o problem  de tehnologie: dac  îi spunem lucrare de
investi ie nou  sau vorbim de lucr ri de interven ie. Noi, ca strategie, am pornit cu
aceste lucr ri de interven ie la aeroport în toamna anului 2007 i la cl dirile anexe.
Erau deja pornite lucr rile la cl diri existente, iar în terminalul aeroportului Baia
Mare trebuiau f cute lucr ri de modernizare. Dar, între timp, s-a f cut un raport
care a fost prezentat i în pres  de c tre unii colegi, în care erau trecute anumite
aspecte nelegale. Pot s  v  spun doar un lucru: c  dac  suntem în situa ia de lucr ri
de interven ie – deoarece nu sunt lucr ri de investi ie noi – atunci suntem perfect
legali din toate punctele de vedere. În raport se spune c  nu putem fi în situa ie de
excep ie deoarece s-au pornit lucr rile în ianuarie, în felul acesta aflându-ne sigur
pe legalitate, pe Hot rârea de Guvern 28, care spune c  „lucr rile de interven ie
sunt la construc iile deja existente”. Noi nu facem lucr ri noi ca Sibiul sau Clujul,
ci facem lucr ri doar la terminalul existent, i care sunt „instala ii aferente,
asimilate obiectivelor de investi ii i constau în repara ii, modific ri, moderniz ri,
reabilit ri tehnice, etc. (...), efectuate în scopul asigur rii cerin elor esen iale de
calitate i func ionale ale construc iilor, potrivit destina iei lor”. Pentru acestea nu
trebuie studiu de fezabilitate ci o documenta ie de avizare, adic  o documenta ie
tehnico-economic  ce poate fi asimilat  studiului de fezabilitate. Stima i colegi, atât
Legea 273 cât i Legea 205 a finan elor publice locale au fost respectate chiar dac
în acel raport se spune c  nu. Vechiul consiliu a aprobat în unanimitate, în data de



31 martie 2008 ace ti indicatori tehnico-economici i a aprobat evaluarea tehnico-
economic . Aceast  hot râre votat  de vechiul consiliu face referire în preambulul
ei la evaluarea tehnico-economic i indicatorii tehnico-economici.

Stima i colegi, era vorba de o dezbatere i nu de o chestiune de orgoliu
politic. Am dorit s  avem o dezbatere, chiar i la edin a extraordinar  la care
domnul pre edinte nu ne-a onorat cu prezen a, s  stabilim c  nu s-au f cut
ilegalit i de niciun fel i c  acea licita ie s-a f cut corect.

Dl.consilier jude ean Doru Le e: Domnule pre edinte, stima i colegi,
referitor la Aeroport – pentru c  am analizat aceast  problem – ceea ce spune
colegul Marinel Kovacs o fi real, îns  lucr rile din bani publici se fac cu
respectarea prevederilor legale, iar documenta ia tehnico-economic  spune ce este
ea. Studiul de fezabilitate este documenta ia prin care se aprob  indicatorii tehnico-
economici, adic  raportul dintre solu ia tehnic i pre . Indicatorii se aprob i se
calculeaz  în studiul de fezabilitate i nu  într-un caiet de sarcini. În acest moment
este demarat  licita ia pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate exact cum spune
legea.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan:  dori s  contrazic într-un fel
declara iile colegului Le e. Studiul de fezabilitate are o exigen  major , aceea de a
oferi oportunitatea unei investi ii, iar aici nu cred c  era cazul absolut de a interveni
la aeroport pentru a aduce la zi cerin ele minime. În alt  ordine de idei, nu ni s-a
demonstrat ilegalitatea procedurii ini iale, de i am solicitat acest lucru!

Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: Domnule coleg, studiul de
prefezabilitate stabile te oportunitatea i nu studiul de fezabilitate! V  rog s  citi i
legea!

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea:  dori s  fac i eu o singur
precizare: punctul de vedere al celor din comisia de licita ie i al nostru a pornit
categoric de la concluziile unei comisii tehnice. Avem un document i ni te
dispozi ii foarte precise în materie. De ce s  nu lu m act de acest document care
este opera unor exper i în domeniu?! Este vorba aici de rigorile legii i v  invit s
subscriem unui astfel de punct de vedere.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Remarc m presta iile colegilor no tri
care, iat , pornesc din administra ie, mâine poimâine vor fi parlamentari, vor
reprezenta jude ul Maramure  o parte i poate chiar jum tate din cei care vor pleca
la Bucure ti vor pleca din aceast  sal , i constat c  au preocup ri în ceea ce
prive te Maramure ul. Este un lucru bun, pentru care îi felicit!

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Stima i colegi, invoc m tot timpul
prezen a pre edintelui dar, se pare, profit m mereu de absen a lui! E un paradox pe
care îl cultiv m tot mai des!

Dl.vicepre edinte Marinescu Emil: Bun. Trecem la ordinea de zi, la primul
proiect de hot râre, privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca
vacant a locului de consilier jude ean a domnului Deac Alexandru. Sunt îndeplinite



toate formalit ile, precum i referatul constatator al pre edintelui Consiliului
jude ean i secretarului jude ului. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.151/2008
privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca vacant a locului

de consilier jude ean a domnului Deac Alexandru

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Având în vedere  s-a votat
excluderea punctelor 2 i 3 de pe ordinea de zi, la punctul 4 avem proiectul de
hot râre privind validarea desemn rii nominale a membrilor Autorit ii Teritoriale
de Ordine Public , pentru mandatul 2008-2012. În edin a precedent  noi am
completat practic o comisie a acestei Autorit i, din ea f când parte subsemnatul i
trei colegi consilieri, stabilindu-se între timp i pre edintele acesteia, în persoana
domnului imon Gheorghe. Sunt comentarii?

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule vicepre edinte, ceea ce
s-a discutat în edin  a fost ca indemniza ia membrilor Autorit ii s  nu fie mai
mare decât indemniza ia consilierilor jude eni. Îl rog pe domnul secretar al
jude ului s  ne precizeze care este cuantumul, procentul de indemniza ie al
acestora, ca s -l trecem pe acest proiect de hot râre. S-a propus procentul de 20%,
dar în urma discu iilor am convenit ca ea s  fie egal  cu cea a consilierilor jude eni.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Reglementarea pentru
consilierii jude eni este de 5% din salariul pre edintelui Consiliului jude ean, pentru
o edin .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Pentru c  am participat la aceast
edin i pentru c  a fost un vot în acea comisie, îl rog pe colegul Bârlea s  ne

spun  cum i de ce s-a schimbat dup  aceea acel vot.
Dl.Dumitru Dumu a: Da i-mi voie s  fac o precizare: proiectele de hot râri

se elaboreaz  de c tre consilieri sau pre edinte. S-a preluat în proiectul de hot râre
elaborat de c tre aparatul de specialitate, în numele pre edintelui, reglementarea
existent  pentru consilierii jude eni. Este dreptul fiec rui consilier i al comisiilor

 propun  amendamente care îns  nu schimb  hot rârea în faza de proiect. A adar
existând acea propunere f cut  în comisie, ea trebuie supus  la vot. Proiectul de
hot râre se men ine în forma ini ial  în toate cazurile, dar se adaug  amendamentul.
Acel amendament a fost ca indemniza ia membrilor ATOP s  fie de 20%,
superioar  celei de consilier jude ean.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, v  supun votului
articolul 1 al proiectului de hot râre, a a cum a fost întocmit. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate articolul 1 al hot rârii.
 supun votului acum articolul 2 al proiectului de hot râre. Cine este

pentru? Împotriv ? Ab ineri?



S-a adoptat cu unanimitate de voturi articolul 2 al hot rârii.
Stima i colegi, la articolul 3, cu privire la stabilirea indemniza iei pentru

edin ele membrilor comisiei ATOP, s-a inut cont i de propunerea f cut  de
domnul consilier Kovacs Marinel în procesul verbal al comisiei, aceea de a nu fi
mai mare decât indemniza ia consilierilor jude eni, precum i o alt  propunere,
aceea ca indemniza ia s  fie în procent de 20% din salariul pre edintelui. V  supun
votului prima propunere, sau dac  sunt alte p reri, v  rog s  le spune i.

Dl.Dumitru Dumu a: Domnule vicepre edinte, dac  propunerea venit  din
comisie este considerat  amendament, atunci, procedural, ea se supune votului.
Deci, amendamentul era ca indemniza ia s  fie de 20%, nediferen iat de num rul de
edin e.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule secretar Dumu a, din p cate
acest amendament nu exist  în mapele noastre, i nu tim nici cine a f cut aceast
propunere de 20%.

În cadrul dezbaterilor din comisie, domnul Gherman Simion, angajatul care
asigur  secretariatul tehnic al Autorit ii Teritoriale de Ordine Publi  ne-a
prezentat i practica altor consilii jude ene din ar , mai precis a celui din
Hunedoara unde, realmente, aceasta era indemniza ia membrilor comisiei ATOP.
Pân  la urm  s-a luat drept reper cazul celor de la Hunedoara i am venit cu
propunerea din comisie în consiliul jude ean. A a c  am mers pe un vot comun,
exceptându-l pe domnul Kovacs Marinel.

Dl.consilier jude ean Radu Ro ca: Stima i colegi, eu cred c  venim aici s
încerc m s  muncim, nu s  mai câ tig m un salar în plus! i consider c  procentul
de 5% din salariul pre edintelui, este suficient.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule vicepre edinte, eu încerc
un exerci iu retoric, pentru a ie i din încâlceala procedural ! Din p cate,
procedural, constat m c  aceia ce-au sus inut în comisie acordarea procentului de
20% ast zi, în edin a de plen, nu-l mai sus in!

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Eu am obliga ia de a v  supune votului
amendamentul f cut în comisie, de acordare a unui procent de 20% din salariul
pre edintelui, drept indemniza ie lunar  pentru membrii ATOP. Cine este pentru? -
0, Împotriv ? – 32, Ab ineri? -0.

Amendamentul a c zut la vot!
 supun votului propunerea de acordare a unui procent de 5% din salariul

pre edintelui Consiliului jude ean, pentru o edin  de ATOP i una-dou edin e
de comisii, exact cum sun  reglementarea pentru consilierii jude eni. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a votat în unanimitate articolul 3 al hot rârii.
 supun votului hot rârea în ansamblul ei. Cine este pentru? Împotriv ?

Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi



HOT RÂREA Nr.152/2008
privind validarea desemn rii nominale a membrilor Autorit ii Teritoriale

de Ordine Public  Maramure , pentru mandatul 2008 – 2012

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mergem mai departe, la proiectul de
hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2008. Aici v-  solicita s  modific m la acest proiect de hot râre
amendamentul, i s  scriem „pentru achizi ionarea de ciment i var pentru fiecare
cas ”.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule vicepre edinte, în
mapele consilierilor jude eni nu exist  acest amendament. În proiectul de hot râre
expresia se termin  cu cuvintele „ajutoare pentru daune provocate de calamit i
naturale”.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, s-au primit ajutoare din
partea a dou  consilii, pentru unit ile administrativ-teritoriale care au suferit în
urma inunda iilor. În edin a comisiei de buget-finan e de ieri noi am propus s  se
dea fiec rei familii sinistrate câte 2.000 lei, pentru achizi ionarea materialelor de
construc ii stipulate aici, respectiv ciment i var. Sunt comentarii aici?

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Cred c  ar fi mai corect s  nu facem
precizarea „ciment-var”, deoarece din cele constatate la fa a locului exist i
locuin e care poate au nevoie de azbociment, de învelitoare sau altfel de materiale
de construc ii.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Aceasta a fost solicitarea, în urma
discu iilor cu fiecare primar, în parte, pentru ciment i var.

Acum, da i-mi voie s  v  supun la vot proiectul de hot râre, pe articole.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, fiecare articol al proiectului de

hot râre.
 supun votului acum hot rârea în ansamblul ei. Cine este pentru?

Împotri ? Ab ineri?
S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.153/2008
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2008

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În comisia de buget-finan e noi am
mai introdus un amendament fa  de ceea ce avem în map , adic  „reîntregirea
fondului de rezerv  bugetar  aflat la dispozi ia Consiliului jude ean Maramure  cu
suma de 800 mii lei, provenit  din sumele prev zute în bugetul propriu al jude ului,
la capitolul 55.02. – tranzac ii privind datoria public i împrumuturi, din care
suma de 600 mii lei pentru sus inerea proiectului „Moisei ecologic – alimentare cu
ap  a localit ilor Moisei, Vi eu de Sus, Vi eu de Jos, petrova i Bistra”. Este
nevoie ca acest amendament s  fie prins în edin a de consiliu jude ean, deoarece la



momentul când depun proiectul ei trebuie s  fac  dovada c  au suma necesar
achizi ion rii terenului pe care se va face acest proiect. Noi vom recupera aceast
sum  dac  proiectul va fi declarat eligibil i va intra pe finan are. În momentul când
se aprob  proiectul aceast  sum  va fi recuperat .

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a:  dori s  fac o precizare aici:
avem deja un vot final pe aceast  hot râre. Ori dumneavoastr  pute i considera c
nu l- i dat – iar eu îmi însu esc acest punct de vedere – ori putem considera c  este
o hot râre distinct  privind alocarea acestor sume. Exist  aceste dou  posibilit i de
a corecta situa ia.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnul consilier Marinel Zoica  a
vrut s  citeasc  acest amendament, îns  domnul vicepre edinte a supus prea repede
votului hot rârea.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Fa  de ceea ce este stipulat pentru
acest obiectiv, eu v-  propune ca terenul s -l achizi ioneze Consiliul jude ean
Maramure i noi s -l  punem la dispozi ia comunit ii din Moisei, devenind astfel
proprietarul terenului.

Acum v  supun votului amendamentul domnului consilier Marinel Zoica .
S-a votat cu unanimitate de voturi amendamentul prezentat de consilierul

Marinel Zoica .
Da i-mi voie s  v  supun din nou votului, hot rârea.
Hot rârea nr.153/2008 privind rectificarea bugetului propriu al

jude ului a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
Continu m, cu proiectul de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului

jude ean Maramure  nr.122/2007 privind aprobarea asocierii jude ului Maramure
cu jude ele Bihor, Bistri a N ud, Cluj, S laj i Satu Mare, pentru înfiin area
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  „Transilvania de Nord”.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Îl propun pe domnul vicepre edinte
Emil Marinescu pentru a-l înlocui pe domnul fost vicepre edinte Bercean Pamfil în
aceast  Asocia ie.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Dac  nu sunt i alte propuneri, v
supun la vot hot rârea. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.154/2008
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.122/2007
privind aprobarea asocierii jude ului Maramure  cu jude ele Bihor, Bistri a

ud, Cluj, S laj i Satu Mare, pentru înfiin area Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  „Transilvania de Nord”

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: La punctul 7 avem proiectul de
hot râre privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori



tehnico-economici ai obiectivului de investi ii pentru proiectul “ECOTUR – turism
în zona transcarpatic ”. V  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.155/2008
privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investi ii pentru proiectul “ECOTUR– turism în

zona transcarpatic ”

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mergem mai departe, la proiectul de
hot râre aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investi ii pentru proiectul “Granita MM – dezvoltarea
i managementul infrastructurii de frontier ”.

Dl.Dan Coco il , director al Direc iei de Dezvoltare Regional  din
cadrul Consiliului jude ean Maramure : Men ionez c proiectul este finan at în
cadrul Phare CBC 2006 i este finan at. Noi am a teptat mai întâi s  avem
finan area i abia dup  aceea s  supunem aprob rii indicatorii tehnico-economici, la
solicitarea expres  a finan atorului.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu:  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.156/2008
privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului de investi ii pentru proiectul “Granita MM” –
dezvoltarea i managementul infrastructurii de frontier ”

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Un alt proiect de hot râre este cel
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  pentru
amenajarea teritoriului i urbanism. Vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.157/2008
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  pentru

amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Continu m, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea modific rii Programului de transport pentru re eaua de trasee
jude ene prin suplimentarea num rului de curse, modificarea orarului i a capetelor
de traseu, pe perioada 2008 – 2011. Dac  nu sunt comentarii sau obiec ii, vi-l supun
la vot.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.158/2008
privind aprobarea modific rii Programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene prin suplimentarea num rului de curse, modificarea orarului
i a capetelor de traseu, pe perioada 2008 – 2011

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: La punctul 11 pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind aprobarea tarifelor în vederea acord rii licen elor de
traseu pentru Serviciul de transport public jude ean de persoane prin curse regulate
speciale. Nici aici nu cred c  sunt probleme, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.159/2008
privind aprobarea tarifelor în vederea acord rii licen elor de traseu pentru

Serviciul de transport public jude ean de persoane prin curse regulate speciale

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mergem mai departe, la proiectul de
hot râre pentru aprobarea d rii în folosin  gratuit  Direc iei Jude ene pentru
Accize i Opera iuni Vamale Maramure  a unor spa ii aflate în domeniul public al
jude ului i administrarea Aeroportului Interna ional Baia Mare. Ave i întreb ri?
Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR.160/2008
pentru aprobarea d rii în folosin  gratuit  Direc iei Jude ene pentru

Accize i Opera iuni Vamale Maramure  a unor spa ii aflate în domeniul
public al jude ului i administrarea Aeroportului Interna ional Baia Mare

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Trecem la proiectul de hot râre privind
includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unui teren în suprafa  de
20 ha, situat în localitatea L pu el, comuna Recea. Acest teren este legat de Centrul
de management pentru gestiunea integrat  a de eurilor menajere în zona de sud a
jude ului Maramur . Am i înaintat suma c tre Composesoratul L pu el, a a c
dac  nu sunt nel muriri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.161/2008
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unui teren în

suprafa  de 20 ha, situat în localitatea L pu el, comuna Recea



Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Continu m, cu proiectul de hot râre
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unui imobil
apar inând Centrului de plasament pentru copii colari Ocna ugatag. Sunt
întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.162/2008
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unui imobil

apar inând Centrului de plasament pentru copii colari Ocna ugatag

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: La punctul urm tor pe ordinea de zi
avem proiectul de hot râre privind darea în administrare a 7 înc peri din imobilul
situat în Baia Mare, str. Gheorghe incai nr.34, din domeniul public al jude ului
Maramure  Consiliului local al municipiului Baia Mare. Dac  nu sunt comentarii,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.163/2008
privind darea în administrare a 7 înc peri din imobilul situat în Baia

Mare, str. Gheorghe incai nr.34, din domeniul public al jude ului
Maramure  Consiliului local al municipiului Baia Mare

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Continu m, cu proiectul de hot râre
aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public al jude ului
Maramure . Este vorba de imobilul situate pe strada Drago  Vod  nr.9, Baia Mare
i terenul aferent. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu 25 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.164/2008
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public

al jude ului Maramure

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mai departe, avem proiectul de
hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui imobil
din domeniul public al jude ului Maramure i trecerea acestuia în domeniul privat
al jude ului Maramure . Este vorba de unele puncte de lucru ale S.C.
PROTEPLANT Maramure . Dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.165/2008
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui imobil din

domeniul public al jude ului Maramure i trecerea acestuia în domeniul
privat al jude ului Maramure

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Un alt proiect de hot râre înscris pe
ordinea de zi a edin ei noastre de azi este cel privind eliberarea din func ie, la
cerere, a doamnei Ilea Cornelica, director executiv al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure . Sunt interven ii aici?

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule vicepre edinte, stima i
colegi, dat fiind faptul c  sunt ini iatorul acestui proiect de hot râre doresc s
motivez de ce. Doamna Cornelica Ilea, în data de 05.09.2008 a depus c tre
Consiliul jude ean Maramure cererea de eliberare din func ie. Pe aceast  adres ,
domnul pre edinte Mircea Man a scris “da”, îns  nu era de competen a domniei
sale, ci a consiliului jude ean deoarece acesta a numit-o în func ie i tot el o
elibereaz  din func ie. Având în vedere faptul c  doamna Ilea Cornelica este cea
mai veche directoare într-un sistem de protec ie a copilului din România i c
solicit , din motive personale, acest lucru, permite i-mi s  citesc un mesaj din
partea domniei sale, care sun  a a: Stima i consilieri, doresc s  mul umesc
consilierilor jude eni i Consiliului jude ean Maramure , în numele tuturor
beneficiarilor de asisten  social , pentru sprijinul acordat DGASPC Maramure
în sus inerea proiectelor de hot râri menite satisfacerii nevoilor acestora.
Asisten a social  este, dup  p rerea mea, cea mai nobil  misiune pentru fiecare
dintre noi, deoarece menirea de a- i ajuta semenii nu ine cont nici m car de
apartenen a social  sau politic . Ajutorul pe care suntem obliga i s -l d m celor
care au nevoie de el vine din suflet, d rurire i dragoste fa  de oameni i cred c
este un lucru firesc pentru fiecare din noi. De aceea st  în puterea oamenilor
politici s  adopte cele mai bune m suri, care s  vin  în sprijinul sus inerii

surilor de protec ie social  de care au atâta nevoie o parte din semenii no tri
dezavantaja i de soart .

Mul umesc înc  o dat  tuturor consilierilor jude eni pentru zecile de
hot râri de consiliu aprobate în unanimitate, i doresc s  fi i convin i c
asisten a din jude ul Maramure  a intrat pe un f ga  normal, prin eforturile
noastre comune .

Dl.consilier jude ean George Pop: Stima i colegi, aproape c  ne vine s
plângem dup  ce am ascultat aceste cuvinte, dar sper m ca o asemenea persoan  s
nu mai fie director al Direc iei pentru protec ia copilului, deoarece se pare c  s-au
creat foarte multe probleme atât la administrarea cât i la justificarea cheltuirii
banilor care au fost aloca i.



Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Spre deosebire de colegul care a
spus a a ceva despre doamna Cornelica Ilea, eu cred c  ar trebui s -i mul umim,
fiind o femeie moral i cu bun sim  care a condus aceast  institu ie mul i ani, i
uitându-  acum la pancarta care exist  în spatele celor din prezidiu i care face
reclam  la manifestarea pt mâna excelen ei în educa ie cred c  pre edintele Man
tocmai de asta nu a venit azi la edin , c  îi este ru ine de ceea ce a f cut cu
doamna doctor Ilea!

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnilor colegi, a fost invocat în
edin a trecut  acel Raport de audit f cut la Direc ia de asisten  social i protec ia

copilului Maramure , ca fiind o sum  de dovezi tari împotriva conducerii acestei
institu ii. Am lecturat cu mare aten ie acel raport i multe din concluziile de-acolo
sunt de-a dreptul hilare i netemeinice.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Dac  nu mai sunt comentarii, v  supun
la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.166/2008
privind eliberarea din func ie, la cerere, a doamnei Ilea Cornelica,

director executiv al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Continu m ordinea de zi, stima i
colegi, cu proiectul de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de
func ii la Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popular  Maramure . Aici este
vorba despre aprobarea a trei posturi i încadrarea în buget, adic  un post de
muzeograf i dou  posturi de muncitori –paznici. În urma complet rii studiilor dar
i a necesit ilor intervenite datori  diversific rii activit ilor, se impune

transformarea a patru posturi, ca urmare a cre terii obiectivelor arhitecturale din
institu ie i a absolvirii studiilor superioare. Am solicitat ieri ca cele patru posturi s
fie stipulate în proiectul de hot râre i întreb secretariatul de ce nu sunt.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule vicepre edinte, a fost
o eroare în anexele la hot râre. Organigrama nou , cu corec ia cuvenit , a fost
depus  la dumneavoastr i este vorba de trei posturi i nu patru.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule vicepre edinte, a  dori s
fac urm toarea remarc : motivarea sigur c  este f cut  temeinic, îns  uneori, din
exces de zel, conduc torii institu iilor adaug  la argumentele fundamentale i unele
secundare. De i unii vor crede c  interven ia mea nu este una fireasc , eu vreau s

 justific pentru a se în elege mai bine de c tre conduc torii de institu ii c
fundamentarea unui post se face în primul rând prin cerin ele institu ionale ale
postului, pentru ca institu ia s  func ioneze mai bine i prin cerin ele de
func ionalitate i de atribu ii ale fiec rui post în parte, iar aceast  justificare care
apare în documente i la Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popular , referitor



la terminarea studiilor, nu face parte din argumentele de fond pentru modificarea
statului de func ii i organigramei institu iei, c ci, în virtutea acestor argumente, eu
ar trebui s  modific 30 de posturi din câte am în institu ia pe care o conduc –
Biblioteca Jude ean  “Petre Dulfu” – deoarece am salaria i care între timp s-au
perfec ionat (exemplu: sunt femei de serviciu care au absolvit studii superioare). Cu
toate acestea, eu pledez pentru aprobarea acestor posturi din proiectul de hot râre.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, dac  nu mai sunt
interven ii, v  supun votului proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.167/2008
privind modificarea organigramei i a statului de func ii la Muzeul Jude ean

de Etnografie i Art  Popular  Maramure

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Un alt proiect de hot râre este cel
privind modificarea statului de func ii al Ansamblului Folcloric Na ional
“Transilvania” Baia Mare. i aici se transform  unele posturi de la serviciul balet i
orchestr , ca urmare a absolvirii de c tre titularii posturilor a studiilor superioare.
Rog comisia de specialitate s  ne fac  preciz ri.

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Precizarea pe care o pot face i care de
fapt se bazeaz i pe o anumit  cutum  este  în interiorul aceleia i institu ii s-au
schimbat anumite posturi, în ideea în care ceea ce înseamn  coeren a i
func ionarea Ansamblului, capacitatea de a face act cultural de performan , este
mult mai bine cristalizat , prin aceast  modificare. Tehnic vorbind, cred c  nu sunt
probleme.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Sunt de acord c  nu este cea
mai fericit  formulare unor posturi din anexe i aceast  Not  de fundamentare pe
care o ave i în mape, îns  putem s  aducem corecturile care se impun.

Dl.consilier jude ean Radu Ro ca: Stima i colegi, îmi aduc aminte c  în
anii trecu i, sigur cu bugete mai mici de împ it la toate institu iile care in de
Consiliul jude ean, exista obiceiul ca aceste institu ii s  prezinte în fa a noastr  un
raport al activit ii desf urate într-un anumit interval de timp. De la an la an noi

m tot mai mul i bani i nu prea tim ce se întâmpl  cu ei, cum sunt cheltui i. Eu
propun s  se reia acest obicei, astfel c , periodic, câte o institu ie s  ne prezinte un
astfel de document.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mul umim. Cu preciz rile f cute de
domnul secretar, v  supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.168/2008
privind modificarea statului de func ii al Ansamblului Folcloric Na ional

“Transilvania” Baia Mare

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Eu cred c  este treaba
pre edintelui, fiind cel care stabile te ordinea de zi,  s -i convoace pe efii
institu iilor din subordine cu rapoarte de activitate.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mul umim. Continu m, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea cheltuielilor de hran i tarifelor de cazare pentru elevii
i studen ii asista i în sistemul de protec ie a copilului, afla i în unit ile colare în

regim de internat.
Stima i colegi, ieri am avut o discu ie cu directoarea economic  a institu iei,

iar ceea ce s-a propus se încadreaz  în prevederile HG 421. Prin urmare, v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.169/2009
privind aprobarea cheltuielilor de hran i tarifelor de cazare pentru elevii i
studen ii asista i în sistemul de protec ie a copilului, afla i în unit ile colare

în regim de internat

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: La punctul de Diverse mai avem dou
hot râri. Prima, privind transformarea func iei de muncitor în func ia de ofer.
Omul s-a pensionat i avem nevoie de un conduc tor auto pentru c  avem mai
multe autoturisme decât oferi la Consiliul jude ean. V  supun votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.170/2008
privind transformarea func iei de muncitor (tâmplar) în func ia de ofer

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Un ultim proiect de hot râre al edin ei
noastre de azi este cel privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar . Este vorba de
repartizarea unor sume pentru cei care au fost afecta i de inunda iile din luna iulie a
acestui an i trebuie s - i reconstruiasc  locuin ele pân  la începutul acestei ierni. Îl
rog pe pre edintele comisiei de buget-finan e s  ne fac  unele preciz ri.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : În urma referatului de la
compartimentul tehnic al Consiliului jude ean am alocat câte o sum  de 2.000 lei
fiec rei case, conform documenta iei prezentate. Dup  cum ti i, în proiectul de



hot râre privind rectificarea s-au alocat 11,5 mii lei, iar din rezerva bugetar , pentru
acela i lucru, se mai acord  90,5 mii lei, ca s  acoperim costurile cu cele 51 de case
distruse de inunda ii. Ace ti bani îi vor primi prim riile Repedea, Bogdan Vod ,
Bistra, Vi eu de Sus, Poienile de sub Munte, Petrova, Bor a i Ruscova.

Tot din rezerva bugetar  se propune utilizarea sumei de 67 mii lei, conform
anexei nr.2 la proiectul de hot râre, astfel: pentru Asocia ia Coral  a B rba ilor din
Finteu u Mare – 6.000 lei, pentru Prim ria comunei Petrova – 6.000 lei, pentru
Prim ria comunei Rona de Jos – 8.000 lei, pentru Prim ria comunei Arini – 6.000
lei, pentru Prim ria comunei Dese ti – 5.000 lei. În plus, propunem o corectare pe
sport, adic  acordarea unui sprijin financiar pentru organizarea Turneului
Interna ional de Handbal Feminin, la Handbal Club Municipal Baia Mare, în sum
de 20.000 lei. Iar pentru dou  biserici care au suferit în urma inunda iilor propunem
acordarea de sprijin financiar (6.000 lei pentru M stirea „Sfânta Treime” din
Breaza – comuna Suciu de Sus, i 8.000 lei pentru Parohia Ortodox  Breb).
Finalmente, se mai propune acordarea sumei de 2.000 lei unei Asocia ii Umanitare
din Vi eu de Sus care a asigurat transportul ajutoarelor pentru sinistra ii de la
inunda iile din iulie (decont la combustibil).

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Bun. Dac  nu sunt obiec ii, v  supun la
vot proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.171/2008
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Iat -ne ajun i la final de edin . Acum
 vrea s  v  fac cunoscut faptul c  avem o solicitare din partea conducerii

Spitalului de urgen  Baia Mare i a doctorului specialist ef de sec ie Pop C lin ,
privind achizi ionarea unui aparat performant pentru investiga ii pe cord, necesar
sec iei de cardiologie, i l-  ruga pe colegul nostru Marinel Zoica  s  fac
preciz rile de rigoare.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Dup  cum ti i, la spitalul jude ean
se fac deja opera ii pe cord, pentru implantarea de stimulatoare cardiace. Înainte de
a se face aceast  procedur  chirurgical , trebuie f cute ni te investiga ii cu
angiograful, aparat care în prezent nu exist  în dotarea spitalului. A a c  bolnavii
sunt trimi i în alte jude e pentru aceste examin ri, dup  care se reîntorc la spitalul
jude ean, pentru a li se face implantul de stent.

În bugetul nostru pe 2008 am prins 300.000 lei noi pentru investi ii la spitalul
jude ean i ace ti bani, oricum, trebuie cheltui i. În urma discu iei avute cu domnul
doctor C lin Pop am în eles c acesta a contactat o firm , în condi ii foarte
avantajoase, de unde ar putea achizi iona acest aparat, care cost  în jur de 230.000
Euro, ceea ce înseamn  cam 840.000 lei. Acum noi putem ca, în principiu, s



acor m o sum  ca avans, deoarece ei în contract au stipulat faptul c  la
achizi ionarea aparatului 30% din contravaloare se va da ca avans, dup  care se vor
mai face dou  sau trei pl i, într-un interval de timp de un an sau un an i jum tate.
Deci, cu suma de 300.000 lei care exist  acum în buget se poate pl ti acel avans, iar
noi, la o alt  rectificare, am mai putea acorda vreo 200.000 lei, urmând ca în
bugetul de anul viitor s  cuprindem i s  acord m diferen a pân  la suma
respectiv .

Dl.consilier jude ean Doru Le e Bra oan: De acord, îns  cum bine tim cu
to ii, achizi ia pe investi ii se face prin licita ie.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Categoric c  a a se va proceda i în
acest caz!

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Sunte i de acord s  d m un vot de
principiu pentru aceast  chestiune? Vreau s  v  mai spun c  în acest moment
spitalul are alocat un miliard lei vechi, ceea ce înseamn  cam 30.000 Euro, mai are
aloca i înc  200.000 lei noi stabili i pentru alte ac iuni, din care s-au utilizat deja
50.000, prin urmare v  consult dac  sunte i de acord s  sprijinim unitatea pentru
achizi ionarea acestui aparat.

În principiu, to i consilierii jude eni prezen i la edin  au fost de acord
cu sprijinirea Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare cu suma necesar  achizi ion rii unui angiograf.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Stima i colegi, procedural nu prea
suntem pe linia regulamentului. Discu ia îns  e interesant i chiar foarte
important . V  vorbe te un om care în urm  cu dou  luni de zile a f cut o opera ie
pe inim , la Timi oara, interven ie numit abla ie prin radiofrecven i este
singurul loc în ar  unde se face a a ceva, adic  rezolvarea problemelor interioare
ale inimii prin ultrasunete. Semnalul pe care trebuie s -l dea acest consiliu jude ean
trebuie s  fie de o anumit  natur , pozitiv, favorabil i de sprijin, dar mai trebuie s
aib  o nuan  acest semnal: conducerea spitalului i ceilal i efi de sec ii trebuie s
în eleag  c  sec iile nu sunt egale între ele, datorit  specificului i frecven ei
anumitor afec iuni. Spre exemplu, unii nu au în eles rolul formidabil pe care l-a
avut doctorul Pop C lin în tot procesul acesta de implantare de stenturi – cu
instrumentarul lui rudimentar fa  de ceea ce exist  la Cluj, Târgu Mure  sau
Timi oara! Unii ine i minte cât s-a luptat un fost coleg al nostru, consilierul Sandor
Szentgyorgyi, pentru dotarea sec iei de cardiologie a Spitalului jude ean cu acel
sistem de monitorizare a bolnavilor cardiaci! i acela a fost un pas – poate unul

runt dar a fost totu i un pas - pentru îmbun irea calit ii actului medical, în
favoarea celor care sufer  de boli de inim . Din p cate, exist  o mânc torie între
efii de sec ii de la spital i neîn elegeri între conducerea executiv i cea

administrativ  a spitalului care ine un pic în loc evolu ia spre bine în cadrul
institu iei. Pe mine m- i votat s  fiu membru în consiliul consultativ al Spitalului



dar sincer, nu m-au chemat niciodat  la vreo edin  sau la vreo consultare în vreo
anume privin .

De aceea ast zi ar fi foarte bine dac  am putea fi de acord cu cele solicitate
de Spitalul de urgen , pentru c  exist  chiar o rivalitate între institu ii de acela i
rang – am constatat cât am fost internat c  au venit bolnavi din alte jude e, din Satu
Mare, spre exemplu, care, dup  ce i-au f cut angiografia la Târgu Mure , au venit
la Baia Mare ca s -i opereze doctorul Pop C lin i s  le implanteze stentul! Asta nu
poate fi decât o chestiune de orgoliu i prestigiu, de mândrie c  avem oameni atât
de bine preg ti i profesional, talenta i i capabili de performan e aici i nu neap rat
în alt  parte, fapt ce reprezint i un câ tig pentru comunitatea local !

Noi nu putem da vot de principiu c  un astfel de vot nu exist , nu este
pre zut în regulament, dar putem azi s  fim de acord cu cele solicitate i s  ajut m
spitalul.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Dac -mi permite i, domnule
consilier, vreau s  v  spun c în practica fostului pre edinte al Consiliului jude ean,
domnul Marinel Kovacs, a f cut-o i anul acesta i anul trecut. Pe aceste sume
alocate, care nu sunt personalizate, a adresat o scrisoare, spunând c  în cadrul
consiliului s-a dezb tut i s-a solicitat spitalului s  manifeste interes pentru acest
obiectiv, angajându-se ca i în continuare consiliul s  aloce resurse. Deci o
asemenea scrisoare a adresat i domnul pre edinte Kovacs.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Mul umim pentru preciz ri. Stima i
colegi, dac  nu mai sunt probleme, v  mul umesc pentru participare la edin i
declar închise lucr rile edin ei ordinare de ast zi, 30 septembrie 2008.

Pre edinte de edin ,
VICEPRE EDINTE
    Emil Marinescu

      SECRETAR AL JUDE ULUI,
        Dumitru Dumu a

Întocmit: Referent Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment preg tire edin e -




