
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.5912/2008

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare

a Consiliului jude ean Maramure
din 15 octombrie 2008

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.557 din 14.10.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de miercuri, 15 octombrie 2008.

Sunt prezen i 31 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 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, domnul Coco il  Dan – director al
Direc iei de Dezvoltare Regional , i un num r de 10 reprezentan i mass-media
din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. A  dori s  v
propun o mic  inversare a ordinii de zi pe care o ave i în mape, în sensul ca
punctul 4 s  devin  punctul 2, adic  ordinea de zi s  se prezinte astfel:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului, pe anul 2008;

2. Proiect de hot râre privind modificarea Actului constitutiv i Statutului
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  „ADIL MARAMURE ”, la care
jude ul este membru asociat;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul sportului, declarate eligibile – etapa a II-a de finan are, anul 2008.

Cine este de acord cu aceast  ordine de zi?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.



Dl.pre edinte Mircea Man: Începem cu proiectul de hot râre privind
rectificarea bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2008.
Avem avizul favorabil al comisiei de specialitate, a a c  dac  nu sunt interven ii,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.172/2008
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului, pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre
privind modificarea Actului constitutiv i Statutului Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  „ADIL MARAMURE ”, la care jude ul este membru asociat.
Nici aici nu sunt probleme, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.173/2008
privind modificarea Actului constitutiv i Statutului Asocia iei de

Dezvoltare Intercomunitar  „ADIL MARAMURE ”, la care jude ul este
membru asociat

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct îl constituie proiectul de
hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la
diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar . Aici o rog pe doamna director Ana
Glodan s - i spun  punctul de vedere.

D-na Glodan Ana – director al Direc iei Economice a Consiliului
jude ean Maramure : Dup  cum se observ i din raport, am specificat c  prin
repartizarea sumei de 305 mii lei din fondul de rezerv  se încalc  prevederile
Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.153/30.09.2008, în care, la articolul
2 se reîntregea fondul de rezerv  cu suma de 800 mii lei, din care 600 mii lei
erau destina i sus inerii Proiectului Moisei ecologic  Alimentare cu ap  a
localit ilor Moisei, Vi eu de Sus, Vi eu de Jos, Petrova i Bistra .

Dl.pre edinte Mircea Man: Tot la acest capitol, a  dori s  ne fac  o
scurt  informa ie i domnul director Teodor Lupu i, de la Direc ia Finan elor
Publice Maramure .

Dl.Lupu i Teodor, director al Direc iei Generale a Finan elor Publice
Maramure : Domnule pre edinte, stima i consilieri, doamnelor i domnilor, în
conformitate cu prevederile Ordonan ei nr.112/2008, sumele pentru salariile
personalului preuniversitar sunt rectificate pentru trimestrul IV anul curent.
Repartizarea influen elor la sumele defalcate din TVA, pentru cheltuielile
descentralizate la nivelul comunelor, ora elor i municipiilor, se face prin decizie
a directorilor generali ai direc iilor de finan e publice jude ene, dup  consultarea
consiliului jude ean, a primarilor, i cu asisten a tehnic  de specialitate a
Inspectoratului colar Jude ean. Sumele prev zute pentru noi la recificare sunt
de 16.869.000 lei. Necesarul fundamentat de primari, pentru care avem



documente urmare a solicit rilor noastre, este de 34.703.000 lei. În momentul
acesta am fost obligat s  dau o decizie pentru sume suplimentare, pentru luna
septembrie, la urm toarele comune care nu aveau bani suficien i: Dumbr vi a –
66 mii lei, B se ti – 105 mii lei, Coroieni – 24 mii lei, Boiu Mare – 20 mii lei.
Având în vedere faptul c  se ia în discu ie i posibila plat  a sumelor câ tigate în
instan  de c tre profesori, am mai cerut alalt ieri înc  o situa ie suplimentar ,
din care rezult  c  la restan e, pe total jude , mai sunt necesari 2.463.000 lei. În
acest caz suntem i cu o rezerv  de la prim rii, în sum  de 21.242.000 lei.
Concluzia este c  avem descoperit  cel pu in o jum tate de lun  dac  pl tim
aceste rezerve, ori din ceea ce spun colegii de la Inspectoratul colar neplata
sumelor câ tigate în instan  atrage dup  sine major ri de întârziere. A a c  va
trebui s  facem tot posibilul pentru a asigura sume pentru finan area acestor
necesit i. Cea mai mare sum  este la Baia Mare – 1.248.000 lei. Deci aici ne

sim cu o descoperire de minim o jum tate de lun . Nu cuprindem aici posibile
reglement ri legale privind majorarea salariilor profesorilor. De asemenea, nu
cuprindem nici al treisprezecelea salar i nici lichidarea lunii decembrie.

Acestea sunt lucrurile pe care am vrut s  vi le aduc la cuno tin , fiindc
aceast  consultare este pentru prima dat  prev zut  într-un act normativ, i nu
am alt  posibilitate decât de a v  informa despre situa ia existent  la aceast  or .

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim. Am f cut acest preambul pentru
 ne oblig  legea i pentru c  aveam pe ordinea de zi un lucru inadmisibil: nu

putem veni cu hot râri care ne încalc  propriile noastre hot râri! Prin hot rârea
din edin a trecut  am constituit un fond de 600.000 lei noi pentru un proiect
legat de Moisei i câteva comune din jurul acesteia. Hot rârea a fost votat  de
dumneavoastr , iar acum vrem s  lu m 300.000 lei din ea pentru a-i da la sport!
Avem probleme în întreg jude ul c  prim riile nu- i pot pl ti salariile, primarii
sunt în incapacitate de plat  pentru cofinan ri la proiecte, iar acum
dumneavoastr  veni i cu preten ia cu care eu nu voi fi de acord, de a lua de la o
investi ie pentru care am creat acel fond de 600 mii lei i s -l d m la sport!
Haide i s  a tept m rectificarea de buget. Oricum, am mai primit 2 miliarde lei
vechi de la prim ria municipiului Bucure ti, la interven ia primarului din S li te.
Eu sunt pentru a da ace ti bani la sport îns  deocamdat  nu-i avem i nu cred c
se va întâmpla nimic dac  vom a tepta rectificarea de buget.

Dl.vicepre edinte Marinescu Emil: Stima i colegi, în acest moment ne
sim în situa ia urm toare: consiliul local al comunei Moisei nu dispune de

fonduri pentru achizi ia unui teren pe care se va desf ura proiectul Moisei
ecologic  Alimentare cu ap  a localit ilor Moisei, Vi eu de Sus, Vi eu de Jos,
Petrova i Bistra . S-a f cut un studiu de evaluare de c tre Prim ria Moisei, care
conduce la un pre  de 4.400 euro/ar, sum  destul de mare pentru un ar de teren
aflat în intravilanul Moiseiului, teren care este în suprafa  de 37 ari, suma total
necesar  pentru achizi ionarea acestuia fiind de 640 mii lei noi.

Având în vedere presiunea care vine dinspre cluburile sportive – pentru c
noi ne-am luat un angajament la începutul acestui an, acela de a-i ajuta cu o
anumit  sum , pe care s-o aloc m în dou  etape – i pentru c , datorit  acestui



angajament noi avem acum o restan  fa  de aceste cluburi de 5 miliarde lei
vechi, eu v  propun s vot m i un lucru i cel lalt. Trebuie s  aducem un
amendament, legal, iar din rezerva bugetar  s  putem aproba ceea ce este cuprins
pe proiectele de hot râre pe care le ave i azi în mapele de edin . În ce prive te
rezolvarea proiectului de la Moisei, v  propun dou  alternative: s  fie angajat un
evaluator de c tre Consiliul jude ean Maramure , s  verifice pre ul real al acelui
teren, dup  care, în urma negocierii unei comisii mixte, formate din consiliul
jude ean i beneficiar, s  livr m banii înspre comuna Moisei, sau s  fim i noi
parteneri în aceast  asociere, prin achizi ionarea acelui teren de c tre consiliul
jude ean.

Prin urmare, aducem amendament la proiectul de hot râre cu rezerva
bugetar , introducând un nou articol, cu urm torul text: articolul 2 din
Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.153/2008 privind rectificarea
bugetului propriu al jude ului pe anul 2008 se modific i va avea urm torul
con inut: se aprob  reîntregirea fondului de rezerv  bugetar  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 reprezentând comisioane aferente acestora .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, intr m în domeniul
penibilului, deoarece în edin a trecut , dumneavoastr , prin majoritate, a i creat
un fond de rezerv  de 800 mii lei, pentru o destina ie foarte clar , iar acum cere i

 ne modific m propria hot râre! Eu sunt de p rere c  ar fi o gre eal  ca azi s
adopt m acest lucru, pentru c  n-a venit rectificarea de buget i nu sunt bani nici
pentru salariile profesorilor, darmite pentru altceva!

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, nimeni nu este
împotriva proiectului de la Moisei, îns  mi s-ar p rea ca noi, fiind cei care
aloc m banii, s  fim parteneri în acest proiect. Sunt întru totul de acord s  se fac
o expertiz  a acelui teren din Moisei, fiindc  mi se pare enorm de mult s  dai 170
milioane lei vechi pe un ar! Deci noi sus inem cu to ii proiectul i cred c  nimeni
nu ne-ar putea opri ca, legal, s  devenim parteneri i s  achizi ion m acel teren
din fondul de rulment al Consiliului jude ean!

Iar în ce prive te alocarea sumei de 300 mii lei pentru sport, s ti i c  este
total insuficient  la ce necesit i au cluburile sportive!

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu vreau s  v  mai spun un lucru: eu nu am
absolut nimic, nici un fel de interes sau implica ie în acest proiect de la Moisei!

Dl.consilier jude ean Gheorghe Mihai Bârlea: Am ascultat argumentele
invocate ast zi aici de c tre doamna director Ana Glodan i de c tre domnul
director Teodor Lupu iu. Eu sunt un om care în eleg necesit ile cluburilor
sportive din Baia Mare, dar acum m  simt obligat s  atrag aten ia c  sunt alte
priorit i în acest moment, i s  l m alocarea banilor c tre cluburile sportive
pân  la rectificarea bugetului. Acesta este punctul de vedere al grupului politic
PDL i nu va vota o alt  hot râre. În caz contrar, vom p si sala, deoarece vom
deveni inconsecven i cu propria noastr  hot râre!



Dl.pre edinte Mircea Man: Constat c  acum grupul PDL chiar se retrage
din sal , i v  rog s -i respect m.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, s ti i c
noi dorim s  coborâm de la nivelul politicului la nivelul lucrativ în Consiliul
jude ean! V  rog s  în elege i pozi ia comisiei de buget-finan e. În momentul
când, în edin a trecut  eu am fost cel care am sus inut proiectul de la Moisei,
pentru cei 600 mii lei noi, în vederea implement rii studiului de fezabilitate. În
momentul când am trecut cei 841 mii lei de la capitolul comisioane i dobânzi în
rezerva bugetar , în comisie se tia c  avem înc  280 mii lei! De ce nu ne-a spus
doamna director Glodan, la edin a comisiei de ieri, c  în rezerva bugetar  nu
mai exist  acei 280 mii lei? În rezerva bugetar  de ieri noi trebuia s  avem peste
1 milion de lei noi, din care s  putem aloca cei 600 mii lei pentru Moisei i înc
300 mii lei la sport! O rog pe doamna Glodan s  ne dea explica ii în plen!

Domnule pre edinte, v  rog s  ne crede i c  noi, cei din comisia de buget
finan e, nu am avut nicio inten ie de a ne anula propria hot râre! Dac  doamna
Glodan ne-ar fi sesizat ieri, în comisia de buget-finan e, c  nu sunt atâ i bani în
rezerva bugetar , noi nu f ceam aceast  gre eal . Iar dac  doamna Glodan a
procedat a a inten ionat, atunci îi spun c  eu, Alexandru Cosma, n-o mai
recunosc!

D-na Ana Glodan: La începutul edin ei comisiei de activit i economice
de ieri, am informat consilierii jude eni care erau prezen i de la începutul edin ei

 prin repartizarea acestei sume se dep te plafonul disponibil i se intr , se
consum  din cei 600 mii lei destina i terenului de la Moisei.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Da, doamna Glodan a spus, cel
pu in mie sigur, c  dac  din cei 800 se iau 300 se intr i în banii aloca i
proiectului de la Moisei. Problema este c  raportul doamnei director este datat cu
15 octombrie i nu cu 14, ziua când a avut loc edin a comisiei de buget-finan e,
raport pe care noi nu l-am primit în timpul edin ei comisiei.

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: În calitate de pre edinte al
comisiei pentru protec ia mediului, turism i sport, vreau s  v  spun c  la
comisie nu avem nici un ban pentru a asigura finan area cluburilor sportive din
Maramure , singura modalitate de a acorda bani acestora fiind din rezerva
bugetar  a Consiliului jude ean Maramure . i consider c  trebuie s  ne
respect m cuvântul dat la începutul anului c tre cluburile maramure ene, de a-i
sprijini financiar pentru desf urarea activit ilor sportive. Din promisiunile pe
care le-am avut din partea fostei conduceri a Consiliului jude ean i a colegilor
de la comisia de buget-finan e, trebuia s  supliment m fondurile c tre cluburi cu
suma de 5 miliarde lei vechi. Noi am cerut ieri doar 3 miliarde din cele 5, sum
dealtfel mic  în compara ie cu nevoile cluburilor sportive! Dar, domnule
pre edinte, dac  ne spune i c  nu sunt bani s  d m pentru sport, atunci cum a i
putut dumneavoastr , ca din bani publici, s  participa i la festivalul de muzic
folk dance, din Ungaria?

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu am fost s  m  întâlnesc –pentru c  era o
întâlnire preg tit  de o jum tate de an, pe care am tot amânat-o – cu pre edintele



regiunii Szolnok din Ungaria. Deci sunte i gre it informat, c  eu nu am fost la
nici un fel de festival de muzic i nici la ospe e în Ungaria!

Stima i colegi, v  mai spun înc  o dat , pân  vine rectificarea de buget
banii tia tot n-o s  ajung  pentru sport, a a c  mi se pare acum o for are a
lucrurilor, în condi ia în care am pe masa mea de birou zeci de adrese de la
prim riile care nu au bani de salarii!

Dau cuvântul acum domnului consilier Coman Gheorghe.
Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: teptam acest lucru înc  de la

începutul edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, dac  nu începe i cu

apelativul „domnule pre edinte” nu v  dau voie la cuvânt!
Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Eu n-o s  v  spun „pre edinte”

fiindc  nu v-am votat! Nu sunte i pre edintele meu i nici nu m  reprezenta i
deloc! M  a teptam s  v  cere i scuze pentru ceea ce a i f cut în edin ele
anterioare, când ne- i purtat pân  aici i v- i b tut joc de noi! Suntem cu
siguran  interesa i cu to ii s  avem alimentare cu ap  în localit ile
Maramure ului istoric, dar nu suntem interesa i s  cump m acel teren la ni te
pre uri exorbitante!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule, nu vorbim aici de cai, ci de
terenuri de vânzare!

Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Domnule, dumneata nu ai
în eles c  nu trebuie s  m  întrerupi? Deci, dup  câte se observ , dumneavoastr
sunte i foarte interesat s  achizi ion m acel teren indiferent cât de mare ar fi
pre ul!

Apoi, mie nu mi-e atât de drag sportul încât s  fiu tot timpul de acord cu
alocare de sume pe acest domeniu, îns  dac  ne-am luat un angajament la
începutul anului, când dumneavoastr  nu era i aici, ci dormea i în Parlamentul
României, atunci trebuie s  ni-l respect m!

i v  rog s  nu m  mai repezi i niciodat  cu expresia aceea cu caii, c
poate dumneavoastr  a i fost cel care a i vândut cai, împreun  cu Flutur, i a i

cut tot felul de bi ni  cu caii ia pe vremea când era i în comisia de agricultur
la guvern! Trebuia s ti i despre acei cai, nu s  face i afaceri cu Flutur!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, aceasta este o acuza ie
grav ! Dumneavoastr  ori nu cunoa te i legea, ori la partid v  dezinformeaz !

i convocat o edin  de urgen  la care nu v- i prezentat to i consilierii, cel
pu in la ora când s-a f cut apelul nominal nu era i to i. Dup  aceea, eu am plecat
la Szolnok i dumneavoastr  a i fost 24 de consilieri jude eni prezen i. P i de ce
nu a i hot rât nimic în acea edin , f  mine, c  avea i toat  puterea?!

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, repet, nimeni nu
este împotriva proiectului de la Moisei, i nici timp fizic nu mai e pentru
evalu ri. Dar dumneavoastr  a i spus s  respect m pa ii legali. Iar în ceea ce
prive te hot rârile de Consiliu jude ean, oricând ele pot fi modificate, completate
sau abrogate. Oricum, ave i experien a parlamentului, când a i modificat legi nu
ni te hot râri de consiliu jude ean!



Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, r mân la acela i punct de
vedere, c  din partea Consiliului jude ean este o mare neseriozitate s  constituim
într-o edin  un fond pentru un proiect, iar în urm toarea edin  s  diminu m
acea sum  pentru a da din ea la sport. Mi se pare a a c  toate argumentele care
au stat la baza hot rârii luate în edin a trecut  au fost lipsite de substan !

 supun votului dumneavoastr  amendamentul propus, cu men iunea c
 asuma i o mare responsabilitate. În orice caz, eu nu am nici un interes în acest

proiect, nu am f cut eu propunerea respectiv , nici m car nu am participat la
edin a de luna trecut când s-a votat acest proiect!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, categoric
acest proiect este necesar i îl sus in, dar exist  o problem  acolo, în sensul c
dou  localit i cuprinse în acest proiect – Vi eu de Jos i Vi eu de Sus – fac parte
i dintr-un alt proiect de alimentare cu ap , al ADIL Maramure . Contractul

încheiat de comunitatea local  cu ADIL-ul prevede obligativitatea ca cele dou
localit i s  cumpere ap  ce la acel operator unic care va implementa proiectul.
În caz contrar, vor trebui s  desp gubeasc  sumele de bani care s-au folosit
pentru aduc iunile de ap . Este o chestiune la care dumneavoastr , domnule
pre edinte, împreun  cu aparatul de specialitate, ave i obligativitatea de a aduce
la cuno tin a comunit ilor locale c  nu vor putea beneficia de ap  din dou
surse, i de la ADIL i de la proiectul Moisei.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu mai sunt interven ii i cu precizarea
 facem o mare gre eal , v  supun votului dumneavoastr  amendamentul, care

sun  a a: „se aprob  reîntregirea fondului de rezerv  bugetar  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 reprezentând comisioane aferente acestora .
Cine este pentru? – 20 voturi.

Cu 20 voturi pentru a fost adoptat acest amendament.
Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului proiectul de hot râre

în întregime.
S-a adoptat, cu 20 voturi pentru i 1 vot împotriv

HOT RÂREA Nr.174/2008
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect aflat pe ordinea de zi a
edin ei noastre este cel privind aprobarea listei proiectelor propuse s

beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul sportului, declarate eligibile – etapa a II-a de finan are, anul 2008.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în edin a
comisiei de specialitate de ieri s-a dat aviz favorabil acestui proiect de hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine. V  supun votului hot rârea.



S-a adoptat, cu 20 voturi pentru i 1 vot împotriv
HOT RÂREA Nr.175/2008

privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de
finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul

sportului, declarate eligibile – etapa a II-a de finan are,
anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei a dori s
 fac o scurt  informare legat  de solicitarea Spitalului de urgen  „Dr.

Constantin Opri ” Baia Mare, de a beneficia de sprijin financiar din partea
Consiliului jude ean pentru achizi ionarea unui angiograf. În aceast  etap  ar fi
vorba de a trimite o scrisoare de inten ie c tre Spitalul de urgen  de a ne ar ta
disponibilitatea de sus inere a acestei achizi ii. Este vorba, de început, de o sum
de 80.000 euro care ar trebui s  fie pus  la dispozi ia spitalului pentru demararea
licita iei, urmând ca într-un an i jum tate, func ie de posibilit ile Consiliului
jude ean, s  finaliz m aceast  investi ie.

Deoarece l-am rugat pe domnul vicepre edinte Marinescu s  se ocupe mai
îndeaproape de aceast  chestiune, l-  invita s  ne dea câteva detalii.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, a fost la mine la birou
doctorul specialist, eful sec iei cardiologie, domnul C lin Pop, care ne-a
explicat utilitatea i necesitatea unui asemenea aparat, care poate salva sute de
vie i omene ti. Având în vedere c  în fiecare an Consiliul jude ean aloc  sume

tre Spitalul jude ean, pentru astfel de investi ii, eu cred c  putem da drumul
unei astfel de scrisori de inten ie.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Conducerea executiv  a spitalului
jude ean a decis, la edin a consiliului consultativ de s pt mâna trecut , c  nu
poate demara licita ia pân  nu are asigurat  suma complet  necesar
achizi ion rii angiografului. A a c  în acest moment, dac  nu putem asigura
integral suma, cred c  nu are sens trimiterea scrisorii de inten ie c tre Spital.
Acum noi nu avem de unde da aceast  sum  de peste 8 miliarde lei vechi.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Din câte am în eles eu este nevoie de
suma de 245.000 euro pentru cump rarea aparatului. Trebuie neap rat s  existe
to i ace ti bani în momentul ini ierii licita iei? Eu zic c  ar fi bine s  d m ast zi
un vot de principiu, în Consiliul jude ean, prin care ne angaj m ca în timp de doi
ani de zile s  suport m integral aceast  finan are.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule vicepre edinte,
Conducerea executiv  a Spitalului jude ean nu- i asum  organizarea unei licita ii
dac  nu are suma asigurat  integral!

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i
colegi, chestiunea este delicat  dar am luat cuvântul pentru c , prin ceea ce voi
spune, o voi clarifica. În primul rând m  bucur  faptul c  suntem solidari cu
aceast  inten ie. Apoi, vreau s  v  spun c  eu cred c  aceast  conducere
executiv  a Spitalului s-ar putea s  nu fie foarte de acord cu aceast  dotare,
pentru c  a a cum este aceast  „mânc torie” între mine i domnul pre edinte,



spre exemplu, a a poate fi i la spital, între director i eful de sec ie, în ceea ce
prive te priorit ile institu iei. S-a degajat îns  necesitatea cump rii unui
angiograf de mare eficien , ajutor i prestigiu pentru aceast  institu ie, care va
putea fi folosit deoarece exist  medicul de specialitate calificat care s  lucreze la
acest aparat! Exist  o superprecau ie la conducerea actual  a spitalului de a
pretinde suma integral, pentru c  niciunde în lume nu trebuie s  ai toat  suma la
pornirea unei licita ii. În orice caz, scrisoarea de inten ie se poate face i trimite,
ca s  se tie c  sus inem cu to ii aceast  investi ie. V-am spus toate acestea
pentru  eu personal am beneficiat de investiga ii la un astfel de angiograf, fiind
operat la inim , în urm  cu dou  luni, la Timi oara, printr-o procedur  ce se
nume te abla ie prin ultrasunete  radiofrecven , unic  la noi în ar . Dac  vom
avea la Baia Mare un astfel de aparat, sigur va fi un câ tig enorm pentru întreaga
comunitate i nu numai, ajutând la cre terea prestigiului zonal în s tate. A a c
scrisoarea dumneavoastr  ar putea fi un balsam care s  deslu easc  lucrurile i

oarele neîn elegeri între efii de sec ii i directorii spitalului i va ajuta la
demararea procedurii de licita ie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim pentru preciz ri. Eu propun,
pentru a nu considera c  este o chestiune politic , s -l desemn m pe domnul
vicepre edinte Marinescu Emil s  se ocupe în continuare de aceast  ac iune.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Eu propun colegilor s  fie de acord
cu o scrisoare de inten ie pe care s  o trimitem conducerii Spitalului jude ean de
urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, în care s -i invit m s  participe la o
edin  a celor dou  comisii de specialitate ale consiliului jude ean, reunite.

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu cred c  are rost s -i invit m aici, ci este
suficient s  le spunem c  dorim s -i sus inem financiar, la început cu o sum  de
1-2 miliarde lei vechi, urmând ca din rectificarea de buget s  complet m suma.
Cine este pentru acest vot de principiu?

To i consilierii jude eni prezen i în sal  în acest moment au fost de
acord cu acest vot de principiu pentru achizi ionarea angiografului la
Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, iat -ne ajun i la finalul
edin ei. Eu v  mul umesc pentru participare i declar închise lucr rile edin ei

noastre de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 15
octombrie 2008.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumu a Dumitru

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


