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

Nr.____/2008

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

din data de 28 octombrie 2008

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.562 din 22.10.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de joi, 23 octombrie 2008.

Sunt prezen i 34 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 executive în

cadrul 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 public , domnul Coco il  Dan – director al Direc iei de
Dezvoltare Regional , domnul Horvath S luc – director al Revistei de cultur
“Nord Literar” i un num r de 15 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, da i-mi voie s  v  prezint
ordinea de zi:

1. Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
2. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului

jude ean Maramure , pe anul 2008;
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 modificarea statului de func ii la Biblioteca

Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare;
5. Proiect de hot râre privind numirea Colegiului Consultativ al Revistei de

Cultur  „Nord Literar”;
6. 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 eliminare sta ii, pe perioada 2008 – 2011”;

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea încheierii unui contract de colaborare
pentru implementarea proiectului de închidere a Centrului de plasament
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pentru copii colari cu deficien e Baia Mare i a Centrului de plasament
pentru copii colari Ocna ugatag.
Fa  de aceste apte proiecte de hot râri, ar mai fi de analizat i adoptat înc

unul, i anume proiectul de hot râre privind aprobarea modific rii unei pozi ii din
Anexa nr.1 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.172 din 15 octombrie
2008.

Sunt solicit ri de modificare a acestui proiect de ordine de zi?
Dac  nu, vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: Începem a adar, cu proiectul de hot râre

privind validarea mandatului unui consilier jude ean. Rog comisia de validare dac
înc  nu s-a întrunit, s  se retrag  câteva minute pentru a verifica legalitatea
documentelor pe care le-am primit în vederea învestirii în func ia de consilier
jude ean a domnului Iancu Aurel Anton, membru al Partidului Social Democrat i

-mi prezinte raportul de validare. Pân  atunci îns , trecem la punctul al doilea, la
proiectul de hot râre privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure ,
pe anul 2008. A tept raportul comisiei pentru activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în edin a
comisiei de specialitate s-a propus un amendament la acest proiect de hot râre, care

 sune cam a a: “la articolul 1 s  se fac  majorarea veniturilor i cheltuielilor cu
suma de 50 mii lei în loc de 250 mii lei cum este trecut în proiectul de hot râre; la
articolul 2 se propune scoaterea din tabel a pozi iei 4 – tate – spitalul jude ean
– angiograf – valoare 200 mii lei; din anexele 1, 2 i 4 se va scoate pozi ia S tate
– spitalul jude ean – angiograf – valoare 200 mii lei”.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, avem posibilitatea s  d m 2
miliarde lei vechi pentru achizi ionarea acestui angiograf pentru Spitalul jude ean i

d c  nu se dore te acest lucru acum. Haide i totu i s  încerc m s  d m ast zi
suma aceasta i v  fac promisiunea ca fondurile necesare, adic  diferen a de bani
pentru cump rarea acestui aparat s  o rezolv anul viitor, f  s  îngreunez bugetul
jude ului. Nu cred c  se întâmpl  absolut nimic r u dac  d m acum aceste dou
miliarde, cu condi ia ca anul viitor s  facem rost de ceilal i bani necesari pentru
aceast  achizi ie. Am rug mintea ca amendamentul al doilea s  nu îl vot m, ci s
vot m a a cum am stabilit anterior, în edin a trecut .

D-na Glodan Ana – director al Direc iei economice: Domnule pre edinte,
atrag aten ia c  toate aceste trei solicit ri din amendamentul prezentat de domnul
Zoica  sunt legate de men inerea sau scoaterea achizi ion rii angiografului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Cine este pentru scoaterea de pe list  a
sumei de 200 mii lei, adic  pentru scoaterea din tabel a pozi iei 4 ?

S-a votat acest amendament cu 18 voturi pentru.
Dl.pre edinte Mircea Man: Acum, v  întreb: cine este pentru r mânerea pe

tabel a sumei prev zut  pentru achizi ia angiografului?
Au fost pentru votarea acestui amendament doar 11 consilieri jude eni.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, v  supun votului proiectul de
hot râre, cu amendamentul care a trecut. Cine este pentru? – 18 voturi, Împotriv  ?
– 10 voturi.

S-a adoptat, cu 18 voturi pentru i 10 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr.176/2008
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului,

pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, îmi pare foarte r u c  ast zi
dumneavoastr  a i hot rât a a, oricum eu o s  încerc s  fac rost de ace ti bani
pentru cump rarea angiografului care poate salva sute sau mii de vie i omene ti!

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, da i-mi voie
 fac o precizare:  se re in  c  eu am votat al turi de dumneavoastr i colegii

consilieri de la Partidul Democrat Liberal, deoarece eu consider c  este o prioritate
achizi ionarea acestui angiograf. Îns , ar trebui s  observ m c  nici ceilal i colegi
care au votat altfel nu sunt de fapt împotriva cump rii aparatului, numai c
procedurile sunt altele în acest caz. Dac  noi ast zi am fi aprobat banii, nu am fi
ajutat de fapt cu nimic spitalul.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, eu sunt un om tehnic, tiu
ce s-a votat azi aici, i îmi pare r u c  nu a i fost în stare s  vota i în a a fel încât s
ajuta i oamenii bolnavi din jude !

Dl.consilier jude ean Nicolae Mu iu: Domnule pre edinte, v  rog s
înceta i odat  cu aceast  campanie de imagine pe care v-o tot face i de când a i fost
ales pre edinte al Consiliului jude ean! C  în fiecare edin  nu face i altceva decât
capital politic! Vrem s  intr m odat  în normalitate cu edin ele de consiliu i cu
rela ia dintre noi i dumneavoastr !

Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Domnilor colegi, eu cred c  noi ar
fi trebuit s  fim informa i de c tre conducerea Spitalului jude ean, s  ni se explice
clar despre ce este vorba i s  putem da ace ti bani în edin a viitoare. Altfel,
domnul pre edinte î i tot face capital politic pe aceast  chestiune i nu e bine!

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, îmi pare r u c  trebuie
 zic, dar de când am început acest mandat v-am tot rugat s  colabor m i nu a i

reu it. Spune i tot timpul c  face i ce trebuie pentru Maramure i maramure eni, c
sunte i pre edintele tuturor maramure enilor, în  dumneavoastr  a i devenit un
papagal al tuturor maramure enilor! S ti i c  pe mine i pe al i colegi din sal  nu
ne impresiona i cu chestiile astea!

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, vreau s  v  spun urm torul
lucru: în acest moment în jude ul nostru, din punctul de vedere al proastei guvern ri
PSD-PNL-UDMR, ne sunt blocate toate fondurile! Noi am cerut ni te fonduri
pentru aduc iune de ap  la Moisei, prin acel proiect „Moisei – Ecologic”, iar acum,
dup  dou  s pt mâni, ace ti bani îi d m la sport i premiem echipa de rugby! P i se
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poate a a ceva? Eu nu spun c  sportul nu este important dar era mai mult  nevoie
de acest angiograf acum decât s  d m 3 miliarde lei vechi la cluburi sportive!

Dac  dumneavoastr  a a a i hot rât, asta este, mergem mai departe.
Continu m acum, cu punctul 3 al ordinii de zi, adic  proiectul de hot râre

privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni
finan ate din rezerva bugetar . Exist  avizul favorabil al comisiei de specialitate, iar
dac  nu sunt întreb ri sau comentarii, vi-l supun la vot. Cine este pentru? - 19
Împotriv ? – 10, Ab ineri -5?

S-a adoptat, cu 19 voturi pentru

HOT RÂREA Nr.177/2008
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind modificarea statului de func ii la Biblioteca jude ean  „Petre Dulfu” Baia
Mare”. Doresc punctul de vedere al comisiei pentru înv mânt, cultur i culte.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Mihai Bârlea: Domnule pre edinte,
comisia a fost de acord cu solicitarea conducerii bibliotecii, mai ales c  nu
comport  crearea de posturi noi i se face cu încadrarea în cheltuielile de personal
prev zute în acest an în bugetul institu iei. Sunt doar ni te transform ri de posturi
survenite în urma complet rii studiilor de c tre unii salaria i sau promov rii în
trepte profesionale.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun la vot proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.178/2008
privind modificarea statului de func ii la

Biblioteca jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
numirea Colegiului Consultativ al Revistei de cultur  „Nord Literar”. Sunt
observa ii din partea comisiei de cultur ?

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Domnule pre edinte, un singur aspect a
mas s  îl limpezim ast zi, legat de reprezentantul conducerii Consiliului jude ean

Maramure  în acest colegiu consultativ. În legislatura trecut , func ia aceasta a fost
de inut  de domnul vicepre edinte Pamfil Bercean. Noi, în edin a comisiei, l-am
propus pe colegul nostru Gheorghe Mihai Bârlea. R mâne s  mai fi i i
dumneavoastr  de acord cu domnia sa.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, eu am toat  încrederea în
Ghi  Bârlea i chiar sunt onorat c  l- i ales s  reprezinte institu ia în acest colegiu
consultativ.
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Da  nu sunt alte comentarii, v  supun la vot proiectul de hot râre. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.179/2008
privind numirea Colegiului Consultativ al

Revistei de Cultur  „Nord Literar” Baia Mare
Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul care urmeaz  avem 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
eliminare de sta ii, pe perioada 2008 – 2011”. Acest proiect de hot râre a fost
avizat în comisia de specialitate, a a c  dac  nu sunt probleme, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.180/2008
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse, modificarea orarului
i eliminare de sta ii, pe perioada 2008 – 2011”

Dl.pre edinte Mircea Man: Penultimul proiect de hot râre al edin ei este
cel pentru aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru implementarea
proiectului de închidere a Centrului de plasament pentru copii colari cu deficien e
Baia Mare i a Centrului de plasament pentru copii colari Ocna ugatag. A tept
punctul de vedere al comisiei de asisten social i protec ia copilului.

D-na Ana Moldovan: Domnule pre edinte, stima i colegi, comisia a dat aviz
favorabil acestui proiect de hot râre, cu men iunea c  este vorba de închiderea
ultimelor dou  institu ii de tip reziden ial, cu num r mare de copii, în felul acesta
încheindu-se reforma în acest domeniu de protec ie a copilului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc pentru preciz ri. V  supun votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.181/2008
pentru aprobarea încheierii unui contract de colaborare

pentru implementarea proiectului de închidere a
Centrului de plasament pentru copii colari cu deficien e Baia Mare

i a Centrului de plasament pentru copii colari Ocna ugatag

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre de azi este cel
privind aprobarea modific rii unei pozi ii din Anexa nr.1 la Hot rârea nr.172/15
octombrie 2008. Îl rog pe domnul secretar s  fac  unele preciz ri.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnilor consilieri, s-a
strecurat o gre eal  pe anexa la hot rârea men ionat , o eroare a Inspectoratului
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pentru Situa ii de Urgen  Maramure , în sensul c  a fost trecut  o alt  persoan
pentru a beneficia de sprijinul guvernului în refacerea gospod riei afectat  de
inunda iile din luna iulie a acestui an. A adar, în locul numitului orban Gheorghe,
domiciliat în Valea Vi eului nr.316 va trebui s  apar  ca beneficiar Pitulec Nicolae,
cu adresa în comuna Bistra, sat Valea Vi eului, nr.277/a. Deci este vorba doar de a
corecta o gre ea  din acea anex  la hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.182/2008
privind aprobarea modific rii unei pozi ii din Anexa nr.1

la Hot rârea nr.172/15 octombrie 2008

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, eu am mai
cerut i într-o edin  anterioar  ca dumneavoastr  s  delega i la edin ele comisiei
de buget-finan e pe cei care au ini iat proiecte de hot râri care trebuiesc discutate i
avizate în aceast  comisie. E vorba de directori ai institu iilor din subordinea
Consiliului jude ean Maramure , de directorii direc iilor de specialitate din
consiliul jude ean i de domnul secretar al jude ului.  rog ca pe viitor s  fie
prezente aceste persoane la edin ele comisiei noastre.

Dl.pre edinte Mircea Man:  rog s  anun i din timp comisia i ve i avea
prezen a directorilor la comisie.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, vreau s  v  informez
cu onoare, c  tot pedala i pe sport, pe rugby în special, c  propunerea de a premia
sportivii rugbi ti nu a fost a mea dar ea a fost agreat  în comisia de sport de to i
membrii, inclusiv de colegii dumneavoastr  de partid, de la PDL, i de domnul
consilier Bârlea i de domnul consilier B ban, care au fost i ei mereu de acord în
sprijinirea sporturilor maramure ene.

Dl.consilier jude ean Ioan B ban: Domnule pre edinte, stima i colegi, a
vrea s  fac i eu o scurt  declara ie: în primul rând eu nu am fost ales nominal, ci de

tre partidul al c rui membru sunt i, ca atare, m  supun politicii acestuia. Într-o
alt  ordine de idei, în var , fiind plecat la o competi ie interna ional , m-am întors
în ar  în urma unui telefon primit de la domnul pre edinte, ca s  particip la edin a
de consiliu, nemaia teptând s  v d arborarea drapelului României pe catarg, dup
câ tigarea competi iei. Noi, Clubul sportiv HC Minaur, de i am luat acea medalie,
nu am fost propu i pentru premiere din partea Consiliului jude ean, ci doar echipa
de rugby. În curând va trebui s  plec m într-un turneu, turul III la Cupele Europene
unde suntem cea mai bun  echip  declarat , i vreau s  v  spun c  banii primi i de
la Consiliul jude ean, cele 400 de milioane lei vechi, nu ne ajung decât de bilete de
avion!

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am s  r spund foarte scurt la
aceast  problem : cine spune c  Mircea Man nu e om de sport, nu are dreptate. Dar
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nu putem da ultimii bani la cluburile sportive, în condi ia în care exist foarte multe
prim rii care nu- i vor putea asigura banii pentru cofinan ri, care pân  la urm  au
fost la vremea aceea o decizie politic . Aceast  problem  sper s  se poat  rezolva
dup  data de 1 decembrie 2008, adic  dup  alegerile pentru parlament din acest an.

Acum, relu m primul punct al ordinii de zi, privind validarea domnului
Iancu Aurel Anton, membru PSD, în func ia de consilier jude ean, pe locul r mas
vacant prin demisia fostului nostru coleg Alexandru Deac. Rog comisia de validare

- i spun  punctul de vedere.
Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, în calitate de

membru al comisiei de validare, vreau s  v  comunic c  sunt întrunite toate
condi iile ca domnul Iancu Aurel Anton s  fie validat în func ia de consilier
jude ean în Consiliul jude ean Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: În aceast  situa ie, da i-mi voie s  v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.183/2008
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

Urmeaz  acum momentul depunerii jur mântului, la învestirea în func ie
a consilierului jude ean Iancu Aurel Anton.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei doresc s  v
mai spun doar atât: au sosit pentru drumuri 100 miliarde lei, din rectificare de
buget, a a c  v-  ruga s  v întruni i în comisii pân  cel târziu în prima s pt mân
a lunii noiembrie, deoarece ar fi foarte posibil s  facem o nou edin  de consiliu
chiar pe la începutul lunii viitoare.

Declar închise lucr rile edin ei ordinare de azi, mul umindu-  pentru
participare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 28 octombrie
2008.

PRE EDINTE,
Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

GMV/1 exp.


