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         ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 28 noiembrie 2008

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.610 din 21.11.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de mar i, 25 noiembrie 2008.

Sunt prezen i 26 de consilieri jude eni din totalul de 35.
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 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 ugar Gabor – ef serviciu la Agen ia de Dezvoltare
urban i rural  “URBANET” Maramure , domnul Andrei Zehan – ef al Serviciului
Jude ean de Paz  Maramure , precum i un num r de 13 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 modificarea componen ei unor comisii de
specialitate, pe domenii de activitate;

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele
locale, pe anul 2009;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea major rii tarifului lunar pentru un agent
public de paz  din cadrul Serviciului Jude ean de Paz  Maramure ;

4. Proiect de hot râre privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole
în vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii de
terenuri uzufructuari sau al i de in tori legali;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului, pe anul 2008;
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6. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru drumurile jude ene i comunale, pe anul
2008;

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-
teritoriale a unor sume din cota de 20% calculat  din cotele i sumele
defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de
dezvoltare local  pentru proiecte de infrastructur  ce necesit  cofinan are
local , pe anul 2008;

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

9. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie la construc iile existente
din cadrul proiectului Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de
Nord ;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice
vacante în aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure , pe anul
2009;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea
spa iilor medicale i a terenurilor aferente, conform OUG nr.68/2008;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din
domeniul public al jude ului Maramure  Direc iei generale de asisten  social
i protec ie a copilului Maramure ;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din
domeniul public al jude ului Maramure  Consiliului local al ora ului Vi eu de
Sus;

14.Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor sp ii
din domeniul public al jude ului Maramure  Episcopiei Ortodoxe a
Maramure ului i S tmarului – Protopopiatul Vi eu;

15.Proiect de hot râre privind declararea utilit ii publice a obiectivului de
interes local “Moisei Eco-Logic – Alimentare cu ap  a localit ilor Moisei,
Vi eu de Sus, Vi eu de Jos, Leordina, Petrova i Bistra”;

16.Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic
jude ean  de amenajare a teritoriului i de urbanism;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii programului de transport
pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse i
modificarea graficului de circula ie, pe perioada 2008 – 2011;

18.Proiect de hot râre privind instituirea de restric ii de circula ie pe unele
sectoare de drumuri jude ene;

19.Proiect de hot râre privind aprobarea transform rii func iei de inspector de
specialitate I în inspector specialitate IA la Agen ia de Dezvoltare Urban i
Rural  “URBANET”.
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F  de aceste puncte mai avem unul suplimentar, i anume proiectul de hot râre
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Regiei Autonome
AEROPORTUL INTERNA IONAL Baia Mare.

Cine este pentru aceast  ordine de zi?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: adar, la punctul 1 avem proiectul de hot râre

privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate, pe domenii de
activitate. Avem avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin , a a c  da i-mi
voie s  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.185/2008
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate, pe domenii de

activitate

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru
aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, pe anul 2009. Exist i
aici avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare. Sunt
întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.186/2008
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre pentru aprobarea major rii tarifului lunar pentru un agent
public de paz  din cadrul Serviciului Jude ean de Paz  Maramure . Cele do
comisii de specialitate – cea de activit i economico-financiare i cea juridic – au
dat aviz favorabil acestui proiect de hot râre, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.187/2008
pentru aprobarea major rii tarifului lunar pentru un agent public de paz  din

cadrul Serviciului Jude ean de Paz  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind
stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în vederea evalu rii veniturilor în
natur  ob inute din arend  de proprietarii de terenuri uzufructuari sau al i de in tori
legali. Având în vedere faptul c  exist  avizul favorabil al comisiei pentru
agricultur i dezvoltare rural , vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.188/2008
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în vederea evalu rii

veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii de terenuri
uzufructuari sau al i de in tori legali

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 5 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2008. Dac  nu sunt
modific ri la acest proiect de hot râre, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.189/2008
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA pentru drumurile jud ene i comunale, pe anul 2008. Sunt modific ri aici?

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, la acest punct
de pe ordinea de zi doresc s  fac urm torul amendament, adic  mai concret,
urm toarele propuneri.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu v  rog s -mi da i în scris propunerile de
amendament. i vreau s  v d avizul pe solu ia pe care a dat-o comisia de buget-
finan e.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Nu le avem scrise, dar le fac acum,
pe loc. A adar, anexa nr.1 va fi cea care v  voi dicta-o eu, acum, i anume:

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în comisia de
buget-finan e, la propunerile f cute s-a adus urm torul amendament: pentru drumuri
jude ene, suma de 4.200 mii lei din TVA pentru drumuri jude ene, i suma de 5.200
mii lei pentru drumurile jude ene aflate în între inerea ora elor i drumuri comunale.
Noi am f cut aceast  defalcare deoarece exist  drumuri jude ene în între inerea
ora elor, iar suma alocat  în totalitate ajunge tot la 70-75 miliarde lei vechi. Acest
amendament ar trebui votat în prima faz , dup  care vom propune modul de
împ ire a sumelor atât pentru drumurile jude ene din între inerea ora elor, cât i
pentru drumuri comunale.

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu vreau s  fiu tenden ios, dar mi se pare c  iar
i împ it PNL – PSD. V  rog s -mi da i hârtia pe care sunt trecute propunerile de

sume pe localit i, adic  s -mi prezenta i amendament scris în raportul comisiei.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, facem acum

aceste propuneri de amendament, pe loc. A a c , acei 5.800 mii lei, aferen i
drumurilor jude ene i comunale, propunem s  fie repartiza i astfel, pe unit i
administrativ-teritoriale, f  a fi afectat  de fapt suma care ne-a fost dat  per total în
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comisie. Este, de fapt, o alt  distribuire a sumelor, totalul r mânând neschimbat.
adar, la ora e, facem urm toarele propuneri, în mii lei noi:

- Baia Sprie - 100
- Bor a - 300
- Cavnic - 250
- Dragomire ti - 100
- S li tea de Sus - 300
- Seini - 100
- omcuta Mare - 100
- Târgu L pu - 100
- T i  M gher - 200
- Ulmeni - 100
- Vi eu de Sus - 500
        Total ora e: 2.150 lei noi

La comune, facem urm toarele propuneri de repartizare a sumelor pentru drumuri:
- Ardusat -   40
- Arini - 150
- Asuaju de Sus - 150
- B a de sub Codru -   40
- B iu -   40
- B se ti -   40
- Bicaz - 300
- Bistra -   40
- Boiu Mare -   40
- Cerne ti - 300
- Cicârl u -   40
- Coa - 200
- Copalnic M tur - 300
- Dumbr vi a -   40
- F rca a -   40
- Giule ti -   40
- Gro i - 200
- Ieud - 150
- Mire u Mare -   40
- Moisei - 140
- Ocna ugatag -   40
- Once ti -   40
- Petrova -   40
- Recea - 300
- Remetea Chioarului - 200
- Reme i -   40
- Rona de Sus -   40
- S eni -   20
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- S lsig -   40
- ti - 100
- Strâmtura -   40
- Suciu de Sus -   40
- Valea Chioarului - 300
- Vima Mic -   40
- Vi eu de Jos -   40
Facem men iunea c  celelalte comune nu pot primi astfel de sume fiindc  nu

au drumuri comunale clasificate.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, observ c  a i t iat din sumele de

la toate comunele care au primari de la PDL ! Vreau s  v  spun doar atât, c  nu este
normal ca acest buget s -l împ i acum în mod atât de nedrept!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon:  simt dator s  fac precizarea c
de i eu am f cut acest amendament, i localit ile conduse de primari ai Partidului
Democrat Liberal au primit bani, unele chiar consistent!

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului amendamentul citit de domnul
consilier Gheorghe imon. Cine este pentru? – 20 voturi, Împotriv ? – 7, Ab ineri? -
0

 supun votului acum proiectul de hot râre în ansamblul s u, incluzând
acest amendament care l- i votat deja. Cine este pentru? – 20 voturi, Împotriv ? -7.

S-a adoptat, cu 20 voturi pentru i 7 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr.190/2008
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

TVA pentru drumurile jud ene i comunale, pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a unor sume din cota
de 20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru
sus inerea programelor de dezvoltare local  pentru proiecte de infrastructur  ce
necesit  cofinan are local , pe anul 2008. Am adus acest proiect de hot râre în fa a
consiliului dup  ce, la un proiect de hot râre din prim vara acestui an con inând
împ irea total  a sumelor i c tre unele prim rii care nu au cerut cofinan are
justi ia ne-a spus c  hot rârea devine nul . Dumneavoastr  a i f cut recurs. Cu
aceast  hot râre am venit în fa a dumneavoastr , încercând s  d m spre final bani
din cofinan are acelor localit i care nu au primit finan are i încercând s  stingem
acest conflict, pentru c  nu este firesc ca noi, Consiliul jude ean Maramure , s
intr m în justi ie. M  întreb ce se va întâmpla când va fi respins acest recurs i vom
pierde ace ti bani. V  spun sigur, pe toate informa iile date de juridic, c  vom pierde
ace ti bani.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia de activit i economico-
financiare nu a dat aviz favorabil pentru acest proiect de hot râre, nici m car nu
l-am discutat în edin a de comisie.
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 supun votului acest proiect de hot râre. Cine este pentru? –0 voturi,
Împotriv ? 19, Ab ineri? -8,

Cu 19 voturi împotriv i 8 ab ineri, proiectul de hot râre a c zut la vot!
Proiectul de hot râre pentru aprobarea repartiz rii pe unit i

administrativ-teritoriale a unor sume din cota de 20% calculat  din cotele i
sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor
de dezvoltare local  pentru proiecte de infrastructur  ce necesit  cofinan are
local , pe anul 2008 a fost respins!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Stima i colegi, vreau s  precizez un
lucru extrem de important: este absurd s  vot m ceva atâta timp cât justi ia nu s-a
pronun at! Suntem pe rol în instan  cu aceast  hot râre i în momentul în care va fi
o hot râre definitiv putem discuta. Dar acum era normal s  nu intr m ast zi pe
ordinea de zi cu acest punct.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, dup  ce a i adoptat hot rârea,
acum o prelungi i în recurs, pentru c  vre i s  treac  to i banii i s  nu mai avem ce
împ i! E treaba dumneavoastr !

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, v  adresez
respectuos solicitarea, din partea grupurilor politice PNL, UDMR i PSD,
supune i la vot urm torul lucru: s  solicita i Direc iei Generale a Finan elor Publice
Maramure  deschiderea în continuare a finan rii, pentru c  în acest moment era
valabil  adresa dumneavoastr  pân  la depunerea recursului nostru, iar acum cazul
fiind pe rol i neexistând înc  o sentin  definitiv , adresa dumneavoastr i-a
pierdut valabilitatea! Ca atare DGFP Maramure  are obliga ia de a face deschideri

tre toate prim riile din jude  care au dreptul s  ia bani conform hot rârii vechi, i
 nu blocheze aceste conturi pentru c  nu este legal! Atrag aten ia domnului

director Lupu i de la Finan e, care este aici în sal , c  este func ionar public i
trebuie s  ac ioneze conform legii i nu la comanda cuiva.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, eu nu pot s  supun la vot
ceea ce nu vreau!

Continu m acum, cu proiectul de hot râre pentru aprobarea contribu iei
Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar .
Dac  nu sunt comentarii, vi-l supun la vot, cu amendamentul propus în comisia de
buget-finan e, i anume: „la articolul 1 se modific  suma repartizat , adic  în loc de
260,5 mii lei va fi 366 mii lei; de asemenea, în anex  se modific  urm toarele
pozi ii: a) suma pentru Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale se modific  de la 10 mii la 50 mii lei; la Funda ia „Pro Vi eu” se
modific  suma de la 5 la 7 mii lei; la Episcopia Ortodox  Român  se majoreaz
suma de la 16,5 mii lei la 20 mii lei; se înlocuie te textul de la punctul  pozi ia
1  cadouri pentru pensionari, cu ocazia s rb torilor de iarn – cu textul cadouri
pentru pensionari cu venituri din pensie mai mici de 300 lei, cu ocazia s rb torilor
de iarn ; la capitolul 51.02 se introduce pozi ia 20 mii lei - Sum  la dispozi ia
pre edintelui Man Mircea, reprezentând sprijin financiar pentru persoane fizice i
juridice ; tot la capitolul 51.02. se introduce pozi ia 20 mii lei - Sum  la dispozi ia
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vicepre edintelui Matei C lin, reprezentând sprijin financiar pentru persoane fizice
i juridice i pozi ia 20 mii lei - Sum  la dispozi ia vicepre edintelui Marinescu

Emil, reprezentând sprijin financiar pentru persoane fizice i juridice . Dac  nu
sunt obiec ii, v  supun la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.191/2008
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 9 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documenta iei de avizare a lucr rilor de
interven ie la construc iile existente din cadrul proiectului Circuitul bisericilor de
lemn din Transilvania de Nord . Exist  avizul favorabil al comisiei de specialitate,

a c  vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.192/2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai documenta iei de avizare

a lucr rilor de interven ie la construc iile existente din cadrul proiectului
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct îl constituie proiectul de
hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice vacante în
aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2009. Comisia
juridic i de disciplin  a avizat favorabil acest proiect de hot râre, a a c  dac  nu
sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.193/2008
privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice vacante în aparatul

de specialitate al Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 11 pe ordinea de zi este trecut
proiectul de hot râre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea
spa iilor medicale i a terenurilor aferente, conform OUG nr.68/2008. Exist  aviz
favorabil din partea comisiei juridice. Vi-l supun la vot i pe acesta.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.194/2008
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vânzarea spa iilor medicale

i a terenurilor aferente, conform OUG nr.68/2008
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul public al jude ului
Maramure  Direc iei generale de asisten  social i protec ie a copilului
Maramure . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.195/2008
privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul public al

jude ului Maramure  Direc iei generale de asisten  social i protec ie a
copilului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul public al jude ului
Maramure  Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus. i aici exist  avizul favorabil
al comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.196/2008
privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul public al

jude ului Maramure  Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 14 avem proiectul de hot râre
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public al
jude ului Maramure  Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i S tmarului –
Protopopiatul Vi eu. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.197/2008
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public
al jude ului Maramure  Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i S tmarului –

Protopopiatul Vi eu

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de pe ordinea de zi a edin ei
noastre de azi este cel privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes
local “Moisei Eco-Logic – Alimentare cu ap  a localit ilor Moisei, Vi eu de Sus,
Vi eu de Jos, Leordina, Petrova i Bistra”. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.198/2008
privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes local “Moisei Eco-

Logic – Alimentare cu ap  a localit ilor Moisei, Vi eu de Sus, Vi eu de Jos,
Leordina, Petrova i Bistra”
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Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajare  a
teritoriului i de urbanism. Comisia pentru amenajarea teritoriului i urbanism a
avizat favorabil acest proiect de hot râre. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.199/2008
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de

amenajare a teritoriului i de urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 17 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 i modificarea graficului de
circula ie, pe perioada 2008 – 2011. Observ c  exist i aici aviz favorabil din partea
comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.200/2008
privind aprobarea modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse i modificarea
graficului de circula ie, pe perioada 2008 – 2011

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, am mai spus i
în alte edin e de consiliu jude ean c , în momentul când exist  amendamente la
fiecare comisie, pe care le discut m i le aprob m în comisii, acele amendamente s
se reg seasc  obligatoriu i în mapele de edin  ale tuturor. Spun asta pentru c  s-a

cut un amendament la proiectul de hot râre privind contribu ia din rezerva
bugetar  care nu a ap rut în mapele de edin , iar noi am votat deja hot rârea
respectiv .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: a este. În comisia de buget-
finan e au participat i reprezentan ii Direc iei economice ai Consiliului jude ean
când s-a f cut acel amendament. Nu este vorba de amendamentul care exist  acum
în mapele noastre, ci de un altul, care face referire la solicitarea Funda iei “Pro
Vi eu” de acordarea unei sume pentru editare de carte, unde s-a stabilit acordarea
sumei de 7.000 lei i nu 5.000 de lei cum rezult  din amendament.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, hot rârea a fost votat i nu
putem reveni la ea.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, un moment v  rog!
Aici chiar nu este vina dumneavoastr , îns  vreau s  v  spun c  plenul are dreptul
chiar de a reveni urgent, la orice hot râre! Nu este normal ceea ce se întâmpl  acum
în sal , deoarece au fost amendamente propuse în edin a de comisie i care nu au
ap rut în edin a plenului! Nu este deloc normal!
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, mul umesc domnului
vicepre edinte pentru interven ie, îns  eu conduc aceast edin i propun s  trecem
la punctul 18 de pe ordinea de zi, i anume proiectul de hot râre privind instituirea
de restric ii de circula ie pe unele sectoare de drumuri jude ene. Exist  un raport i
un aviz favorabil al comisiei de specialitate, a a c  dac  nu sunt nel muriri, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.201/2008
privind instituirea de restric ii de circula ie pe unele sectoare

de drumuri jude ene

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea transform rii func iei de inspector de specialitate I în inspector
specialitate IA la Agen ia de Dezvoltare Urban i Rural  “URBANET”. Avem aviz
favorabil din partea comisiei juridice i de disciplin . Sunt interven ii? Dac  nu, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.202/2008
privind aprobarea transform rii func iei de inspector de specialitate I în

inspector specialitate IA la Agen ia de Dezvoltare Urban i Rural
“URBANET”

Dl.pre edinte Mircea Man: Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi a
edin ei de ast zi, la proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i

cheltuieli al Regiei Autonome AEROPORTUL INTERNA IONAL Baia Mare.
Comisia pentru activit i economico-financiare a dat aviz favorabil acestui proiect
de hot râre. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.203/2008
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Regiei Autonome

AEROPORTUL INTERNA IONAL Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, s-a f cut licita ia pentru
elaborarea studiilor de fezabilitate, extindere i modernizare a Aeroportului
Interna ional Baia Mare. Comisia a fost format  din Kovacs Maria, pan Vasile,
Bolma Grazziella, Coco il  Dan, Glodan Ana, Drago  Ioan, Dale Vasile, Chendea
Cristian i Pascu Sorin. La licita ie s-au prezentat patru firme, iar firma câ tig toare
a fost declarat  ca fiind S.C. CONSILIER CONSTRUCT, cu o valoare de
7.854.000.000 lei.

În continuare, o rog pe doamna Kovacs Maria s  ne dea câteva detalii.



12

D-na Maria Kovacs, director executiv al Direc iei de patrimoniu i
logistic  din cadrul Consiliului jude ean Maramure : a cum a spus domnul
pre edinte, s-au prezentat la licita ie patru firme, toate cele patru corespunzând din
punct de vedere al calific rii, a deschiderea ofertelor având fiecare din ele toat
documenta ia complet . Au avut i speciali tii necesari, noi acordând punctajul
maxim pentru ace tia, iar factorul care a diferen iat firmele a fost pre ul, adic  pre ul
cel mai mic, acesta fiind în sum  de 7.854.435,31 lei de la S.C. CONSILIER
CONSTRUCT S.R.L. Bucure ti. Este o sucursal  a unei firme din Finlanda.
Urm toarea firm  este cu 10 miliarde, a treia cu 11 miliarde, iar a patra este cu 14
miliarde de lei. Valoarea sumei firmei câ tig toare este ceva peste 200.000 de euro,
pentru toate trei proiectele, în timp ce valoarea estimat  cândva a fost pentru
450.000 euro, deci licita ia s-a f cut undeva cam la jum tate din pre ul estimat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu am vrut s  v  aduc la
cuno tin  aceste aspecte, ca s  nu existe niciun fel de îngrijorare, i c  acei  7
milioane de euro lua i împrumut de Consiliul jude ean r mân neatin i; vom g si
resurse  pl tim acest studiu de fezabilitate din bugetul propriu pentru a nu cheltui
din împrumut, iar termenele pe care le are elaborarea s.f-.ului i viitoarea licita ie
pentru execu ie ne va da posibilitatea s  nu pierdem nici un timp pentru o execu ie
foarte serioas .

În final, mai vreau s  v  spun c  de când am venit eu la conducerea jude ului,
fac ce trebuie pentru Maramure .

Dac  nu sunt alte interven ii, v  mul umesc pentru prezen i declar închise
lucr rile edin ei ordinare de ast zi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 28 noiembrie
2008.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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