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

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

din 12 decembrie 2008, ora 10:00

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.621 din 05.12.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de mar i, 9 decembrie 2008.

Sunt prezen i 31 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 , doamna Macarie Mariana – director al
Serviciului Jude ean Comunitar pentru Eviden a Persoanelor, precum i un num r
de 15 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Permite i-ne s
începem edin a noastr  de ast zi cu o colind  interpretat  de Corul Episcopiei
Maramure ului i S tmarului, prin bun voin a celor doi preasfin i i din respect
pentru Consiliul jude ean.

Dup  acest moment:
Stima i colegi, înainte de a intra în ordinea de zi, eu cred c  este firesc s  le

m posibilitatea colegilor no tri care au ob inut mandate de parlamentari la
alegerile din 30 noiembrie s  spun  câteva cuvinte acum, la încheierea mandatelor
lor de consilieri jude eni. Îi rog pe domnii senatori Gheorghe Mihai Bârlea, Titus
Liviu Pa ca, i pe deputa ii Vasile Berci i Doru Le e s  mul umeasc  prin câteva
cuvinte maramure enilor care i-au ales.

Dl. senator Titus Liviu Pa ca: Domnule pre edinte, stima i colegi,
permite i-mi s  adresez mul umirile mele întregului electorat din colegiul
uninominal 1 – Baia Mare – Gro i – Dumbr vi a – Copalnic M tur – Cerne ti



– omcuta Mare – S eni – Coa – Remetea Chioarului, care s-au prezentat la
vot. În al doilea rând mul umesc celor care ne-au acordat votul. Nu în ultimul
rând vreau s  v  mul umesc dumneavoastr , pentru activitatea pe care am avut-o
împreun . Sper în continuare s  v  am în mijlocul meu, s  veni i cu tot felul de
ini iative, cu gândurile aleg torilor no tri, în a a fel ca i mandatul meu de senator

 fie în spiritul cet enilor din jude ul Maramure .  mul umesc.
Dl.senator Gheorghe Mihai Bârlea: Este un moment foarte important în

biografia mea, care nu s-ar fi consumat acum dac  nu a  fi beneficiat de votul
maramure enilor din Maramure ul istoric. Vreau s  adresez un cuvânt de
mul umire tuturor maramure enilor care au votat candida ii Partidului Democrat
Liberal. Experien a pe care am avut-o în cadrul Consiliului jude ean a fost extrem
de benefic  pentru mine i v  asigur c  în Senatul României voi reprezenta cât
mai mult interesele jude ului i a cet enilor din colegiul în care am fost ales. V
mul umesc.

Dl.deputat Doru Le e: Doamnelor i domnilor, în primul rând vreau s
mul umesc tuturor colegilor care au candidat pentru colegiul 4 pentru c  s-au
prezentat la vot i s  mul umesc celor care mi-au dat votul de demnitare. Îmi
închei mandatul ca i consilier în acest consiliu jude ean, dorind succes tuturor
parlamentarilor maramure eni în reprezentarea cu cinste, indiferent de culoarea
politic , a acestui jude  în Parlamentul României. V  mul umesc.

Dl.deputat Vasile Berci: Domnule pre edinte, stima i colegi, este un
moment aparte i pentru mine deoarece, dup  o legislatur  de patru ani în vechiul
consiliu i câteva luni în actualul consiliu jude ean am avut ansa s  ob in un
mandat de deputat în colegiul 7 – Maramure ul istoric. V  asigur c  timp de patru
ani voi comunica cu fo tii colegi, cu partea executiv  a consiliului jude ean i am
inten ia s  m  reg sesc în tot ceea ce înseamn  implicare în cultura jude ului
nostru. V  mul umesc.

Dl.deputat tefan Buciuta: Domnul pre edinte, domnilor vicepre edin i,
stimat  audien , m  bucur s  reprezint Uniunea Ucrainienilor din Maramure  în
Parlamentul României i voi fi al turi de to i parlamentarii acestui jude  pentru
dezvoltarea Maramure ului. În vechiul mandat de deputat am c utat s  sprijin
ac iunile deputa ilor i senatorilor din Parlament, i v  asigur c  voi face la fel i
în acest nou mandat. V  mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc celor care au luat cuvîntul i sunt
convins c  vom colabora bine i pe viitor pentru c  pre edintele Consiliului
jude ean i întreg consiliul au o deschidere total  fa  de munca pe care domniile
lor o s-o depun  în viitorii patru ani. S  sper m c  pân  de Cr ciun vom avea un
Guvern al României, un guvern care s  ia m surile ce se impun în urm toarea
perioad .



Intr m acum în ordinea de zi, care con ine ase puncte:
1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului jude ului Maramure  pe

anul 2008;
2. Proiect de ho râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;
3. 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;

4. Proiect de hot râre privind schimbarea denumirii Serviciului Public
Comunitar Jude ean de Eviden  a Persoanelor Maramure ;

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

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 pe
perioada 2008-2011”.

 propun urm torul lucru: punctul cinci s  fie scos de pe ordinea de zi
deoarece nu este bine fundamentat. Astfel punctul 6 va deveni punctul 5, iar la
punctul 6 v  propun proiectul de hot râre privind aprobarea indemniza iei
membrilor comisiei pentru vânzarea spa iilor medicale i comisiei de contesta ie.

 supun votului aceast  ordine de zi.
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 rectificarea bugetului jude ului Maramure  pe anul 2008. Exist  avizul
favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare, a a c  vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.204/2008
privind rectificarea bugetului jude ului Maramure  pe anul 2008

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de hot râre
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni
finan ate din rezerva bugetar . Avem i aici avizul favorabil al comisiei de
specialitate. Sunt obiec ii aici?

Dl.vicepre edinte C lin Matei: A fost o discu ie în comisia de sport, care
nu se reg se te acum în aceast  list  anex  la proiectul de hot râre. Era vorba de
premierea a trei persoane din sportul maramure ean, adic  dou  fete handbaliste
care erau campioane mondiale universitare, precum i a antrenorului acestora,
domnul B ban, propunere care din p cate v d c  nu a ajuns în comisia de buget-
finan e! Consider c  aceste rezultate excep ionale trebuie premiate, iar o sum  de



30 de milioane lei vechi nu cred c  este o sum  prea mare pentru noi, ca s  n-o
putem da! Deci, propun premierea celor trei sportivi cu suma de 3.000 lei noi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule pre edinte, nu în eleg cum de s-a
pierdut pe drum aceast  chestiune dac  dumneavoastr  v- i ocupat de ea!

D-na Ana Glodan – director executiv al Direc iei economice: Ca s
mân  fiecare sportiv cu o sum  net  de 1.000 lei, ar trebui ca suma brut  s  fie

undeva în jur de 1.500 lei, adic  pentru to i trei ar trebui s  se dea 4.500 lei.
Dl. pre edinte Mircea Man: Bun. Cu acest  amendament propus de

domnul vicepre edinte Matei i completat de doamna director Glodan, v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.205/2008
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m cu 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. Avem avizul favorabil al comisiei. Sunt
întreb ri?

Dl.consilier jude ean Radu Ro ca: Eu sunt pu in nedumerit aici i cred c
ori s-a gre it, ori nu am fost noi informa i. Sunt pe list  o serie de localit i c rora
li se aloc  zero lei. De ce?

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule coleg, suntem pe aceea i hot râre de
cofinan are de la alegerile locale, unde sumele nu s-au modificat pentru c
hot rârea este în vigoare, iar ceea ce am pus ast zi pe ordinea de zi sunt 6,4
miliarde vechi, care au fost împ i pe anumite localit i.

 supun votului hot rârea.
S-a adoptat, cu o ab inere,

HOT RÂREA Nr.206/2008
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

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Jude ean de Eviden  a
Persoanelor Maramure . Comisia juridic i de disciplin  a dat aviz favorabil, a a

 dac  nu sunt probleme, vi-l supun la vot.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.207/2008
privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Jude ean de

Eviden  a Persoanelor Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee
jude ene prin suplimentarea num rului de curse pe perioada 2008-2011”. V d c
i aici comisia de specialitate a dat aviz favorabil, îns  am eu o men iune de f cut:

cred c  sunte i cu to ii de acord c  acest Serviciu al Consiliului jude ean trebuie
reformat din temelii, pentru c  vin la u a noastr  transportatori cu cereri care nu
se finalizeaz  niciodat , trasee care au un fel de statut privilegiat, lucruri care nu
sunt în regul , i va trebui comisia de urbanism i amenajarea teritoriului
împreun  cu Direc ia de specialitate s  vedem i s  judec m bine, astfel ca nici un
agent economic care dore te s  fac  transport de persoane s  nu fie vitregit de
acest lucru. Nu este normal ca acest Program de transport pentru re eaua de trasee
jude ene, dac  se nume te a, s -l tot modific m în fiecare edin  de consiliu!

Dl. senator Gheorghe Mihai Bârlea: Domnule pre edinte, semnalez i eu
un caz în care am fost implicat personal. M-am deplasat la Bocicoel, i am
constatat c  nici un agent de transport nu are curs  pe aceast  rut . Localnicii au
reclamat aceast  chestiune i v-  ruga s  lua i leg tura cu autoritatea competent
ca s  se poat  rezolva situa ia de-acolo. Este o localitate important , iar cet enii
de-acolo nu se pot deplasa decât pe jos ori cu ma ini personale, iar nu to i oamenii
au autoturisme. Trebuie identificat un transportator care s  preia acest traseu.

Dl.consilier jude ean Gavril  Timi : Domnule pre edinte, în comisia de
specialitate noi nu facem decât s  aprob m traseele pentru care sunt solicit ri de
curse de c tre prim riile din zon . Suntem într-o situa ie destul de dificil  din
acest punct de vedere, deoarece avem într-adev r un program de transport pe
trasee i rute foarte foarte stufos. Este mo tenit în timp, iar faptul c  au venit mul i
operatori pe câte un traseu a fost determinat de primirea de c tre ace tia a avizelor
de la prim rii, iar noi nu am putut decât s  aprob m aceste modific ri. Anul viitor
va fi nevoie s  facem un studiu complet cu o firm  de specialitate, pentru traseele
din întregul jude , s  vedem care este situa ia exact  atât a transportatorilor, cât i
a num rului de persoane – c tori, care beneficiaz  de aceste servicii.

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc i la aceast  interven ie a
dumneavoastr  m  v d obligat  mai fac o precizare: sper ca la sfâr itul anului
viitor, la o edin  de bilan  cum ar fi i aceasta, solicitan ii s  nu-l cunoasc  doar
pe domnul T lp an care se ocup  cu preluarea acestor solicit ri, ci s  ne
cunoasc i pe noi i pe colegii din comisia de specialitate.

Acum, v  supun votului proiectul de hot râre.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.208/2008
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene prin suplimentarea num rului de curse pe perioada 2008-
2011”

Dl.pre edinte Mircea Man: Proiect de hot râre privind aprobarea
indemniza iei membrilor din comisia de vânzare i de contesta ie a spa iilor
medicale i a terenurilor aferente acestora, conform Ordonan ei Guvernului nr.
68/2008.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în cadrul
discu iilor din edin a comisiei au fost mai multe propuneri, i având în vedere
complexitatea i importan a acestei comisii s-a hot rât ca suma alocat  s  fie de
100 lei/membru al comisiei/ edin .

Dl.deputat Doru Le e: Domnule pre edinte, dup  discu iile din comisia
juridic  am în eles c  aceast  comisie î i va desf ura activitatea pe o perioad  de
circa dou  luni de zile. Ne-am consultat i am f cut propunerea s  se dea 15
lei/membru/spa iu vândut. Fiind vorba de vânzarea a 46 de spa ii medicale, dac
se aloc  100 lei/membru înseamn  c  vor lua bani mai mul i decât pre edintele
Consiliului jude ean! Propun a adar respingerea acestei sume, în sensul ca
membrii comisiei s  presteze activitatea neremunera i, benevol. S-a dep it limita
bunului sim i consider c  ne batem joc de banii publici!

Dl.pre edinte Mircea Man:: Stima i colegi,  faci parte dintr-o astfel de
comisie este un lucru de mare responsabilitate, i nu putem schimba comisia de la
o zi la alta! Comisia trebuie remunerat i desigur, tras  la r spundere pentru ceea
ce face.

În consecin , v  supun votului amendamentul domnului Le e. Cine este
pentru? -6 voturi, Împotriv ? -19 voturi, Ab ineri? -9 voturi.

Amendamentul propus de domnul Doru Le e a fost respins.
 supun votului proiectul de hot râre a a cum a fost întocmit, adic  cu

propunerea de a se acorda suma de 100 lei/membru/spa iu vândut. Cine este
pentru? – 15 voturi, Împotriv ? -1, Ab ineri? – 10.

S-a adoptat, cu 15 voturi pentru, 1 vot împotriv i 10 ab ineri de la vot

HOT RÂREA Nr.209/2008
privind aprobarea indemniza iei membrilor din comisia de vânzare i de

contesta ie a spa iilor medicale i a terenurilor aferente acestora, conform
Ordonan ei Guvernului nr. 68/2008

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei vreau s  v
informez c  în perioada 8- 10 decembrie 2008 am participat la Stokholm în



Suedia, la invita ia Ambasadei române de-acolo, la o întâlnire cu tema Energie
din resurse regenerabile . La aceast  întâlnire au fost prezente din partea român
opt consilii jude ene. R mâne s  ne întreb m dac  acest proiect care, dup  p rerea
mea, nu se poate aplica decât într-o zon  foarte aglomerat  cum ar fi Clujul, deci
dac  va fi implementat la Cluj ce influen  va avea asupra jude elor Maramure ,

laj, Satu Mare i Cluj. S  vezi un ora  ca i Stokholm înc lzit în propor ie de
90% numai din de euri înseamn  c  este un proiect extrem de fezabil, care ne-ar
fi extraordinar de util i nou , i nu doar nou , ci întregii lumi.

În concluzie, ar trebui s  vedem pe fiecare comisie în parte, s  se gândeasc
în ce fel am putea – având în vedere programul de deplas ri interna ionale – s
particip m la acest fel de întâlniri în mod eficient, nu doar de-a dragul de a vizita
str in tatea. O concentrare aparte ar trebui s  avem pe Bruxelles, pentru c  sunt
fonduri europene pe proiecte i programe, care nu ajung în jude ul nostru.

Observ c  domnul B ban dore te s  aib  ultimul cuvânt în cadrul edin ei
noastre de azi, a a c  îl ascult m.

Dl.consilier jude ean Gheorghe B ban: Domnule pre edinte, stima i
colegi, vreau s  mul umesc colegilor din comisiile de sport i buget-finan e pentru

 au aprobat suma de 200 milioane destina i premierii echipei HCM Baia Mare
în urma calific rii acesteia în Prim vara European . Mul umesc de asemenea i
conducerii Consiliului jude ean pentru c  ne-au premiat, i pe tricourile fetelor
handbaliste scrie „Consiliul jude ean Maramure ”. Dar, din p cate, dac  vom
merge i anul viitor cu cer itul – pentru c  eu sunt un cer etor de bani pentru
sportivi – eu m  voi retrage!

Dl.senator Gheorghe Mihai Bârlea: Eu vreau s -l asigur pe domnul
ban c  urmeaz  o perioad  mai fast , Consiliul de administra ie al Clubului

Sportiv Universitar „ TIIN A” a semnat un protocol de colaborare cu HC
Municipal Baia Mare. Sper m ca, din subven iile de la ministerul de resort s
sprijinim mai consistent activitatea sportiv  din jude .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, va trebui s  în elege i  la
toat  deschiderea pe care o avem în jude  ne a teapt  un an extrem de greu, cu o
criz  economic  ce va ajunge i în România, i va trebui s  în elegem cu to ii
acest lucru.

Acestea fiind spuse, v  mul umesc pentru aten ie i v  doresc un Cr ciun i
un An nou fericit! La mul i ani!

Drept pentru care a s-a consemnat prezentul proces-verbal, ast zi 12
decembrie 2008.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
GMV/1 exp. Dumitru Dumu a




