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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
      Nr. 349/23.01.2009

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

din data de 23 ianuarie 2009

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.14 din 13.01.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de 14 ianuarie 2009.

Sunt prezen i 30 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 Boitor Nicolae – director general al Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , doamna Grigu
Maria – director adjunct al aceleia i institu ii, d-na Iuliana D ncu – director al
Ansamblului Folcloric Na ional “Transilvania” Baia Mare, i un num r de 14
reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, vreau s  încep prin a v  spune c
v-am preg tit i cred c  deja l- i primit un raport de activitate al pre edintelui, pe
care o s  vi-l prezint mai în detaliu în edin a urm toare.

Într-o alt  ordine de idei vreau s  v  informez c  am avut o s pt mân  la
Bucure ti, unde am discutat cu ministrul transporturilor, finan elor, economiei,
lucruri legate de Maramure . Dorim ca bugetul pentru jude  s  fie pentru prima dat
unul care s  satisfac  investi iile pe care le gândim pentru Maramure .

Acum, da i-mi voie s  v  supun aprob rii dumneavoastr  ordinea de zi a
edin ei:
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1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
BÂRLEA GHEORGHE MIHAI i declararea ca vacant a unui post de
consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
BERCI VASILE i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean;

3. Proiect de ho râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
LE E DORU BRA OAN i declararea ca vacant a unui post de consilier
jude ean;

4. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
PA CA TITUS LIVIU i declararea ca vacant a unui post de consilier
jude ean;

5. Proiect de hot râre pentru numirea în func ie a directorului Direc iei Generale
de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure , pe baza rezultatelor
ob inute la concursul organizat de Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii proiectului „Perfec ionarea
personalului care lucreaz  în serviciile de protec ie a copilului” – PIN 4/2008,
propus de Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ie a Copilului
Maramure ;

7. Proiect de hot râre pentru modificarea componen ei Comisiei jude ene pentru
protec ia copilului;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
Tehnic  Jude ean ;

9. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii nr.1/2008 privind aprobarea
particip rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area proiectului
„Reabilitare traseu de drum jude ean pe tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic –
Bude ti – Ocna ugatag – C line ti – Bârsana (DJ 184 integral, din
intersec ia cu DN 18 pân  la originea DJ109F, - DJ109F de la origine pân  la
intersec ia cu DJ 185, DJ185 din intersec ia cu DJ 109F pân  la intersec ia cu
186B – DJ185, din intersec ia cu DJ 186B pân  la intersec ia cu DJ 186)”.
Fa  de aceste puncte propuse, ar mai fi dou , i anume: 1) proiect de hot râre

privind completarea comisiei de validare, i 2) proiect de hot râre privind utilizarea
fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de investi ii pe anul 2009. Sunt
complet ri sau obiec ii aici?

Dl. Teodor Ardelean, consilier jude ean: Domnule pre edinte, eu îmi cer
scuze c  va trebui s  m rturisesc c  fac aceste propuneri în urma unui mic diferend
avut cu dumneavoastr , în calitate de pre edinte, iar eu in dubla calitate de consilier
jude ean i director al Bibliotecii jude ene „Petre Dulfu”, institu ie aflat  în
subordinea Consiliului jude ean. Deci, în momentul în care ne- i solicitat, nou ,
directorilor institu iilor subordonate, prin personalul de specialitate, s  transmitem
un raport de activitate, v  spun drept c  nu m-am putut supune calapodului pe care
ni  l- i dat, pe care l-am considerat un fel de „pat al lui Procust”. M-am sim it în
acel moment ca un fel de director al unei fabrici de avioane, care folose te 7.200 de
sorto-tipo-dimensiuni, iar cineva de la minister îi cere s -i fac  o list  cu acestea pe
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o pagin i jum tate! Dac  v-  fi trimis raportul redactat în cel mai mic corp de
liter , ca s -l citi i cu lupa, probabil a i fi considerat c  e o batjocur . În concluzie,
eu sunt nemul umit de acest raport, îns  v  felicit, ca cet ean al jude ului, pentru
munca ce o face i privind leg tura cu Bucure tiul. Dar, constat c  nu-mi r spunde i
la telefon, c  nu v  g sesc i nu am cu cine s  discut! Mi- i dat aici o hârtie s -mi
ar ta i c  multe din sarcinile dumneavoastr  pot fi gospod rite, i c  atunci când va
fi numit  o persoan  în fruntea jude ului, ca administrator public, s  m  adresez
acelei persoane. Dar, domnule pre edinte, nu v  sup ra i, înc  nu am auzit ca
dumneavoastr  s  ne cere i nou , consiliului jude ean, dezvoltarea organigramei sau
numirea unui astfel de post.

Deci, eu propun pe ordinea de zi a edin ei de ast zi discutarea oportunit ii
încadr rii la Consiliul jude ean Maramure  a postului din lege, adic  cel de
administrator public jude ean.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Colegul nostru Tedi Ardelean a
vrut s  spun , cu alte cuvinte, c , datorit  faptului c  sunte i tot timpul plecat din
institu ie, cu diverse probleme pentru jude , ar fi bine s  existe o persoan  care s
semneze actele în locul dumneavoastr . Eu doresc s  nu face i o astfel de propunere,
ast zi, în plen!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, eu recunosc c  nu pot fi
pretutindeni, i în birou i în teritoriu, i nu cer un administrator pentru mine i nu
pentru a substitui vicepre edin ii, ci pentru consiliul jude ean. Eu cer un
administrator pentru continuitatea biroului, pentru c  în momentul când eu lipsesc
trei zile din birou, documentele mele r mân neatinse! Eu doresc acest administrator
pentru a prelua discu iile cu oamenii care vin din teritoriu i doresc s  discute cu
pre edintele i nu cu vicepre edin ii. A a c , da i-mi voie s  v  supun votului
amendamentul propus de colegul nostru Ardelean Teodor.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, sta i pu in, c
am impresia c  nu am fost bine în eles. Am primit alalt ieri o dispozi ie a
dumneavoastr , prin care îmi cere i s  vin la dumneavoastr  s -mi semna i delega ia
în cazul în care inten ionez s  fac o deplasare, i nu mi se pare normal. Eu nu am
vrut s  substitui puterea vicepre edin ilor, dar v  rog s  da i aceast  atribu ie unuia
din ei, pentru c  eu nu pot s  a tept s  plec pân  îmi da i dumneavoastr  semn tura
pe ordinul de deplasare. Conduc cea mai bun  institu ie de profil din ar i nu o s
v  permit nici dumneavoastr , nici colegilor, cu râcâieli i presiuni politice, s  m
transforma i într-o victim , i s  nu pot reu i s  ajung la întâlnirile stabilite pe linie
profesional !

Dl.pre edinte Mircea Man: Vreau s  v  spun, stima i colegi, c  domnii
vicepre edin i au primit deja o sarcin  extrem de important  în economia jude ului,
în sensul c  vor face o deplasare în întreg jude ul, cu câteva elemente de a discuta în
birourile primarilor din întreg jude ul, despre problematica investi iilor i a
lucr rilor ce trebuie efectuate în 2009. Deci iat  c i vicepre edin ii vor fi pe teren
zilnic, lucru de care o s  am grij  personal.
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Acum, supun votului dumneavoastr  propunerea domnului Ardelean. Cine
este pentru? – 10 voturi, Împotriv ? – 15, Ab ineri – 1.

Amendamentul de discutare a oportunit ii încadr rii unui
administrator public a c zut la vot.

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, v  supun acum votului proiectul de ordine
de zi, a a cum a fost întocmit, plus cele dou  proiecte de hot râri suplimentare.

S-a adoptat cu unanimitate ordinea de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 1 al ordinii de zi avem proiectul de

hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului BÂRLEA
GHEORGHE MIHAI i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean.
Exist  raportul comisiei juridice i de disciplin  în care este avizat favorabil acest
proiect de hot râre. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.1/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului BÂRLEA

GHEORGHE MIHAI i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Al doilea proiect de hot râre este cel privind
încetarea prin demisie a mandatului domnului BERCI VASILE i declararea ca
vacant a unui post de consilier jude ean. i aici avem avizul favorabil al comisiei de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.2/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului BERCI VASILE i

declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
încetarea prin demisie a mandatului domnului LE E DORU BRA OAN i
declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean. Exist i aici aviz favorabil,
fapt pentru care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.3/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului LE E DORU
BRA OAN i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Al patrulea proiect de hot râre de acest fel este
cel privind încetarea prin demisie a mandatului domnului PA CA TITUS LIVIU i
declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean. Din raportul comisiei de
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specialitate rezult  avizul favorabil dat acestui proiect de hot râre, a a c  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.4/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului PA CA TITUS LIVIU

i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru
numirea în func ie a directorului Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie
a Copilului Maramure , pe baza rezultatelor ob inute la concursul organizat de
Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici. Sunt interven ii aici?

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Ar trebui s  ne consult m cu
domnul secretar, s  vedem cum trebuie s  vot m, c  este vorba de numirea unei
persoane.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, haide i s  nu ne formaliz m.
Domnul Boitor a câ tigat un concurs organizat la ANFP iar noi nu facem altceva
decât s  lu m la cuno tin  acest lucru. Dar ne va spune domnul secretar dac  e
necesar sau nu.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Avem o precizare în lege, care
spune c  votul de persoane este vot secret. Aceasta este excep ie, fiindc  de regul
votul este deschis. În comisia pentru protec ia copilului am ridicat aceast
chestiune, deoarece vor fi dou  hot râri de votat, aceasta plus cea de completare a
comisiei jude ene de protec ia copilului. Dat fiind c  în amândou  situa iile avem o
singur  op iune, am consultat membrii comisiei dac  consider  c  se va impune un
vot secret. Comisia a spus c  nu, dat fiind c  avem o singur  persoan . Sigur, votul
secret este strict obligatoriu atunci când avem o op iune între dou  persoane. Acum,
plenul poate decide oricare dintre proceduri. A  mai vrea s  fac o precizare pe
numire: ne g sim în contradic ia dintre dou  legi – legea privind statutul
func ionarului public i legea privind administra ia public  local , amândou  legi
organice. Prima spune c  numirea se face de c tre ordonatorul principal de credite,
iar legea administra iei spune c  pentru consiliul jude ean acesta nume te, revoc i
sanc ioneaz  conduc torii. Am f cut întrebare la Agen ia Na ional  a Func ionarilor
Publici, iar r spunsul a fost c  pe baza rezultatelor concursului pre edintele propune
i consiliul nume te.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine. Supun votului dumneavoastr  modalitatea
de a vota acest proiect de hot râre deschis.

Un num r de 18 consilieri jude eni au fost de acord pentru folosirea
op iunii de votare prin vot deschis.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, înainte de a vota
acest proiect de hot râre da i-mi voie s  am o scurt  interven ie.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, v  rog s  în elege i c  ast zi
vot m hot rârea privind numirea directorului, nu altceva, alte discu ii despre
institu ia de protec ie a copilului.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori s  fac
anumite recomand ri aici.

Dl.pre edinte Mircea Man: Recomand ri nu, deoarece ast zi nu discut m
despre Direc ie ci despre numirea directorului.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Înainte de a-l numi pe domnul Boitor
ca director general, a  dori s  atrag aten ia asupra câtorva lucruri foarte grave care
se întâmpl  în acea institu ie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Deoarece nu este pe ordinea de zi, v  dau totu i
dou  minute s  spune i ce ave i de spus.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Dup  cum am spus, vreau s  v  aduc
la cuno tin  dou  probleme majore, pe care directorul va trebui s  le aib  în vedere
pe viitor, i anume:

1) prima problem  ar fi cea legat  de personal, care este insuficient în cadrul
Direc iei, fapt ce va conduce la disfunc ionalit i în cadrul sistemului. Proiectul de
instruire a personalului din cadrul institu iei, pe care l-au depus cei de la DGASPC,
vine întrucâtva în rezolvarea acestei probleme, i eu îi felicit pentru acest lucru. Este
un proiect eligibil, de 78.000 euro, pentru care merit  felicit ri.

2) Cealalt  problem  este legat  de achizi iile publice. Vreau s  v  spun c
sunt angajat al firmei SC VAVIR Seini, în calitate de economist. Începând din anul
2007, firma la care lucrez a participat la prima licita ie de produse alimentare,
organizat  de DGASPC Maramure , al turi de alte firme din Satu Mare, S laj, etc.
La o prim  compara ie, pre urile la care se achizi ionau alimente înainte de licita ie
aveau adaosuri de  70-80% pe care firmele anterioare le pretindeau institu iei. Apoi,
a mai fost o licita ie de la sfâr itul anului 2008, pentru achizi ionarea de materiale
de cur enie, pe care firma ce o reprezint a câ tigat-o în fa a firmei concurente SC
ATENA SRL.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, nu considera i c  este prea
mult din partea dumneavoastr  s  supune i plenul consiliului la ni te probleme
personale ale dumneavoastr  ?  S ti i c  nu v  mai dau cuvântul.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Doresc s  mai spun doar atât, c  am
-i dau votul de încredere domnului Boitor i am încredere c  dânsul poate face

cur enie în acest sistem.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, a  avea de spus

i eu ceva referitor la numirea domnului Boitor Nicolae. Deoarece s-a aprobat s
vot m deschis numirea dânsului, a  dori s  fac urm toarea precizare, care este de
fapt o p rere personal : domnul Boitor a câ tigat un concurs la Bucure ti, probabil
pe merit, i îi doresc succes, dar nu va avea votul meu, deoarece, din ceea ce cunosc
eu, pe parcursul a patru ani cât dânsul a fost director executiv adjunct interimar, a
dat dou  concursuri pentru acest post i nu a reu it s  le ia, iar acum, iat  c  a luat
postul de director executiv, se pare foarte u or.
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Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Stima i colegi, supun votului
dumneavoastr  proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 3 voturi împotriv i 27 pentru

HOT RÂREA Nr.5/2009
pentru numirea în func ie a directorului Direc iei Generale de Asisten

Social i Protec ie a Copilului Maramure , pe baza rezultatelor ob inute la
concursul organizat de Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea promov rii proiectului „Perfec ionarea personalului care lucreaz
în serviciile de protec ie a copilului” – PIN 4/2008, propus de Direc ia General  de
Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure . Exist  avizul favorabil al
comisiilor de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.6/2009
privind aprobarea promov rii proiectului „Perfec ionarea personalului care

lucreaz  în serviciile de protec ie a copilului” – PIN 4/2008, propus de Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel pentru
modificarea componen ei Comisiei jude ene pentru protec ia copilului. Am în eles

 în edin a comisiei de specialitate a existat i o propunere de membru, în
persoana doamnei Eva Nagy.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, am dori s  ne
spun i nou , cineva din partea comisiei, ceva despre aceast  doamn , c  din câte
in eu minte, de la ni te emisiuni televizate, au fost ni te obiec ii foarte mari fa  de

aceast  persoan .
D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Domnule pre edinte, dac -mi

permite i, doamna Eva Nagy a prezentat în fa a comisiei un curriculum vitae, este
psiholog la Funda ia “Hope and Homes for Children”, iar în calitate de membru al
acestui ONG a fost singura propunere din partea acestor organiza ii pentru a fi
membru în Comisia Jude ean  de Protec ie a Copilului. Doamna are experien  de
ani de zile, lucreaz  de mult în sistem, pe proiecte, i a ob inut avizul în
unanimitate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  doamna Nagy este în sal , am ruga-o s  ne
spun  dou  cuvinte.

D-na Eva Nagy: Sunt manager de proiecte în cadrul Funda iei “Hope and
Homes for Children” România, de profesie psiholog, i activez în cadrul funda iei
de mai bine de nou  ani. Am participat la foarte multe decizii privind copiii afla i în
situa ii de risc, având totdeauna în vedere interesul superior al copilului în astfel de
cazuri. Ca funda ie, suntem implica i în formarea membrilor de personal, a
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asisten ilor maternali, fiind cunoscu i ca dezvoltatori de servicii având la baz  în
special reforma în domeniul protec iei copilului. Mai lucr m, în afar  de aria
jude ului Maramure , i în alte ase jude e, unde am fost invita i s  oferim
consultan  în domeniul copiilor afla i în situa ii de risc.

Consider c  aceste aspecte m  recomand  pentru a fi membru în Comisia
Jude ean  de Protec ia Copilului Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc, doamna Nagy.  supun acum
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.7/2009
pentru modificarea componen ei Comisiei Jude ene pentru Protec ia

Copilului

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 8 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia Tehnic  Jude ean . Exist  avizul
favorabil al comisiei de urbanism i amenajarea teritoriului. Sunt comentarii? Dac
nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.8/2009
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia Tehnic  Jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
modificarea Hot rârii nr.1/2008 privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului „Reabilitare traseu de drum jude ean pe
tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic – Bude ti – Ocna ugatag – C line ti – Bârsana
(DJ 184 integral, din intersec ia cu DN 18 pân  la originea DJ109F, - DJ109F de la
origine pân  la intersec ia cu DJ 185, DJ185 din intersec ia cu DJ 109F pân  la
intersec ia cu 186B – DJ185, din intersec ia cu DJ 186B pân  la intersec ia cu DJ
186)”.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a:  dori s  fac o precizare aici.
În anexa dumneavoastr , din eroare, nu s-a scris „K” înaintea lui „N”, fiind vorba de
55 de kilometri i nu metri.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, da i-mi voie
i mie s  am o scurt  interven ie. În expunerea de motive a pre edintelui, la

sec iunea a 2-a impactul social- economic al jude ului, scrie c  acesta este inclus
în planul jude ean de dezvoltare pe perioada 2007-2013. Ar trebui s  fim un pic mai
aten i referitor la acest soi de programare, pentru c  orice proiect pe fonduri
structurale trebuie s  fie cuprins într-un plan de dezvoltare. E-adev rat c  acesta se
actualizeaz  permanent i trebuie repus în discu ie, dar v-  ruga s  nu mai
ridiculiza i munca multor oameni din consiliul jude ean care nu au avut implicare
politic .
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Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umesc, dar vreau s  v  spun c  nici
ast zi acest proiect nu este admis la finan are. Deci, dac  vom aduce cele 30 de
milioane euro, înseamn  c  noi suntem cei care am finalizat proiectul. Deci, vreau

 v  spun c  dup  ce, s pt mâna trecut , am stat opt ore la Ministerul Dezvolt rii,
am aflat c  nici un proiect depus spre finan are nu a primit înc  bani, pe motiv c  nu
sunt bani.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, a  dori s  v
spun c  exist  un traseu al acestor proiecte, care este stabilit de Autoritatea de
management, care este ministerul de resort. De asemenea, pe Programul Opera ional
Regional, Autoritatea de management este Agen ia de Dezvoltare Regional i
Comisia European . Pe acest traseu nu avem altceva de f cut decât s  ne facem
treaba, adic  am depus la timp proiectul, am asigurat cofinan area, i din acest
moment va urma votul în Consiliul de Dezvoltare Regional i în Comitetul
Regional de Evaluare Strategic , dup  care, primind punctajul i votul necesar
înseamn  c  proiectul a fost promovat mai departe spre a fi finan at. De aici încolo,
este problema Guvernului României! Dac  Guvernul României nu va ine cont de
ceea ce s-a votat în CRES   i în Agen ia Regional  unde s-au stabilit priorit ile,
înseamn  c  nu o s  fac  ceea ce constituie o regul  a Comisiei Europene!

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, este cert urm torul lucru: ceea ce
este la îndemâna Guvernului ne st i nou  în putere s  ne lupt m i s  rezolv m
aceste lucruri. Dealtfel, de luni i pân  miercuri voi fi la Bucure ti, i voi avea în
vedere cu mare aten ie acest aspect. Acum, da i-mi voie s  v  supun votului
proiectul de ho râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.9/2009
pentru modificarea Hot rârii nr.1/2008 privind aprobarea particip rii

Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area proiectului „Reabilitare
traseu de drum jude ean pe tronsoanele: Baia Sprie – Cavnic – Bude ti – Ocna

ugatag – C line ti – Bârsana (DJ 184 integral, din intersec ia cu DN 18 pân
la originea DJ109F, - DJ109F de la origine pân  la intersec ia cu DJ 185,

DJ185 din intersec ia cu DJ 109F pân  la intersec ia cu 186B – DJ185, din
intersec ia cu DJ 186B pân  la intersec ia cu DJ 186)”

Dl.pre edinte Mircea Man: Penultimul proiect de hot râre este cel privind
completarea comisiei de validare. Dup  cum ti i, prin plecarea în parlament a celor
doi colegi ai no tri care f ceau parte din aceast  comisie, - consilierii jude eni Doru
Le e Bra oan i Titus Liviu Pa ca – comisia este actualmente incomplet . A tept m
propuneri din partea grupului politic P.N.L. – UDMR.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Noi îl propunem pe domnul
consilier Gavril Ardus tan.

Din partea grupului PDL a fost propus domnul consilier George Pop.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu mai sunt alte propuneri, v  supun
votului deschis cele dou , pentru domnul Gavril Ardus tan i pentru domnul
George Pop.

Cei doi consilieri jude eni propu i au fost vota i în unanimitate, fiecare,
separat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Da i-mi voie s  v  supun acum la vot proiectul
de hot râre în ansamblul s u.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.10/2009
privind completarea comisiei de validare a Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un ultim proiect pe ordinea de zi a edin ei
noastre este cel privind utilizarea fondului de rulment pentru finan area unor
cheltuieli de investi ii pe anul 2009. Rog pre edintele comisiei pentru activit i
economico-financiare s  fac  unele preciz ri.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: În edin a comisiei am discutat acest proiect de
hot râre care a fost avizat în unanimitate, mai cu seam  pentru c  noi hot râsem la
finalul anului 2008 s  d m ace ti bani pentru achi ionarea angiografului pentru
Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Dl.vicepre edinte C lin Matei:  dori s  fac i eu o precizare la acest
capitol cu angiograful, pentru a nu mai fi speculat de niciun fel: la momentul
respectiv noi am aprobat cu to ii achizi ionarea acestui aparat i vreau s  se tie
foarte clar c  nu este meritul unuia sau altuia din consiliul jude ean, ci este meritul
întregului consiliu jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man:  rog s  m  crede i c  de fiecare dat  când va
fi realizat  o investi ie serioas  în Maramure  nu trebuie s  se spun  c  e meritul
meu pentru c  acela se vede! Dar cred c , împreun , lucrurile f cute bine nu au cum

 fie decât în favoarea noastr , ca i consilieri responsabili.
 supun acum votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.11/2009
privind utilizarea fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de

investi ii pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pân  când comisia de validare se
va retrage pentru câteva minute spre a- i stabili pre edintele de comisie, vreau s  v
mai spun câteva lucruri:

1) Pân  la edin a urm toare va trebui s  g sim un r spuns ce facem cu
societatea de drumuri-poduri. În acest sens, propunerea mea este cât se
poate de clar : privatizarea! Nu cred c  vom putea g si argumentele
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puternice pentru ca aceast  societate s  r mân  în continuare la Consiliul
jude ean.

2) În ceea ce prive te Serviciul Jude ean de Paz , alt  institu ie din
subordinea noastr , vreau s  v  spun c i aici avem o situa ie cât se poate
de nepl cut . Aceast  unitate a înregistrat datorii de 22 de miliarde lei
vechi, i iar i împreun  va trebui s  g sim solu ii. Dac  nu ni se aduce un
Plan care s  arate foarte clar c  unitatea nu merge în pierdere, eu nu voi
mai accepta ca finele acestui an, 2009, s  ne g seasc  cu datorii de 40 de
miliarde! Sigur c  este i o problem  social  aici, c ci în momentul în care
am închide Serviciul peste 200 de familii ar avea o problem ! Dar, într-un
an în care avem o criz  economic  real , mondial , negenerat  nici de
maramure eni i nici de români în general, m surile pe care noi trebuie s
le lu m trebuie s  fie de bun sim , reale i argumentate. Un lucru este cert:
acest Serviciu jude ean nu mai poate func iona în pierdere i va trebui ca
pân  la viitoarea edin  s  vedem ce facem i în acest sens.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, a  dori s  v
întreb, dac  în cazul în care Serviciul de Paz  nu- i va putea pl ti datoriile, atunci
Consiliul jude ean va trebui s  g seasc  o solu ie pentru a achita ace ti bani?

Dl.pre edinte Mircea Man: Da. i de aceea zic c  mai bine ne asum m
acum cele 22 de miliarde decât s  avem la sfâr itul acestui an dublul sumei!

3) O alt  problem  a fost aceea ridicat  de domnul consilier Ardelean, legat
de deplas ri i de acea decizie intern  pe care am dat-o. Am spus c  în
deplas ri se duc cu prioritate consilierii jude eni, în ordine, nu cinci, ci
câte unu-doi, în func ie de problematic . Acele deplas ri cu sume mari
trebuie stopate, i trebuie v zute doar cele strict care pot aduce avantaje
jude ului. Am cerut tuturor direc iilor de specialitate din consiliu s  vin
cu un plan de m suri de economii, care nu tiu cât vor însemna ca bani,
îns  trebuie s  le facem.

4) În toat  aceast  criz , primul proiect pe care îl va face noul prefect care va
fi numit cam în 10 zile, va fi o cerere c tre Guvernul României de cedare a
cl dirii Palatului administrativ în patrimoniul Consiliului jude ean!  Nu
tiu dac  vom reu i, îns  am purtat primele discu ii cu premierul României
i mi se pare normal c  o institu ie cu un aparat de 40 de oameni, cum este

prefectura, nu poate s  se substituie unui aparat care are o gr mad  de
Direc ii. Nu trebuie s  mai trecem prin emo ii de genul „nu sunt sigur dac
în urma discu iei cu primarii o s -mi aprobe prefectul”, etc.

5) Am promis o sal  modern  de edin e de consiliu jude ean. Modern  nu
înseamn  lux, ci mai degrab  utilitate. Deocamdat  nu putem intra pe
investi ii pân  nu vom avea premisele unei hot râri de guvern, potrivit

reia corpul de cl dire intr  în patrimoniul Consiliului jude ean.
6) Vreau s  facem o reevaluare a tuturor cl dirilor pe care le are Consiliul

jude ean, începând cu B ile de la Co tiui i terminând cu Casa de pe
Pet fi. Nu putem l sa acea cl dire s  se d râme, în condi ia în care o
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gr mad  de institu ii din subordinea Consiliului jude ean nu au sedii
potrivite în care s  func ioneze. Oricum, într-o s pt mân -dou  orgoliile
PDL-PSD au s  treac i, crede i- , nu va exista prim rie din jude  care

 nu beneficieze de fondurile pentru investi ii de care au nevoie, atât cât
vom avea. Va trebui s  vedem proiectele unitare astfel încât s  fie
func ionale. Va trebui s  vedem când se finalizeaz  Runcu, ca o
posibilitate de alimentare cu ap  în tot bazinul, inclusiv i cel mai
important pentru Sighet.

7) Am citit raportul Camerei de Comer i Industrie Maramure , care arat
drastic din punct de vedere a dezvolt rii jude ului, în ansamblul s u. Va
trebui s  g sim elementele necesare pentru atragerea de investitori în
Maramure , tocmai pentru a rezolva aceste „g uri negre ale jude ului”.

8) Propunerea guvernului de a pl ti datoriile la coli, de a pl ti datoriile la
prim rii pentru lucr rile f cute, în ideea de a debloca agen ii economici,
este extraordinar de bun i vine în ajutorul nostru, al tuturor.

9) În ceea ce prive te Aeroportul Interna ional Baia Mare, a fost f cu  o
prim  evaluare, firma care a câ tigat licita ia împreun  cu direc iile
noastre s-au întâlnit la aeroport, suntem în grafic i vom preg ti licita ia
pentru lucr ri. Am avut o discu ie cu domnul ministru al transporturilor i
cred c  vom ob ine i un sprijin din partea acestui minister.

10) Nu vom renun a la Drumul rapid Baia Mare – Vaja, deoarece am cerut
Ministerului s  lu m toat  documenta ia, cu cheltuielile f cute de
Consiliul jude ean, cheltuielile f cute de minister pentru toate aceste
lucr ri, i va trebui s  gândim cum se va face leg tura spre autostrad i ce
înseamn  drumul rapid i dac  este fezabil sau nu.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, dac
dumneavoastr  v  întreba i aici, în fa a noastr , dac  acest proiect este fezabil sau
nu, dup  ce patru ani administra ia acestui jude  s-a luptat s  promoveze acest
proiect, eu m  ar t cu totul nedumerit! Dac  a a stau lucrurile, cum o s -l sus ine i
la guvern?

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Marinel, eu vreau s  v  spun c
trebuie s  ajungem la o etap  concret  în ce prive te aceast  investi ie, adic
substan ial , de la care nu am mai putea da înapoi, nu doar vorbe, hârtii i inten ii.
Sper ca pân  la urm toarea edin  s  pot s  v  aduc i dovezi, s  vede i cât i ce
este f cut din aceast  chestiune de c tre guvernul T riceanu! La fel, mai exist i
proiectul „Tunelul pe sub Gutâi” la care nu va trebui s  renun m atâta vreme cât
exist  firme din str in tate care sunt interesate de acest lucru.

Stima i colegi, mai este o chestiune: pe data de 02.02.2009 avem termenul de
recurs la acea hot râre dat  de dumneavoastr  privind repartizarea sumelor c tre
prim riile PNL-PSD. Din partea Consiliului jude ean nu se va prezenta nimeni, sau
poate m  duc eu. V  întreb: mai are obiect acest recurs sau îl retrage i? Aten ie:
dac  se pierde acest recurs, to i banii cheltui i de Consiliul jude ean vor trebui
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recupera i i ne afl m în criz  economic  mondial . Deci, v  rog s  v  gândi i cât
este de oportun  ac iunea în instan .

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, vizavi de
problema care „m  doare” pe mine, v-  ruga s  spune i aici, verbal, c  pân  ve i
modifica dispozi ia dat  alalt ieri, ne l sa i pe noi to i cei are p storim institu ii din
subordine la vicepre edin ii pe care ni i- i arondat!

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu. Nu sunt absurd, i am luat aceast  decizie
datorit  urm toarelor motive: trebuia s  prezint un raport asupra turismului
maramure ean la o întâlnire la Gura Humorului, o sun pe efa noastr  de la Biroul
de turism – doamna Ioana Tripon – i ea era plecat  taman în Austria, de trei zile, la
nu tiu ce târg!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, am i eu o
propunere, acum, în final de edin : v  rog s  lua i o m sur  anticriz  constând în
interzicerea achizi ion rii de ma ini scumpe de c tre institu iile din subordinea
Consiliului jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Stima i colegi, mai avem o problem
care mi-a sc pat. Dup  cum poate unii ti i, consiliul local Bor a împreun  cu
consiliile locale Moisei i Vi eu de Sus organizeaz  în fiecare an „Serb rile

pezii”. Pentru edi ia din acest an, care se va desf ura în luna februarie, dân ii ar
avea nevoie de sprijin financiar din partea Consiliului jude ean. Haide i s  ne
gândim s  vedem cum am putea face s -i ajut m, cu toate c  noi acum nu avem
buget, dar putem s  avans m acum o sum , pe un vot de principiu, sigur, dac
dori i. Am în eles c  este vorba de 1,7 miliarde în lei vechi, sum  care mie mi se
pare exagerat , îns  putem da o parte din ace ti bani.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, eu cred c  am
putea aloca o sum  de 700 milioane lei vechi, la care s  se adauge sumele din
contribu ia i a celorlalte trei prim rii, Bor a, Moisei i Vi eu.

Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. Stima i colegi, înainte de a-i da cuvântul
colegei noastre Vere  Mirela, a  dori s  v  mai spun un lucru: în urm torul interval
de timp se va duce o lupt  surd  pentru posturile de conducere la institu iile
deconcentrate din jude , dar odat  finalizat  aceast  încrâncenare, to i cei de la
serviciile deconcentrate vor veni la edin ele de consiliu jude ean, împreun  cu
prefectul jude ului, pentru a putea fi într-un dialog permanent i pentru a putea
vedea i dân ii ce discut m noi la edin ele de consiliu.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Asta eventual dup  ce se modific
legea, domnule pre edinte, c  acum nu-i putem obliga s  vin  la edin ele noastre,
doar în calitate de invita i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Pân  ce se va modifica legea, prefectul o s
roage serviciile deconcentrate s  vin  la edin ele de consiliu jude ean, deoarece
ace tia trebuie s  cunoasc  realit ile pe care noi le discut m în aceast  sal . Dau
cuvântul acum colegei noastre, doamnei Mirela Vere .

D-na consilier jude ean Mirela Vere : Domnule pre edinte, stima i colegi,
domnul pre edinte a subliniat ast zi o problem  legat  de turism, i am luat
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cuvântul pentru c , prin activitatea pe care o desf or am foarte multe contacte cu
cet eni care doresc s  dezvolte pensiuni agroturistice sau diferite forme de turism
în Maramure . Maramure ul istoric are foarte multe „puncte negre” în ceea ce
prive te dezvoltarea turistic . Acum, m  întreb cât de eficient este acest Birou de
turism din cadrul consiliului jude ean, deoarece el ar trebui s  fie undeva mult mai
la vedere, pentru a ajuta întreprinz torii din acest domeniu. În Maramure ul istoric
avem zone foarte bine cotate din punct de vedere turistic, care primesc maximum de
puncte pentru poten ialul turistic pe care-l  d in. Ca atare, poate n-ar fi lipsit de
interes s  primim un raport de activitate din partea acestui birou de turism.

Dl.pre edinte Mircea Man: Exist  acest raport la biroul turism i v  rog s -l
lua i.

Stima i colegi, tocmai ni s-a adus la cuno tin  c  pre edintele comisiei de
validare a fost ales domnul consilier jude ean Anton Rohian. Felicit ri!

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi, nu înainte
de a v  ruga s  participa i în num r cât mai mare, ast zi la ora 12:00, în holul
prefecturii, la manifestarea organizat  an de an în cinstea Unirii Principatelor
Române de la 24 ianuarie 1859.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


