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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.1690/2009

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare

a Consiliului jude ean Maramure
din data de 27 martie 2009

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.42/20.03.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 21 martie 2009.

Sunt prezen i la edin  32 consilieri jude eni, dintr-un total de 32 afla i în
func ie în acest moment.

edin a este prezidat  de dl. pre edinte Mircea Man.
Lucr rile edin ei se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ

Baia Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Kovacs Maria - director executiv în

cadrul Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, d-na Glodan Ana –
director executiv al Direc iei economice, domnul pan Vasile – director executiv al
Direc iei planificare teritorial i urbanism din cadrul Consiliului jude ean, doamna
Bolma Grazziella – director executiv în cadrul Direc iei tehnice a Consiliului jude ean
Maramure , domnul Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei juridice i
administra ie public , dl. Coco il  Dan – director al Direc iei pentru Dezvoltare
Regional , dl. Dale Vasile – director al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare, d-na

ironka Lucia – director economic al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare, d-na
ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional Transilvania Baia Mare,

dl. Gorduza Victor – director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, i un num r de
14 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Înainte de aprobarea proiectului ordinii de zi, domnul pre edinte supune
aprob rii consilierilor jude eni procesul verbal al edin ei anterioare a Consiliului
jude ean Maramure , din data de 11 martie 2009. Acesta a fost adoptat în unanimitate.

Dl.pre edinte Mircea Man:  Bun  ziua, stima i colegi i invita i. Vreau mai
întâi s  v  spun c  eram dator cu o plachet  omagial  domnului Victor Gorduza,
directorul Muzeului de Mineralogie din Baia Mare, care este ast zi prezent aici, i v
rog s -mi permite i s  i-o înmânez. Dac  domnul director dore te s  ne adreseze
câteva cuvinte, îl ascult m.

Dl.Victor Gorduza – director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare:
Domnule pre edinte, a  dori s  v  contrazic din start, spunând urm toarele:
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Prin defini ie, un muzeolog sau muzeograf trebuie s  fie un colec ionar, lucru
care reprezint  o deforma iune profesional . Se pare c  asupra Muzeului de
Mineralogie Baia Mare s-a ab tut aripa aceasta, având în vedere faptul c  aceast
diplom  de excelen  pe care mi- i conferit-o m  onoreaz  în mod deosebit, i v
onoreaz i pe dumneavoastr .

La instituirea – pentru prima dat  în România – a premiilor Ministerului
Culturii, muzeul nostru a ob inut premiul I în domeniul naturalelor, adic  Premiul
“Grigore Antipa”, iar eu, spre marea mea surprindere, în anul 2004, am fost decorat
prin Ordinul Cultural în grad de “Cavaler”. Sunt foarte pu ine persoane astfel decorate
în ara noastr .

Diploma pe care azi am primit-o din partea domniilor voastre m  onoreaz  în
mod deosebit i îmi spune, indirect, c  nu doar în Bucure ti sau în Europa este apreciat
muzeul nostru, - pentru c  eu consider c  aceast  diplom  apar ine în mod egal i
muzeului de mineralogie – ci i pe plan local. i pentru c  am a a, o vag  p rere, c
unii dintre dumneavoastr  v  întreba i pentru ce mi s-a dat aceast  diplom  de
excelen , am s  v  spun de ce.

Victor Gorduza s-a angajat la 10 ianuarie 1966 la Muzeul Jude ean. Ast zi se
împlinesc 43 de ani, dou  luni i dou  s pt mâni de la angajarea mea. În anul 1976,
dup  o activitate de 10 ani, s-a înfiin at Sec ia de Mineralogie. În anul 1988 am primit
sediu pentru Muzeul de Mineralogie, în care func ion m i actualmente, care fusese
înainte un spa iu preg tit de Mircea Chiril – Dumnezeu s -l odihneasc ! – pentru a fi
magazin al Faimar-ului. În 6 noiembrie, la ora 12, Muzeul de Mineralogie a fost
deschis în forma în care se prezint i ast zi. A fost o munc  titanic , atât a
colectivului Muzeului, cât i a tuturor celor care au ajutat la înfiin area acestuia. Am
avut un sprijin enorm din partea tuturor celor care au în eles c  o asemenea institu ie
trebuie s  existe în Baia Mare. Un distins prieten al dumneavoastr , domnul ministru
Nicolae Dicu, care vine destul de des în Baia Mare i de fiecare dat  trece i pe la
muzeu, care a fost un sprijinitor formidabil al turi de foarte mul i al ii, a spus:
“Mineritul s-a închis, dar acest muzeu a r mas. Dac  n-ar exista acest muzeu, peste 10
ani nici nu s-ar mai ti c  în Baia Mare, în zona Maramure ului ar fi existat aceast
activitate”.

Un alt capitol extraordinar al activit ii muzeului, atât a vechii sec ii cât i a
actualului muzeu, îl reprezint  cele peste 40 de expozi ii în str in tate, i nu oriunde,
ci în marile muzee din capitalele europene!

Închei aici spunându-  c , de-a lungul anilor, am fost vizita i de pre edin ii în
func ie ai României, lucru de care se pot mândri pu ine muzee din ara noastr . Marea
onoare a fost vizita Regelui Mihai, care ne-a adresat câteva întreb ri extrem de
pertinente, din care ne-am dat seama c tie multe i din acest domeniu.

Mul umindu-  pentru aprecierea pe care ne- i f cut-o oferind Muzeului de
Mineralogie aceast  diplom  de excelen , v  spun c  atâta timp cât voi mai fi în
func ie voi face în a a fel încât s  ridic m un pic mai sus tacheta la care se afl  ast zi
aceast  prestigioas  institu ie.

 mul umesc!
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Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului director Gorduza pentru
acest discurs – am în eles primul în cei 43 de ani de activitate – i v  felicit m

lduros!
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea propune un moment de reculegere în

memoria sportivului maramure ean Radu Pamfil, trecut de curând în nefiin .
Dup  consumarea acestui moment:
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, înainte de a intra

în ordinea de zi, a  dori i eu s  fac o scurt  declara ie, legat  de Consiliul jude ean.
Stima i colegi, în aceast  lun  s-a câ tigat recursul de la Curtea de Apel Cluj, iar ca
mesaj, vreau s  v  spun c  institu ia aceasta care se cheam  Consiliul jude ean
însemn m noi to i, ea este un for legislativ ales de c tre cet enii jude ului i trebuie
ap rat  cu orice pre . Mul umesc tuturor celor care au sus inut recursul – pentru c  era
obligatoriu, dup  p rerea mea – i vreau s  v  spun c  era un caz unic în România prin
care o instan  anuleaz , în mod nejustificat, o hot râre de consiliu jude ean luat  de

tre consilierii ale i! Tocmai de aceea, Curtea de Apel de la Cluj a considerat c  nu se
poate crea un precedent în România, i a dat câ tig de cauz  Consiliului jude ean
Maramure !

Înc  o dat  spun c , jude ul, ca i institu ie, reprezentat prin consiliul jude ean,
trebuie ap rat în orice context, în orice situa ie i, domnule pre edinte, v-o spun cu
toat  deschiderea, inclusiv de c tre dumneavoastr , în viitor!

Dl.pre edinte Mircea Man: Sper c  aceste mul umiri sunt adresate i mie,
deoarece am dat ordin s  se pl teasc  2,15 lei ca tax , ca s  putem sus ine aceast
chestiune, i v  rog s  m  crede i c  am trimis juri tii cu mare responsabilitate, fiindc
nu voiam s  bag jude ul într-o mare mocirl . A  dori ca în actualul mandat s  nu avem
asemenea hot râri de consiliu prin care unii primari s  fie pu i într-o atare situa ie.

Stima i colegi, am ajuns la proiectul de ordine de zi. Vreau s  v  spun c  pe
lâng  cele cinci puncte ini iale înscrise pe ordinea de zi ar mai fi înc  trei
suplimentare, astfel c  supun votului dumneavoastr urm torul proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al jude ului
Maramure , pe anul 2009;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli,
pe anul 2009, al R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea contului de închidere a exerci iului
bugetar pe anul 2008, pentru bugetul propriu al jude ului;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2008 la
R.A. AEROPORTUL INTERNA IONAL Baia Mare;

5. Proiect de hot râre privind participarea Consiliului jude ean Maramure ,
în calitate de membru fondator, la constituirea Asocia iei “Agen ia de
Management Energetic Maramure ”.
Puncte suplimentare :

1. Proiect de hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate
din T.V.A., pentru drumurile jude ene i comunale, pe anul 2009;
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2. Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul
jude ean Maramure  pentru diferite structuri asociative în care jude ul
Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2009;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
„Ad post de zi i de noapte pentru copiii str zii” – CPRU-04 MM, situat în
municipiul Baia Mare, str.Progresului nr.17/B.

Sunte i de acord cu toate aceste 8 puncte?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei extraordinare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem cu proiectul de hot râre privind
repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din T.V.A., pentru drumurile jud ene i
comunale, pe anul 2009. Vreau raportul pre edintelui comisiei de specialitate.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : În comisia pentru activit i economico-
financiare s-a dezb tut acest proiect de hot râre, acordându-i-se aviz favorabil.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.31/2009
privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din T.V.A., pentru

drumurile jud ene i comunale, pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2009. Exist i aici avizul
favorabil al comisiei, îns  a  dori s  fac unele men iuni. Am discutat cu toate grupurile
politice, dar mai ales cu membrii comisiei de activit i economico-financiare, dup  o
întâlnire cu to i directorii din consiliul jude ean, i cred c  am reu it într-o mare

sur  s  echilibr m lucrurile în ceea ce prive te alocarea de sume. Într-o alt  ordine
de idei, vreau s  v  spun c  to i consilierii jude eni ne-am asumat o responsabilitate, ca
aproape 2% din bugetul jude ului s  fie aloca i sportului. În rest, sper m c  economia
româneasc  va merge bine i nu va fi o rectificare negativ , iar cu sumele pe care
le-am alocat s  ne descurc m pe tot parcursul anului.

Sunt obiec ii aici?
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în propunerea de

buget prezent , nu am cum s  nu remarc un lucru, i anume c  dou  din institu iile de
cultur  aflate în subordinea Consiliului jude ean Maramure  au bugete substan ial mai
mici fa  de cele alocate anul trecut, a  spune cu aproape 20% mai mici. V-  întreba
dac  dumneavoastr , atunci când a i propus aceste dou  bugete, a i avut cumva i un
substrat legat de modul în care v- i exprimat c  a i dori s -i schimba i din func ie pe
cei doi directori ai acestor dou  institu ii? ti i c  m  refer aici la Centrul pentru
Promovarea Culturii i Tradi iei Populare i la Ansamblul Folcloric Na ional
“Transilvania” Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, mai întâi v  spun c  suntem
într-un an de austeritate, i apoi v  mai spun c  nu am inut cont de nici un fel de
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schimbare din func ie a vreunui director. Am hot rât totu i ca s pt mâna viitoare mar i
 discut m, conform legii, contractele de management al acestor institu ii i legea ne

oblig  s  venim la salariul vicepre edin ilor i s  negociem, dup  care vom vedea cum
stau lucrurile. Îns  deoarece ne afl m într-un an de criz - de i am spus-o foarte clar c
Ansamblul “Transilvania” este extraordinar de important, la fel este i Centrul Crea iei
– ac iunile de acest gen vor trebui s  fie coroborate i cu ceea ce au bugetele locale ale
prim riilor, iar noi atât putem da în acest an. Oricum, în comisia de buget-finan e s-a
votat în unanimitate aceast  chestiune, fiind o propunere a Direc iei economice
sus inut i de pre edintele Consiliului jude ean Maramure .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, ieri, în calitate
de ac ionari, noi consilierii jude eni am avut adunarea general  a ac ionarilor la S.C.
Drumuri-Poduri S.A. Maramure , la care i fost prezent i dumneavoastr . ti i c
împreun  am luat o hot râre, aceea ca dividendele datorate consiliului jude ean de

tre societate, pentru anul financiar 2008. Acestea sunt în cuantum de circa 3 miliarde
lei, i s-a propus s  fie l sa i societ ii de drumuri, pentru dezvoltare. De asemenea,
pentru anul financiar 2007 societatea trebuia s  vireze procentul de 50% din profit
consiliului jude ean, care înseamn  o sum  undeva spre 7-8 miliarde lei. Acum, dac
totaliz m cu cele 3 miliarde lei corespunz tori anului 2008, d  o sum  de aproape 11
miliarde lei din dividende, de virat consiliului jude ean, sum  care propun s  nu fie
virat  consiliului ci s  r mân  la societatea comercial , la capitolul “investi ii”. Ca
atare, s  diminu m cu 11 miliarde de la capitolul 13 – “transporturi, între inere
drumuri”, i s  le trecem la capitolul “investi ii”.

D-na Glodan Ana, director al Direc iei economice din cadrul Consiliului
jude ean Maramure : În bugetul propriu, ca surs  din veniturile proprii avem
dividende 11 miliarde lei vechi, care trebuie s  le încas m de la S.C.Drumuri-Poduri
S.A. Dac  dumneavoastr , plenul, dori i s  ajuta i societatea în sensul ca ace ti bani s
se întoarc  înapoi la societate pentru investi ii, se poate, în acest sens amendamentul
propus de domnul consilier imon fiind legal. A adar, se poate reduce suma de 18
milioane lei noi de la capitolul “transporturi, între inere drumuri” cu suma propus  de
domnul imon, care va fi transferat  la cel lalt capitol, de “investi ii”. Veniturile nu se
vor diminua, ci va fi o mi care doar între capitolele bugetare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, supun votului dumneavoastr
amendamentul colegului nostru imon, nu înainte de a v  spune c sunt încredin at c
prin acest amendament drumurile “o s - i revin  total”!

Amendamentul propus de domnul consilier Gheorghe imon a fost adoptat cu
31 voturi pentru.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului hot rârea în ansamblul ei.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.32
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2009
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Dl.consilier jude ean Ardelean Teodor: Domnule pre edinte, deoarece
dumneavoastr  sunte i prea optimist i nu crede i c  va fi o rectificare negativ , a  dori

 v  rog s  rosti i un îndemn c tre to i ordonatorii de credinte din subordinea
dumneavoastr , s -i sf tui i s  aib  grij  cum cheltuiesc din bani, pentru c  probabil
într-o lun i jum tate vom rectifica negativ bugetul consiliului jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Ardelean, eu v  felicit s  sunte i la
conducerea unei institu ii din subordinea Consiliului jude ean, pe care o conduce i cu
performan e, i m  bucur c  a i participat la întâlnirea dinaintea dezbaterilor avute pe
marginea bugetului, în comisia de buget-finan e. O spun cât se poate de clar: acolo
este vorba de ore suplimentare, sunt fel de fel de sporuri, i am cerut o cânt rire atent
la orice decizie care înseamn  cheltuire de bani. Începând de mar i, vom semna
contracte cu fiecare din aceste persoane în parte. i s-ar putea s  avem i o rectificare
negativ . Am discutat de dimine  cu foarte mul i primari care mi s-au plâns c  n-o s
le ajung  banii decât pân  prin luna august, septembrie i le-am spus s - i programeze
banii pe întreg anul c  nu se tie de unde vor mai veni al ii. Deci, atât Consiliul
jude ean, cât i celelalte unit i din subordine, trebuie s - i dr muiasc  fiecare leu ,
pentru c  aceast  situa ie de criz  s-ar putea s  mai dureze.

Acum, mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind aprobarea
bugetului de venituri i cheltuieli, pe anul 2009, al R.A. AEROPORTUL
INTERNA IONAL Baia Mare. i la acest proiect de hot râre avem aviz favorabil din
partea comisiei de specialitate. Sunt întreb ri?

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
din motive obiective nu am putut participa la edin a comisiei pentru activit i
economico-financiare de luni, i constat câteva inadverten e în ce prive te acest
proiect de hot râre, i anume: se spune aici c  pentru cheltuielile cu personalul în 2009
va fi o suplimentare de 10 posturi, ceea ce ar conduce la o cre tere salarial  cu circa
20%, iar în sum  o cre tere cu circa 5 miliarde pentru anul 2009. Apoi, o alt
nedumerire este legat  de investi iile în sum  de 24 de miliarde lei vechi, din care 5,8
miliarde sunt destinate la ceea ce a însemnat cheltuieli pentru repara ii în 2008,
efectuate la cl dirile anexe i neachitate, iar la cl direa propriu-zis  a aeroportului,
pentru ceea ce înseamn  repara ii nu apare nimic în lista de investi ii, de i prin
acoperi  plou ! A  dori s  fiu l murit în aceste dou  privin e.

D-na Glodan Ana: Deci, la fundamentarea transferurilor pentru cheltuieli
curente la Aeroportul Interna ional Baia Mare s-a avut în vedere faptul c  anul trecut
s-au f cut câteva angaj ri de personal la finele anului (auditor financiar intern i alte
câteva posturi) care nu au fost cuprinse la cheltuielile de personal ale anului trecut, i
totodat  10 posturi însemnând personal de securitate la aeroport.

Dl.cpt.cmdr. Dale Vasile – director al Aeroportului Interna ional Baia
Mare: Domnule consilier Marinel Kovacs, îmi pare r u, dar dumneavoastr  a i amintit
suma integral , ne inând cont de d rile c tre statul român. Apoi, întrucât acum avem
poli ie de frontier , vam , trebuia s  instituim un compartiment de securitate
aeroportuar , în caz contrar, Autoritatea Aeronautic  Civil  Român  nu ne mai
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autorizeaz  pentru a func iona ca aeroport interna ional. Acest compartiment trebuie s
cuprind  cel pu in 7 posturi, la care se adaug  ni te grada ii, sporul de vechime, etc.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule director, remunera iile de
personal sunt 18 miliarde lei vechi în anul 2009, iar acelea i remunera ii de personal în
anul 2008 au fost de 13 miliarde! Este o diferen  de 5 miliarde, nu?

Dl.Dale Vasile : Aceast  diferen  acoper  cele 10 posturi noi.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: i asta spuneam i eu, c  de fapt nu

este cre tere de 20% cum a i scris în document, ci în fapt e vorba de o cre tere a
cheltuielilor de personal cu 40%!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, suplimentarea nu este o
cre tere, ci o angajare pe care ne oblig  legea s  o facem, pentru asigurarea securit ii
aeroportului. Deci nu este vorba de o suplimentare de fonduri!

În ceea ce prive te investi ia, în momentul în care vom avea studiul de
fezabilitate lucr rile vor continua, vom vedea în acest an cu ce sume, i vom discuta
împreun  cât este de oportun, pe noile condi ii ale credit rii, s  mergem sau nu mai
departe.

Da i-mi voie s  v  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.33/2009
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli, pe anul 2009, al R.A.

AEROPORTUL INTERNA IONAL Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea contului de închidere a exerci iului bugetar pe anul 2008, pentru bugetul
propriu al jude ului. Deoarece exist  avizul favorabil al comisiei pentru activit i
economico-financiare i nu sunt obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.34/2009
privind aprobarea contului de închidere a exerci iului bugetar pe anul 2008,

pentru bugetul propriu al jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Trecem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2008 la R.A. AEROPORTUL
INTERNA IONAL Baia Mare. Avem i aici aviz favorabil din partea comisiei. Sunt
interven ii? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.35/2009
privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2008 la R.A. AEROPORTUL

INTERNA IONAL Baia Mare
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Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
participarea Consiliului jude ean Maramure , în calitate de membru fondator, la
constituirea Asocia iei “Agen ia de Management Energetic Maramure ”. Având în
vedere c i aici avem aviz favorabil, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.36/2009
privind participarea Consiliului jude ean Maramure ,

în calitate de membru fondator, la constituirea Asocia iei
“Agen ia de Management Energetic Maramure ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Penultimul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul jude ean Maramure  pentru diferite
structuri asociative în care jude ul Maramure  are calitatea de membru, pentru anul
2009. Avem aviz favorabil iar puncte de vedere diferite v d c  nu sunt, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.37/2009
privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul jude ean Maramure

pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are calitatea de
membru, pentru anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre de azi este cel privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Ad post de zi i de noapte pentru copiii
str zii” – CPRU-04 MM, situat în municipiul Baia Mare, str.Progresului nr.17/B.
Avem aviz favorabil din partea comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica – pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Domnule pre edinte, deoarece acest proiect de
hot râre a fost discutat anul trecut, am considerat acum c  este doar o revenire la ceea
ce am avizat atunci.

Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. În aceste condi ii, vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.38/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

„Ad post de zi i de noapte pentru copiii str zii” – CPRU-04 MM,
situat în municipiul Baia Mare, str.Progresului nr.17/B

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ia  c  am epuizat ordinea de zi a
edin ei extraordinare. Vizavi de cele reiterate de colegul nostru Gheorghe imon cu

privire la edin a AGA a societ ii de drumuri-poduri, fac un apel c tre to i consilierii
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jude eni ca pân  la edin a viitoare a Consiliului jude ean Maramure  s  venim cu un
plan de privatizare a acestei societ i, fiind un interes major pentru toat  lumea.

Apoi, vreau s  v  mai spun c  în aceast  s pt mân  s-au finalizat numirile
directorilor la Inspectoratul colar Jude ean, la Casa de Asigur ri de S tate
Maramure i la Regia Silvic . Urmeaz  s  se finalizeze celelalte numiri s pt mâna
viitoare.

 mai avea un îndemn: acela de a ne implica noi, Consiliul jude ean, al turi de
Regia Silvic , la o ac iune de anvergur , aceea ce reîmp durire a unor suprafe e de
teren, prin plantarea a 15.000 de puie i, înc  nu tim în ce localitate dar urmeaz  ca
acest aspect s  fie stabilit de c tre Regia Silvic . A  dori s  se implice în aceast
ac iune cât mai mult  lume, i pentru asta v-  cere un vot de principiu.

To i consilierii jude eni au fost de acord cu aceast  ac iune de plantare a
15.000 de puie i, ce se va organiza de Direc ia Silvic i Consiliul jude ean
Maramure .

Dl.consilier jude ean Ardelean Teodor: Domnule pre edinte, eu m  bucur de
aceast  ini iativ , pentru c  la nivelul institu iei pe care o conduc (Biblioteca Jude ean
“Petre Dulfu” Baia Mare), voiam s  ne implic m i noi, s  fim s ritori, îns  am f cut
un referendum, iar eu împreun  cu cei 100 de colegi ai mei de la bibliotec  am dori s
reîmp durim p durile de la Vi eu i Bor a, fiindc  acolo a fost cel mai mare pr d în
materie de debitare a materialului lemnos.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, din câte tiu eu cei de la Regia
Silvic  aveau în plan aceast  ac iune i trebuie doar s  g seasc  suprafe ele pe care se
va planta, precum i soiul de arbori care vor fi planta i. Oricum, eu zic c  oriunde în
jude  se va întâmpla, aceast  ac iune va fi binevenit .

Dl.consilier jude ean Ro ca Radu: Stima i colegi, am i eu o propunere: din
spirit de economie, având condi iile date, precum i din grij  fa  de resurse, i mai
ales având în vedere c  urmeaz  Ziua P mântului, a  dori s  fi i de acord ca între orele
20:30 i 21:30 s  fie decupla i de la re eaua electric  to i consumatorii casnici.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei vreau s  v  mai
spun c  în urm  cu aproape o or  am primit în biroul meu o delega ie de cet eni din
comuna Rozavlea, care nu sunt de acord loca ia g sit  pentru implementarea
proiectului de gestiune integrat  a de eurilor. Din varii motive, cei care nu sunt de
acord cu acest proiect fac o propagand  vorbind despre o dezastruoas  groap  de
gunoi, etc. Am stabilit ca un grup condus de doamna director Grazziella Bolma i
format din primarul i consilierii din comuna Rozavlea, precum i câteva persoane
care sunt împotriva acestui proiect, s  se deplaseze la Bruxelles, pentru a vedea la fa a
locului despre ceea ce este vorba. Vom mai face dou  deplas ri în Italia, cu cet eni
din Rozavlea, mai ales cu unii din cei care se împotrivesc proiectului, ca s  vad  cum
s-au f cut acolo aceste depozite de resturi menajere. În acest sens, am rug mintea s
facem cu to ii toate eforturile de a vorbi cu maxim  seriozitate despre acest lucru,
pentru c  nu vorbim de fapt de o groap  de gunoi ci de un depozit cu o investi ie de
câteva zeci de milioane de euro, iar lumea trebuie s  în eleag  c  nu vrem s  facem o
imens  groap  de gunoi la Rozavlea, ci, dimpotriv , un depozit. Mai mult, am avut o
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disc ie cu o delega ie din Canada, care dore te s  investeasc  150 de milioane de
dolari canadieni în Baia Mare, pentru o uzin  de producere a energiei electrice pe baz
de de euri! Am avut aceast  discu ie, s-a intrat în parteneriat cu prim ria comunei
Dumbr vi a, uzina se va face undeva pe linia de centur  a ora ului i va fi nevoie de
un consum zilnic de 800 de tone de euri, iar din eviden a noastr  rezult  c  în
Maramure  avem 200 de tone de euri pe zi. Noi nu vom renun a nici la proiectul
derulat prin minister, îns  deopotriv  eu cred i c  o asemenea investi ie poate fi
fezabil . Dealtfel acest lucru s-a întâmplat în Suedia, Danemarca sau în multe alte ri,
lucru de care v- i convins unii dintre dumneavoastr , chiar la fa a locului. Deci, nu
vom bloca asemenea proiecte deja gândite, dar, tocmai pentru c  exist  aceste
alternative, investi ia de la Rozavlea trebuie s  capete contur, iar noi trebuie s  o
sus inem.

 mul umesc pentru participare la dezbateri i declar închise lucr rile edin ei
extraordinare de ast zi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 27 martie
2009.

PRE EDINTE,
 Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

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


