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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
         Nr.2462/2009

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

din data de 30 aprilie 2009

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.63 din 24.04.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de 25.04.2009.

Din totalul de 32 de consilieri jude eni afla i în func ie la aceast  dat  au
lipsit doi, iar 30 de consilieri jude eni au fost prezen i la edin .

Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din
Baia Mare.

Particip , ca invita i, urm torii: domnul Barbul Gerrard – ef serviciu buget
în cadrul Direc iei Economice a Consiliului jude ean,  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 , doamna Bolma Grazziella – director
executiv al Direc iei tehnice, 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  d-na
Mariana Macarie – director al Direc iei Jude ene de Eviden a Persoanelor, domnul

lean Tiberiu – membru al Partidului Social Democrat – filiala Baia Mare, propus
pentru învestire în func ia de consilier jude ean, al i directori ai institu iilor
subordonate Consiliului jude ean Maramure i un num r de 10 reprezentan i mass-
media din jude ul Maramure .

La începutul edin ei, domnul pre edinte propune însu irea procesului verbal
al edin ei anterioare. Se aprob  în unanimitate.

Dl. Mircea Man – pre edinte al Consiliului jude ean Maramure : Stima i
colegi, deoarece avem un proiect al ordinii de zi destul de mare, în sensul c  ar fi de
adoptat în jur de 20 proiecte de hot râri, v-  ruga s  fim cât mai operativi. A adar,

 supun aten iei urm toarea ordine de zi:
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1. Proiect de ho râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
2. Proiect de hot râre pentru modificarea componen ei unor comisii de

specialitate, pe domenii de activitate;
3. Proiect de hot râre pentru modificarea hot rârii de desemnare a

consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public
Maramure ;

4. Proiect de hot râre pentru repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale
a sumelor din taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumurile comunale, pe
anul 2009;

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

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

7. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în
domeniul public al jude ului, în anul 2008;

8. Proiect de hot râre privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-
teritoriale la serviciile publice comunitare locale de eviden  a popula iei;

9. Proiect de hot râre privind modificarea 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;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului
tehnic i a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii „Amenajarea domeniului schiabil Mogo a  Baia Sprie,
jude ul Maramure ”;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului
tehnic i a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele - Bori te, jude ul
Maramure ”;

12.Proiect de hot râre privind modificarea actului constitutiv i statutului
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  Transilvania de Nord, precum i
mandatarea în acest sens a reprezentantului jude ului Maramure  în
Adunarea General  a Asocia iei;

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

14.Proiect de hot râre privind constituirea comisiei de selec ie a ofertelor
culturale care vor beneficia de finan are nerambursabil  de la bugetul
statului, în anul 2009, în baza Ordonan ei Guvernului nr.51/1998;

15.Proiect de ho râre pentru modificarea componen ei Comisiei jude ene de
protec ie a copilului Maramure .
În plus, fa  de aceste proiecte de hot râri, mai sunt câteva suplimentare,

i anume:
16.Proiect de hot râre privind aprobarea propunerilor de încadrare i

modificare a încadr rii în categorii func ionale a unor drumuri jude ene i
comunale din jude ul Maramure ;
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17.Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei 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 2009;

18.Proiect de hot râre pentru completarea unor elemente de identificare i
modificarea suprafe ei de teren aferent construc iilor pentru un bun din
domeniul public al jude ului;

19.Proiect de hot râre privind numirea unui reprezentant în consiliul de
administra ie al S.C. FOTBAL CLUB S.A. Baia Mare;

20.Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui
proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de
finan are din anul 2009;

21.Raport asupra situa iei gestion rii drumurilor apar inând domeniului
public i privat al jude ului.

 supun votului aceast  ordine de zi. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pân  ce se întrune te comisia
de validare pentru primul punct de pe list , propun s  începem cu punctul 4 al
ordinii de zi, i anume cu proiectul de hot râre pentru repartizarea pe unit i
administrativ-teritoriale a sumelor din taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumurile
comunale, pe anul 2009. Avem raportul i avizul comisiei pentru activi i
economico-financiare, iar pentru transparen , a  dori s  spun doar atât c  a fost
vorba de 22 miliarde lei care s-au împ it la în elegere cu propunerile venite din
partea vicepre edin ilor Consiliului jude ean. Dac  nu sunt obiec ii, vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.39/2008
pentru repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor din taxa pe

valoarea ad ugat  pentru drumurile comunale, pe anul 2009

Dl. pre edinte Mircea Man: Continu m, cu punctul 5, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2009. Avem i aici aviz favorabil din partea comisiei de specialitate, a a c  vi-
l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate

HOT RÂREA Nr.40/2009
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe

anul 2009
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Dl. pre edinte Mircea Man: La punctul 6 al ordinii de zi, avem proiectul de
hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite
ac iuni finan ate din rezerva bugetar . Îl rog pe pre edintele comisiei de activit i
economico-financiare s  fac  unele preciz ri.

Dl. consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, stima i colegi,
în edin a comisiei au fost câteva propuneri, i anume: dou  solicit ri venite de la
ATOP, pentru Poli ia Baia Mare, una privind acordarea sumei de 10.000 lei Ron
pentru achizi ionarea unor veste reflectorizante, iar cealalt  solicitate de sprijin
financiar pentru un program de preg tire a poli tilor fiind necesar  suma de
30.000 lei Ron; apoi, a mai fost o solicitare de ajutor financiar, venit  de la comisia
de s tate, pentru un anumit domn Bora Gheorghe, pentru o interven ie
chirurgical . La aceast  ultim  solicitare ni s-a spus ulterior c  persoana în cauz  a
mai beneficiat de sprijin financiar de la Consiliul jude ean, tot pe acest motiv, în
anii 2007 i 2008, fapt pentru care propunem respingerea acestei ultime solicit ri de
pe lista anex  la proiectul de hot râre i p strarea primelor dou  solicit ri
men ionate.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, ca membr  a
comisiei de s tate eu pledez pentru acordarea acestei sume pentru pacientul Bora
Gheorghe, pe motivul c  noi, membrii comisiei, la analiza dosarului depus de
respectiva persoan  ne-am orientat pe baza documenta iei depuse de acesta. Este
vorba de o afec iune chirurgical  foarte serioas , cu programare exact  pentru
interven ie în luna mai.

Dl. pre edinte Mircea Man: În regul . Supun votului dumneavoastr
amendamentul formulat de colegul nostru Marinel Zoica , adic  acela de amânare
pân  la o dat  viitoare a solicit rii venit  din partea lui Bora Gheorghe.

S-a votat acest amendament, în consecin  fiind amânat  propunerea
ini ial  de alocare a sumei de 6.300 lei pentru efectuarea unei interven ii
chirurgicale domnului Bora Gheorghe.

Supun votului dumneavoastr  proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.41/2009
pentru 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 privind
aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului, în anul 2008.
Exist  avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin , a a c  dac  nu sunt
întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.42/2009
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului, în

anul 2008
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Dl. pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
modificarea arond rii unit ilor administrativ-teritoriale la serviciile publice
comunitare locale de eviden  a popula iei. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.43/2009
privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-teritoriale la serviciile

publice comunitare locale de eviden  a popula iei

Dl. pre edinte Mircea Man: La punctul 9 al ordinii de zi avem proiectul de
hot râre privind modificarea 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. Sunt întreb ri?

Dl. consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, în urm  cu vreo
dou edin e am f cut un amendament cu privire la suplimentarea unei curse pe
rela ia Baia Mare – Bor a, amendament care a fost aprobat i urma s  fie organizat
o licita ie pentru aceast  curs . Din câte îmi dau seama, cei din aparatul propriu de
specialitate al Consiliului jude ean nu au inut cont de aceast  hot râre, drept pentru
care a  dori ca la edin a viitoare s  ne fie f cut un raport cu privire la modul cum
s-a respectat aceast  chestiune.

Dl. pre edinte Mircea Man: Crede i- ,  i eu am cerut de foarte mult
vreme a a ceva, inclusiv audit pe aceast  zon . Acum, v  supun votului proiectul
de hot râre.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.44/2009
privind modificarea 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. pre edinte Mircea Man:  supun aten iei proiectul de hot râre privind
aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic i a principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului de investi ii „Amenajarea domeniului schiabil
Mog a  Baia Sprie, jude ul Maramure ”.  Aici doresc s  fac o clarificare: noi nu
putem lua 5,1 milioane euro pentru a-i da unui buldozer i unui excavator ca s  fac
pârtie. Este un proiect european care cost  în jur de vreo 20 milioane euro, iar dac
ni se asigur  finan area foarte bine, în caz contrar noi nu vom repeta gre eala de la
Bor a, cu cofinan area, fiindc  nu vom putea explica cet enilor jude ului de ce în
loc de drumuri i alte investi ii urgente noi facem pârtii!

Acum, da i-mi voie s  v  supun votului proiectul de hot râre.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.45/2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic i a principalilor

indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii „Amenajarea domeniului
schiabil Mogo a  Baia Sprie, jude ul Maramure ”

Dl. pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este asem tor
celui anterior, adic  privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic i
a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii
„Amenajarea domeniului schiabil Izvoare  Bori te, jude ul Maramure ”. Vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.46/2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Proiectului tehnic i a principalilor

indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii „Amenajarea domeniului
schiabil Izvoare  Bori te, jude ul Maramure ”

Dl. pre edinte Mircea Man: La punctul 12 pe ordinea de zi avem proiectul
de hot râre privind modificarea actului constitutiv i statutului Asocia iei de
Dezvoltare Intercomunitar  Transilvania de Nord, precum i mandatarea în acest
sens a reprezentantului jude ului Maramure  în Adunarea General  a Asocia iei.
Exist  avizul comisiei de specialitate a Consiliului jude ean, a a c  dac  nu sunt
nel muriri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.47/2009
privind modificarea actului constitutiv i statutului Asocia iei de Dezvoltare

Intercomunitar  Transilvania de Nord, precum i mandatarea în acest sens a
reprezentantului jude ului Maramure  în Adunarea General  a Asocia iei

Dl. pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  de amenajare a teritoriului i
urbanism. Avem raportul de avizare al comisiei pentru urbanism i amenajarea
teritoriului, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.48/2009
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  de amenajare a

teritoriului i urbanism

Dl. pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind constituirea comisiei de selec ie a ofertelor culturale care vor beneficia de



7

finan are nerambursabil  de la bugetul statului, în anul 2009, în baza Ordonan ei
Guvernului nr.51/1998.

D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Domnule pre edinte, a a cum
reiese din expunerea de motive i din raportul anexate prezentului proiect de
hot râre, precum i din articolul 3, hot rârea va fi adus  la cuno tin  public  dup
încheierea sesiunii de selec ie a ofertelor culturale. Deci, componen a acestei
comisii nou înfiin ate nu se aduce la cuno tin  public  decât dup  închiderea
sesiunii.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Aici se cere a fi f cut
precizarea c  în Ordonan a 51 exist  o prevedere care spune c  aceast  componen
se aduce la cuno tin  public  dup  încheierea sesiunii. Mai spune de asemenea c
se aprob  prin hot râre. Putem s  interpret m c  nu vom face public  în pres i pe
site-ul Consiliului jude ean aceast  comisie, îns  nu cred c  este util s  declar m
edin  închis  pe acest punct. Dumneavoastr  cunoa te i cu to i propunerile de

membri f cute pentru aceast  comisie, deoarece le ave i în mapele de edin i au
fost f cute de c tre dumneavoastr , fiindu-  distribuite doar dumneavoastr , mai
pu in celor de la pres , iar dac  aceast  componen  este însu it  de c tre
dumneavoastr  atunci pur i simplu vot m hot rârea. Comisia are trei reprezentan i
ai consilierilor jude eni i patru speciali ti din domeniul culturii.

Exist  îns  o problem  cu indemnizarea membrilor, lucru prev zut în lege i
asupra c ruia ar trebui s  se pronun e consiliul.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Eu consider c  acest aspect ar trebui
stabilit în cadrul comisiei.

Dl. pre edinte Mircea Man: Bine. R mân consecvent pe aceast  idee i v
supun acum votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.49/2009
privind constituirea comisiei de selec ie a ofertelor culturale care vor

beneficia de finan are nerambursabil  de la bugetul statului, în anul 2009, în
baza Ordonan ei Guvernului nr.51/1998

Dl. pre edinte Mircea Man: La punctul 15 pe ordinea de zi avem proiectul
de hot râre pentru modificarea componen ei Comisiei jude ene de protec ie a
copilului Maramure . Avem raportul comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.50/2009
pentru modificarea componen ei Comisiei jude ene de protec ie a copilului

Maramure

Dl. pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu primul proiect
de hot râre de pe lista suplimentar  la ordinea de zi, adic  proiectul de hot râre
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privind aprobarea propunerilor de încadrare i modificare a încadr rii în categorii
func ionale a unor drumuri jude ene i comunale din jude ul Maramure . Exist i
aici aviz favorabil din partea comisiei de urbanism, fiind vorba de drumul care
leag  investi ia de la Dumbr vi a. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.51/2009
hot râre privind aprobarea propunerilor de încadrare i modificare a

încadr rii în categorii func ionale a unor drumuri jude ene i comunale din
jude ul Maramure

Dl. pre edinte Mircea Man: Proiectul de hot râre urm tor este cel pentru
aprobarea repartiz rii unei 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 2009. V d c  aici exist  un amendament.

Dl. consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, aici am
discutat în comisie despre acordarea acestei sume din cota de dezvoltare, iar
comisia a votat pân  la urm  suma de 600 de mii lei c tre comuna Moisei pentru
Proiectul „Moisei Eco-logic”, iar 250 mii lei pentru comuna Bârsana. Ca
amendament, s-a propus ca atât suma alocat  comunei Moisei cât i cea pentru
Bârsana s  se acorde sub rezerva constituirii unei asocia ii de dezvoltare
intercomunitar  din care s  fac  parte i Consiliul jude ean Maramur , deoarece
exist  riscul ca peste un an sau doi, comuna Moisei, care are i sta ie de ap i
pu urile, s  nu mai vrea s  dea ap  celorlalte localit i.

Tot ca amendament, s-a propus înfiin area unei comisii de evaluare pentru
partea de teren i pu urile de forare.

Dl. pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Supun votului dumneavoastr
proiectul de hot râre, incluzând cele dou  amendamente prezentate de colegul
nostru Marinel Zoica .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.52/2009
pentru aprobarea repartiz rii unei 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 2009

Dl. pre edinte Mircea Man: Un alt punct suplimentar pe ordinea zi de este
proiectul de hot râre pentru completarea unor elemente de identificare i
modificarea suprafe ei de teren aferent construc iilor pentru un bun din domeniul
public al jude ului. Observ c  exist i aici aviz favorabil dat de comisia juridic i
de disciplin , a a c  vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.53/2009
pentru completarea unor elemente de identificare i modificarea suprafe ei de

teren aferent construc iilor pentru un bun din domeniul public al jude ului

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pentru urm torul punct al
ordinii de zi, fiind vorba de proiectul de hot râre privind numirea unui
reprezentant în consiliul de administra ie al S.C. FOTBAL CLUB S.A. Baia Mare,
îl voi ruga pe domnul vicepre edinte C lin Matei s  fac  unele preciz ri.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Aici a  avea o singur  propunere: în cel lalt
mandat reprezentantul Consiliului jude ean în acest consiliu de administra ie a fost
domnul Corin Chereche , pre edinte al comisiei de sport, iar acum mi se pare
normal s  fie tot pre edintele acestei comisii din acest mandat, adic  domnul
Gabriel Zetea.

Dl. pre edinte Mircea Man: Bine. V  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.54/2009
privind numirea unui reprezentant în consiliul de administra ie al S.C.

FOTBAL CLUB S.A. Baia Mare

Dl. secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, v  rog
-mi permite i s  intervin. Exist  o solicitare a S.C. FOTBAL CLUB S.A., pentru

adunarea general  a ac ionarilor stabilit  pe data de 7 mai a.c. Pe ordinea lor de zi
figureaz  ca propunere majorarea capitalului social. Consiliul jude ean de ine acolo
6.060 de ac iuni, din cele peste 14.000. Acum, domnul consilier Zetea poate avea
din acest punct de vedere, fiind reprezentant al consiliului jude ean, dou  op iuni:
fie s  nu admit  majorarea de capital, fie dac  o admite atunci s  i se dea un mandat
pân  la cât. Oricum, votul  nostru va fi suficient de puternic având 43% din
ac iunile S.C. FOTBAL CLUB S.A.

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, Consiliul jude ean nu se poate
ocupa de fotbal, sau de exemplu de Centrul de formare profesional  „Pentru Voi” i
de o gr mad  de alte servicii din subordine care trebuie externalizate. Sunt de acord

 trebuie s  ajut m sportul, chiar am dat 2% pentru sport, iar cu domnul Zetea
vom avea o discu ie i îi vom încredin a un mandat prin care noi ne vom retrage.

Dl. consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, în comisia de
sport chiar am avut o ini iativ  în sensul de a vinde aceste ac iuni pe care le avem la
S.C. FOTBAL CLUB Baia Mare.

Dl. pre edinte Mircea Man: În regul . Cine este pentru mandatarea
domnului consilier jude ean Gabriel Zetea s  fac  demersul de retragere a
Consiliului jude ean din ac ionariatul acestui club?

S-a votat în unanimitate aceast  propunere de mandatare.
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Dl. consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, vreau s  v
spun c  oricum au fost sume pe care nu le puteam da decât cump rând în
continuare ac iuni, la fel ca i pentru celelalte echipe.

Dl. pre edinte Mircea Man: Bine. Mergem mai departe, la proiectul de
hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la prima sesiune de finan are din anul 2009.

Dl. consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a a dup  cum
rezult  din anexa la acest proiect de hot râre, am avut 21 de proiecte depuse pe
domeniul sport, din care, dup  studierea am nun it  a legalit ii documentelor
con inute, au fost declarate câ tig toare doar 13, celelalte 8 neîndeplinind condi iile
de eligibilitate.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.55/2009
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la prima sesiune de finan are din anul 2009

Dl. pre edinte Mircea Man: Urm torul punct pe ordinea de zi este raportul
asupra situa iei gestion rii drumurilor apar inând domeniului public i privat al
jude ului. Cred c  l- i citit cu to ii, iar dac  nu sunt obiec ii, trecem mai departe.

Dl. vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, a  dori s  fac o
completare la problema legat  de F.C. Baia Mare. Atât în comisia de sport, cât i în
comisia de buget-finan e s-a analizat cu seriozitate cazul F.C. Baia Mare i nimeni
nu s-a opus. În tran a de finan are au mai r mas 7 miliarde lei. Deoarece este
prezent  în sal i presa sportiv i reprezentatul Fotbal Club Baia Mare, vreau s
se tie c  to i au fost de acord s  ajut m acest club de fotbal, iar pentru o mai bun
în elegere a acestui fenomen, am s -l rog pe domnul secretar Dumu a s  fac  unele
preciz ri care in de jurisdic ie.

Dl. consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, da i-mi voie s
transmit plenului c  decizia pe care am luat-o în comisie vizavi de dosarul depus de
Sporting Baia Mare a fost de fapt un parteneriat între aceast  asocia ie i F.C. Baia
Mare, i am ajuns la concluzia c  acest proiect nu poate fi considerat eligibil sub
nici o form , acesta înc lcând mai multe puncte din criteriile de eligibilitate cerute
de lege.

Dl. vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, mai am urm toarea
rug minte: înainte de edin  membrii comisiilor de buget i sport ne-am întâlnit
înc  o dat , c zând de acord ca din sumele propuse în aceste dou  comisii s
propunem o sum , cum au f cut cei de la prim rie, sub rezerva judiciar  ca ei s
aduc  în termen de 48 de ore, conform legii, o hârtie pe baza c reia s  propunem o
sum , s  spunem de 400 milioane lei, pe care s-o aprob m în plen, sub rezer
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judiciar . Asta ar însemna s  se reduc  suma de la C.S. MARMA IA cu 200
milioane i de la C.S. EXTREM tot 200 milioane lei.

Dl. consilier jude ean Gabriel Zetea: Eu nu am nimic împotriv , îns
comisia de sport a emis o p rere clar , c  F.C. Baia Mare are depus un dosar care
nu este eligibil!

Dl. pre edinte Mircea Man: Bun. Sub aceast  rezerv  de a- i rezolva
problema pe care o are Fotbal Club Baia Mare, în caz contrar cele 400 de milioane

mânând la echipele propuse pentru a beneficia de ele,  supun votului acest
amendament.

Dl. Liviu Bala, director al Fotbal Club Baia Mare: Domnul Zetea v
induce în eroare! Vreau s  v  spun c  dânsul ne-a comunicat c  dosarul depus de
clubul nostru este eligibil!

Dl. pre edinte Mircea Man: O.K. V  supun votului acest amendament
formulat de domnul vicepre edinte Matei C lin. Cine este pentru? – 25 voturi,
Împotriv ? , Ab ineri? -5 voturi.

S-a adoptat acest amendament cu 25 voturi pentru i 5 ab ineri.
Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, haide i s  revenim la primul

proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a edin ei de ast zi, adic  cel privind
validarea mandatului unui consilier jude ean, s  vedem ce are de spus comisia de
validare.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian, pre edinte al comisiei de validare:
Domnule pre edinte, stima i colegi, în urma studierii cu aten ie a documentelor
depuse la dosar, comisia de validare a constatat c  sunt întrunite condi iile legale
pentru învestirea în func ia de consilier jude ean a domnului V lean Tiberiu,
membru al Partidului Social Democrat.

Dl. pre edinte Mircea Man: Mul umim. Supun votului dumneavoastr
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.56/2009
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

În continuare, se consum  momentul depunerii jur mântului de c tre
domnul V lean Tiberiu, la învestirea domniei sale în func ia de consilier
jude ean.

Dl. pre edinte Mircea Man: Proiectul de hot râre de la punctul 2 al ordinii
de zi este cel pentru modificarea componen ei unor comisii de specialitate, pe
domenii de activitate. Sunt propuneri aici?

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, domnul V lean
Tiberiu va intra în comisia nr.4, pentru s tate i protec ie social , i în comisia
nr.8, pentru asisten  social i protec ia copilului. La fel, din comisia nr.8 pentru
asisten  social i protec ia copilului se retrage domnul consilier jude ean Gabriel
Zetea, care va intra în comisia nr.1, pentru activit i economico-financiare. Apoi, o
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ultim  propunere de modificare în componen a comisiilor de specialitate este legat
de colegul nostru Aurel Iancu, care iese din comisia de s tate i intr  în comisia
pentru urbanism i amenjarea teritoriului. Acestea sunt propunerile.

Dl. pre edinte Mircea Man: În regul . Supun votului dumneavoastr  acest
proiect de hot râre, cu amendamentele formulate de domnul Rohian.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.57/2009
pentru modificarea componen ei unor comisii de specialitate, pe domenii de

activitate

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am ajuns i la ultimul proiect de
hot râre pe care-l mai avem de adoptat în edin a de azi, i anume cel pentru
modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în Autoritatea
Teritorial  de Ordine Public  Maramure . Ascult propunerile dumneavoastr .

Dl. consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, propunem ca
din aceast  comisie ATOP s  fac  parte colegul nostru Petru Batin.

Dl. pre edinte Mircea Man: În regul . Dac  nu sunt alte propuneri, v
supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.58/2009
pentru modificarea hot rârii de desemnare a consilierilor jude eni în

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Maramure

Dl. pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, am ajuns la finalul
edin ei, dar nu vreau s  închid edin a înainte de face ni te ultime preciz ri:

1) În data de 9 mai trebuie s  fim la Viena, pentru a marca a a cum se cuvine
Ziua Europei la Poarta Maramure ean  instalat  în urm  cu trei ani la intrarea în
parcul Laeerwald din apropierea capitalei austriece. Rog consilierii jude eni s  fie
prezen i acolo în num r cât mai mare, chiar dac  au ac iuni politice sau de alt
natur . Inten ion m s  fim cât mai mul i, primari, consilieri jude eni, adic  o
reprezentare pe m sura jude ului. Domnul vicepre edinte C lin Matei se va ocupa
de preparative. Plecarea va fi în data de 8 mai, iar întoarcerea pe 10 mai.

2) Vreau s  v  mai spun c  ieri am fost la Bucure ti, unde am avut o discu ie
cu domnul prim-ministru i am rug mintea s  v  implica i al turi de primarii în a

ror localit i sunt lucr ri de investi ii, astfel încât aceste lucr ri s  se fac . Domnii
vicepre edin i spun c  primarii nu tiu ce s  fac  cu Hot rârea Guvernului 577. Eu
nu pot s  le spun decât s fac  licita iile i s  se apuce de lucr ri, fiindc  de la 30
miliarde lei câte au fost în anul 2008 la 185 de miliarde câte avem acum i la înc
100 de miliarde, lucr rile pe 577 se pot face în Maramure , cu condi ia ca primarii

 treac  peste eventuale î elegeri cu constructorii.
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Vom preg ti licita ia pentru cele 30 de milioane i eu cred c  vom finaliza i
structura de drumuri jude ene prin aceast  lucrare. To i angaja ii de la drumurile
jude ene au un loc al lor, cu o singur  condi ie, cea de performan . Dac  pot s
lucreze vor intra pe pia , iar dac  nu, nu. La licita ia de drumuri pentru între inere
Drumurile jude ene au câ tigat la licita ie 4 loturi, celelalte 2 loturi fiind câ tigate
de o firm  privat .

Luna viitoare vom avea i licita ia pentru aeroport, i va trebui s  ne
consult m dac  acel împrumut de 7 milioane euro îl acces m în acest an, sau facem
licita ia i rezolv m o sum  minim  pentru acest an, urmând s  vedem care va fi
situa ia economic  în anul urm tor. Eu unul nu vreau s  îndator m Consiliul
jude ean într-un moment de criz i va trebui s  cump nim bine lucrurile. În orice
caz, pentru aeroport avem o sum  minim  pentru a putea începe lucr rile.

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei ordinare, mul umindu-
pentru participare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 30 aprilie
2009.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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