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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
         Nr.3827/2009

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

din data de 30 iunie 2009

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.122 din 25.06.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de 2.06.2009.

Au fost prezen i la edin  27 de consilieri jude eni din totalul de 31 afla i în
func ie la aceast  dat .

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 al Direc iei
Economice, 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 , d-na Li e Mihaela – ef serviciu Birou Rela ii Interna ionale,
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, al i directori ai institu iilor subordonate
Consiliului jude ean Maramure i un num r de 11 reprezentan i mass-media din
jude ul Maramure .

Dl. Mircea Man – pre edinte al Consiliului jude ean Maramure : Stima i
colegi, fa  de proiectul de ordine de zi întocmit ini ial, pe care-l ave i cu to ii în
mape, ar mai fi dou  puncte suplimentare, a a c  da i-mi voie s  v  prezint întreaga
ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului doamnei
Vere  Mirela Ana i declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea descentraliz rii Programului
guvernamental “Lapte-Corn”, precum i aprobarea repartiz rii pe unit i
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  pentru
finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ean aferente programului
“Lapte-Corn”, pe anul 2009;
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3. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a
proiectului Educa ie pentru Protec ia Mediului i pentru o Dezvoltare Durabil
în România , depus în cadrul Programului de Cooperare a Comunit ii Flamande
cu Centrul i Estul Europei i cofinan area acestuia;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele
 Bori te, jude ul Maramure ;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului Amenajarea domeniului schiabil Mogo a
 Baia Sprie, jude ul Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  a proiectului

Sprijinirea ini iativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în
cadrul DGAS, prin implementarea sistemului de managementul documentelor
electronice, arhivare electronic i înfiin are de ghi eu unic oline, pentru
rezolvarea cazurilor i incidentelor de orice natur , în cadrul Programului
Opera ional “Dezvoltarea capacit ii administrative” – axa prioritar  nr.2;

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

8. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unei suprafe e de teren din
domeniul public al jude ului Maramure  aflat în administrarea Spitalului jude ean
de urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre
Inspectoratul Jude ean de Poli ie de Frontier  Maramure  a unei suprafe e de teren
din domeniul public al jude ului;

10. Proiect de ho râre privind aprobarea achizi ion rii a dou  suprafe e de
teren i includerea acestora în domeniul public al jude ului;

11. Proiect de hot râre privind însu irea propunerilor de încadrare în
categoria func ional  a drumurilor comunale, a unor drumuri de interes local din
jude ul Maramure ;

12. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei comisiei jude ene de
protec ie a copilului;

13. Proiect de hot râre pentru aprobarea modific rii programului de transport
jude ean;

14. Raportul de activitate al Autorit ii de autorizare în domeniul
transportului public jude ean de persoane.

Puncte suplimentare:
15. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului

Iancu Aurel Anton i declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean;
16. Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului cu privire la utilizarea

fondurilor din rezerva bugetar , conform art.2 alin.(3) din Hot rârea Consiliului
jude ean nr.32/2008 privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2009.
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Stima i colegi, v  supun votului proiectul ordinii de zi, cu propunerea ca
punctul 15 s  devin  punctul 2 i s  mergem apoi în continuare cu proiectele de
hot râri.

S-a adoptat în unanimitate ordinea de zi a edin ei Consiliului jude ean
Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem a adar, cu proiectul de hot râre privind
încetarea prin demisie a mandatului doamnei Vere  Mirela Ana i declararea ca
vacant a unui loc de consilier jude ean. Exist  raportul comisiei de specialitate, a a

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

HOT RÂREA Nr.74/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului doamnei Vere  Mirela Ana

i declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acum proiectul de hot râre
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Iancu Aurel Anton i
declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.75/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Iancu Aurel Anton

i declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea descentraliz rii Programului guvernamental “Lapte-Corn”, precum i
aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad ugat  pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul
jude ean aferente programului “Lapte-Corn”, pe anul 2009. 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.76/2009
privind aprobarea descentraliz rii Programului guvernamental “Lapte-Corn”,

precum i aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat

pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivel jude ean
aferente programului “Lapte-Corn”, pe anul 2009
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Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Educa ie pentru
Protec ia Mediului i pentru o Dezvoltare Durabil  în România , depus în cadrul
Programului de Cooperare a Comunit ii Flamande cu Centrul i Estul Europei i
cofinan area acestuia. Avem avizul favorabil din partea comisiei pentru activit i
economico-financiare, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.77/2009
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Educa ie pentru

Protec ia Mediului i pentru o Dezvoltare Durabil  în România , depus în cadrul
Programului de Cooperare a Comunit ii Flamande cu Centrul i Estul

Europei i cofinan area acestuia

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area proiectului

Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele  Bori te, jude ul Maramure . Aici
am o precizare f cut  de doamna ministru: nu este vorba de o cofinan are a
jude ului, iar noi am cerut s  ni se dea în scris de la minister  nu va fi mai mare de
2% acea cot  de participare. Se pare c  nu este vorba de nicio cot  de participare din
partea Consiliului jude ean Maramure , ci doar de implicarea acestuia în rezolvarea
proiectului.

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, a  dori s  fac o
singur  precizare aici, cu privire la cele dou  proiecte con inând amenaj ri de
domenii schiabile, i anume: pentru a avea acces la aceste zone schiabile, ar fi bine

 rezolv m mai întâi infrastructura rutier .
Dl.pre edinte Mircea Man: Eu am vorbit cu pre edintele rii i despre acest

aspect, îns  v  spun c  sunt bani diferi i, bani europeni, iar dac -i folosim bine, dac
nu, nu.

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

HOT RÂREA Nr.78/2009
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la

cofinan area proiectului Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele  Bori te,
jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului cel lalt proiect de
hot râre asem tor, adic  cel privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului Amenajarea domeniului schiabil Mogo a
 Baia Sprie, jude ul Maramure .
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.79/2009
privind aprobarea partici rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area

proiectului Amenajarea domeniului schiabil Mogo a  Baia Sprie, jude ul
Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea promov rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure  a proiectului Sprijinirea ini iativelor de reducere a duratei
de livrare a serviciilor publice în cadrul DGAS, prin implementarea sistemului de
managementul documentelor electronice, arhivare electronic i înfiin are de
ghi eu unic oline, pentru rezolvarea cazurilor i incidentelor de orice natur , în
cadrul Programului Opera ional “Dezvoltarea capacit ii administrative” – axa
prioritar  nr.2. Exist  avizul comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.80/2009
privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General  de Asisten

Social i Protec ia Copilului Maramure  a proiectului Sprijinirea ini iativelor
de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice în cadrul DGAS, prin

implementarea sistemului de managementul documentelor electronice, arhivare
electronic i înfiin are de ghi eu unic oline, pentru rezolvarea cazurilor i

incidentelor de orice natur , în cadrul Programului Opera ional “Dezvoltarea
capacit ii administrative” – axa prioritar  nr.2

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni
finan ate din rezerva bugetar .

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, fa  de anexa
primit  în comisie s-au mai supus aprob rii unele solicit ri de finan are. Trebuie s
existe un amendament din acest punct de vedere.

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, îl am aici: la art.1 se modific  suma. V
supun a adar votului proiectul de hot râre împreun  cu acest amendament formulat
ulterior.

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, vreau s
informez colegii c  organizarea Campionatului european de culturism i fitness a
fost un eveniment extraordinar, i le mul umesc pentru c  au aprobat acel sprijin
financiar pentru aceast  manifestare sportiv . Federa ia Interna ional  de Fitness i
Bodybuilding a transmis felicit rile sale c tre Clubul Sportiv Municipal Baia Mare.
Este o promovare a jude ului nostru care s-a f cut cu bani pu ini, zic eu, îns
sportivii care au performat în acea sal , în timpul concursului, au fost la în ime.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun votului proiectul de hot râre.
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S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.81/2009
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la

diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind
aprobarea închirierii unei suprafe e de teren din domeniul public al jude ului
Maramure  aflat în administrarea Spitalului jude ean de urgen  “Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare. Avem avizul favorabil al comisiei, iar dac  nu sunt întreb ri, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.82/2009
privind aprobarea închirierii unei suprafe e de teren din domeniul public al
jude ului Maramure  aflat în administrarea Spitalului jude ean de urgen

“Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Dl.pr edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de
zi a edin ei de ast zi este cel privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre
Inspectoratul Jude ean de Poli ie de Frontier  Maramure  a unei suprafe e de teren
din domeniul public al jude ului. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.83/2009
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre Inspectoratul

Jude ean de Poli ie de Frontier  Maramure  a unei suprafe e de teren din
domeniul public al jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea achizi ion rii a dou  suprafe e de teren i includerea
acestora în domeniul public al jude ului. i acest proiect de hot râre a primit aviz
favorabil din partea comisiei juridice i a comisiei de buget-finan e, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.84/2009
privind aprobarea achizi ion rii a dou  suprafe e de teren i includerea

acestora în domeniul public al jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctual 11 pe ordinea de zi avem proiectul
de hot râre privind însu irea propunerilor de încadrare în categoria func ional  a
drumurilor comunale, a unor drumuri de interes local din jude ul Maramure . S-a
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dat aviz favorabil din partea comisiei pentru urbanism i amenajarea teritoriului, a a
 vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.85/2009
privind însu irea propunerilor de încadrare în categoria func ional  a

drumurilor comunale, a unor drumuri de interes local din jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre
modificarea componen ei comisiei jude ene de protec ie a copilului. Exist  avizul
favorabil al comisiei pentru protec ia copilului. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.86/2009
privind modificarea componen ei comisiei jude ene de protec ie a copilului

Dl.pre edinte Mircea Man: Punctul 13 îl constituie proiectul de hot râre
pentru aprobarea modific rii programului de transport jude ean. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.87/2009
pentru aprobarea modific rii programului de transport jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Urmeaz  acum punctul de pe ordinea de zi cu
raportul de activitate al Autorit ii de autorizare în domeniul transportului public
jude ean de persoane. Sunt interven ii aici?

Dl.consilier jude ean Gabriel Valer Zetea: Domnule pre edinte, am citit
acest raport i l-am g sit extrem de tehnic, con inând o gr mad  de citate din
diferite legi i fiind un fel de copy-paste a diferitelor acte normative invocate. Dac
nu e ti din domeniu nu ai cum s  în elegi acest raport. Dar, din câte am în eles,
aceste trasee se modific  la solicitarea autorit ilor locale, iar noi trebuie s
conlucr m cu acestea. De aceea, nu mi se pare corect s  aprob m acum acest raport.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, recunosc c  nici eu i nici
domnul vicepre edinte nu am v zut acest raport, a a c  am o propunere: haide i s -l
amân m pân  la edin a viitoare.

S-a votat, cu 26 voturi pentru i o ab inere, amânarea discut rii
raportului de activitate al Autorit ii de autorizare în domeniul transportului
public jude ean de persoane pân  la viitoarea edin  de consiliu jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul punct pe ordinea de zi este proiectul de
hot râre privind aprobarea Raportului cu privire la utilizarea fondurilor din rezerva
bugetar , conform art.2 alin.(3) din Hot rârea Consiliului jude ean nr.32/2008
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2009. Vi-l
supun i pe acesta la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.88/2009
privind aprobarea Raportului cu privire la utilizarea fondurilor din

rezerva bugetar , conform art.2 alin.(3) din Hot rârea Consiliului jude ean
nr.32/2008 privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, având în vedere faptul c  ast zi
împlinim un an de activitate în consiliul jude ean, cu bune, cu rele, consider c  a
fost un an benefic pentru jude ul Maramure  sub aspectul fondurilor pe care am
reu it s  le aducem în jude , în ciuda acestor condi ii de criz  economic  persistent .
Eu v  mul umesc i sper într-o colaborare bun  cu dumneavoastr i pe viitor.

Dau cuvântul acum, în finalul edin ei, colegului nostru Teodor Ardelean.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean (director al Bibliotecii Jude ene

“Petre Dulfu” Baia Mare): Domnule pre edinte, stima i colegi, sub obl duirea
Consiliului jude ean institu iile de cultur  pot face performan e. Eu v  rog, personal,
în numele meu i al colegilor din comisia pentru înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural, s  face i în a a fel încât traseul ministrului turismului care se
afl  în Maramure  la aceast  or  s  ajung i pe la Muzeul de Mineralogie, pentru

 mai bun obiectiv cultural decât acesta – pentru a în elege lucrurile i bog iile
acestui jude – nu exist . Constata i, v  rog, c  sunt fair-play i nu am spus s-o
invita i pe doamna ministru Elena Udrea la Biblioteca jude ean  “Petre Dulfu”,
cl direa cea mai frumoas i mai modern  din România, pentru c  nu face parte din
paleta obiectivelor unui ministru al turismului.

 informez în acela i timp c  trebuie s  plec în mare grab  spre Bucure ti,
pentru c  sunt invitat la Ambasada Americii din Bucure ti, la aniversarea a 233 de
ani de la înfiin area Statelor Unite ale Americii.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în ceea ce prive te vizita în
jude ul nostru a doamnei ministru Udrea, pot s  v  spun c  domnia sa se va deplasa
azi la m stirea de la Bârsana, vom intra i pe la ti, apoi va fi vizitat
Memorialul de la Sighet, Cimitirul Vesel de la S pân a i m stirea, cu întoarcere
la pe Dese ti i Giule ti, i în final pe la Muzeul de Mineralogie, dup  care probabil
va vizita i biblioteca jude ean , chiar dac  domnul director nu se va afla în
localitate.

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei de ast zi.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi, 30 iunie 2009.

 PRE EDINTE,
   Mircea Man    SECRETAR AL JUDE ULUI,
        Dumitru  Dumu a

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