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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat azi, 19 august 2009,

cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispoz ia nr.146 din data de 13 august 2009, publicat  în ziarul
“Graiul Maramure ului” din ziua de vineri, 14 august 2009.

Au fost prezen i la edin  33 de consilieri jude eni din totalul de 35 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 ironka Lucia – director economic al R.A. Aeroportul Interna ional
Baia  Mare, dl. Alexa Tiberiu – director al Muzeului Jude ean de Art  “Centrul
Artistic Baia Mare”, d-na Macarie Mariana – director al Direc iei Jude ene de
Eviden a Persoanelor, dl. Dobre Teodor – membru al Partidului Social Democrat,
propus pentru validare 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 .

Dl. Mircea Man – pre edinte al Consiliului jude ean Maramure : Bun
ziua, stima i colegi. Înainte de a intra în ordinea de zi a edin ei noastre, v  propun s
ne însu im procesul verbal al edin ei anterioare. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a votat în unanimitate însu irea procesului verbal al edin ei ordinare a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 17 iulie 2009.

Dl.pre edinte Mircea Man: Pe ordinea de zi a edin ei noastre sunt încrise 7
puncte, plus 3 puncte suplimentare, i anume:
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1. Proiect de hot râre pentru încetarea prin demisie a mandatului unui
consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre pentru validarea mandatului unui consilier jude ean;
3. Proiect de hot râre pentru aprobarea rectific rii bugetului propriu al

jude ului, pe anul 2009;
4. Proiect de hot râre pentru utilizarea fondului de rulment, pentru finan area

unor cheltuieli de investi ii în anul 2009;
5. Proiect de hot râre pentru constituirea consiliului de administra ie al Regiei

Autonome “Aeroportul Interna ional” Baia Mare;
6. Proiect de hot râre pentru aprobarea avizelor unice emise de Comisia

tehnic  de amenajare a teritoriului i urbanism;
7. Proiect de hot râre pentru aprobarea modific rii arond rii unor unit i

administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de eviden  a
persoanelor;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea “Modific rii programului de transport
pentru re eaua de trasee jude ene, prin eliminarea de sta ii i modificarea
graficelor de circula ie, pe perioada 2008 – 2011;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea contract rii lucr rilor de refacere a
suprastructurii drumurilor jude ene dup  ploile toren iale i a lucr rilor de
siguran a circula iei, prin negociere direct , f  publicarea prealabil  a unui
anun  de participare;

10.Informare privind activitatea specific i realizarea principalelor obiective
cuprinse în Planul managerial al directorului Muzeului Jude ean de Art
“Centrul Artistic Baia Mare”, pentru perioada ianuarie 2007 – iulie 2009.
 supun votului acest proiect al ordinii 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, am o datorie de onoare s  v  spun

, împreun  cu mul i colegi consilieri jude eni, ne-am asumat responsabilitatea
organiz rii Horei de la Prislop, în parteneriat cu alte trei jude e. Acolo au fost aizeci
de mii de oameni, din care, v  garantez, c  55 de mii au fost din Maramure . A fost
un succes, nu a fost nimic politic, iar dac  vom tr i pân  la anul tot noi vom face
aceast  manifestare. Vreau s  v  mai spun c  nu am pus niciun leu de la Consiliul
jude ean, adic  am f cut o hor  de aizeci de mii de oameni, f  s  punem un leu de
la bugetul consiliului jude ean!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, Hora de la
Prislop a fost o reu it , îns  nu au participat atâ ia oameni cât a i spus dumneavoastr .
Eu zic c  important ar fi pentru dumneavoastr , atât în calitate de pre edinte al
consiliului jude ean, cât mai ales în calitate de pre edinte al Partidului Democrat
Liberal s  nu v  însu i aceast  s rb toare a Maramure ului i  împ i legitima ii
i drepturi de a “urca pe bin ”! Fiindc  pe acea scen  montat  acolo erau foarte mul i

politicieni, ale i de nivel parlamentar i local, care aveau tot dreptul s  spun  câteva
cuvinte în fa a maramure enilor, i care nu trebuiau s  fie tria i! A fost o chestiune
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urât , iar eu v  rog ca pe viitor s  l sa i oamenii s  se exprime liber atunci când au de
transmis un mesaj maramure enilor.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, a  dori s  v
comunic ceva: ar fi fost mult mai corect dac  a i fi invitat to i consilierii jude eni la
acea s rb toare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu am invitat to i consilierii jude eni, îns  unii
din ei au umblat dup  pre edintele B sescu, care nu a urcat pe scen , iar în felul sta
consilierii “au luat plas ”!

Acum, intr m în ordinea de zi.  supun votului proiectul de hot râre privind
încetarea prin demisie a mandatului unui consilier jude ean. Este vorba de doamna
Ana Moldovan, care i-a dat demisia din aceast  func ie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr. 100/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului unui consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de hot râre privind
validarea mandatului unui consilier jude ean. Avem raportul comisiei de validare, din
care rezult  c  domnul Dobra Ioan Teodor îndepline te condi iile pentru a fi validat
în func ia de consilier jude ean.  supun a adar votului acest proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.101/2009
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

Urmeaz  procedura de învestire în func ia de consilier jude ean a domnului
Dobra Ioan Teodor i depunerea jur mântului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2009.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, noi am formulat
un amendament în edin a comisiei pentru activit i economico-financiare, îns
domnul secretar al jude ului are anumite obiec ii aici.

Dl. Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Deci, observa ia ar fi c  acea
atribuire de fonduri din rezerva bugetar  s  se fac  printr-o hot râre distinct , nu sub
form  de amendament în cadrul acestui proiect de hot râre deja formulat.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : i, oricum hot rârea putem s-o lu m
cu amendament deoarece rectific m bugetul, c  lu m de la capitolul “investi ii sal ”
i trecem în “rezerva bugetar ”. Adic  s  major m bugetul la rezerv .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, vreau s  v  spun c  le-am cerut
directorilor i colegilor din consiliu s  preg teasc  un program, pân  la finalul anului
2009, prin care s  facem economii de 20-30% pe personal. tiu c  sunt 128 de
angaja i în Consiliul jude ean i, dup  popula ia din jude , am avea dreptul la 140 de
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angaja i, deci schema noastr  nu este supraînc rcat . Trebuie s  facem economii, nu
tiu din ce, dar trebuie. i pot începe cu salariul pre edintelui i al directorilor! În

condi iile acestei crize economice nu mai putem discuta de sal  de edin e i de alte
chestiuni!

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Amendamentul la hot rârea privind
rectificarea bugetului este s  se aduc  suma de la capitolul “investi ii sal edin e” în
rezerva bugetar .

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acest amendament.
Amendamentul a fost votat în unanimitate.
Acum da i-mi voie s  v  supun votului proiectul de hot râre împreun  cu

amendamentul.
S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.102/2009
pentru aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor cheltuieli de investi ii în anul
2009. Avem avizul favorabil al comisiei de specialitate, a a c  dac  nu sunt întreb ri,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.103/2009
pentru utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor cheltuieli de

investi ii în anul 2009

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, în urm  cu
dou edin e am luat din nou suma de 200 mii lei de la capitolul “investi ii sal
edin e” ca s -i trecem în rezerva bugetar , pentru a fi utiliza i la înl turarea efectelor

calamit ilor naturale din jude ul  Maramure . pasta a venit peste comuna Rona de
Sus, unde ase case au fost m turate de ape, iar consiliul local se afl  în neputin a de
a ajuta. La fel, în ora ul Vi eu de Sus, o cas  a ars pân  în temelii, iar pompierii nu au
putut interveni din cauz  c  drumul de acces la acea gospod rie era distrus de
inunda ii. Am aici adresele înaintate de c tre Prim ria ora ului Vi eu de Sus, pentru a
ajuta aceast  interven ie de deschidere de drum (unde a fost alunecarea de teren), prin
care solicit  1,1 miliarde lei i cred c  este de datoria noastr  s -i ajut m. mân
mirat c  din data de 16 iulie când au fost transmise adresele c tre consiliul jude ean
nici pân  ast zi aceste documente nu au fost repartizate comisiilor de specialitate spre
analiz , probabil z când prea mult timp în niscai sertare prin consiliul jude ean. Eu vi
le înmânez acum, totodat  cu rug mintea ca din rezerva consiliului jude ean s
aloc m ora ului Vi eu de Sus suma de 700 de milioane lei.

Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. Am vorbit cu domnul vicepre edinte i cei
700 de milioane de care f cea i referire vor pleca acolo unde trebuie.
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Dl.vicepre edinte C lin Matei: Da, sunt de p rere c  din cele dou  miliarde
lei vechi propu i a se da pentru calamit i, 700 de milioane s  mearg  la Vi eu de Sus
i 1 miliard la Rona de Sus.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Este nevoie a se întocmi un
proiect de hot râre în acest sens.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Trecem mai departe, la proiectul de
hot râre pentru constituirea consiliului de administra ie al Regiei Autonome
“Aeroportul Interna ional” Baia Mare. Noi nu am avut un consiliu de administra ie la
aeroport, a a c  am cerut ministerelor s  ne trimit  reprezentan i i în sfâr it s-a
constituit acest consiliu de administra ie. Îl rog pe domnul Dumu a s  fac  unele
preciz ri.

Dl. Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnilor consilieri, potrivit
hot rârii de guvern prin care se aprob  regulamentul cadru al regiilor autonome ale
aeroporturilor de subordonare jude ean , consiliile de administra ie ale acestora sunt
formate din 7 – 9 membri. Noi am optat pentru varianta de 7 membri. În mod
obligatoriu, sunt inclu i aici: directorul aeroportului – în spe  domnul Dale Vasile,
reprezentantul Ministerului Ap rii Na ionale – în cazul nostru fiind numit domnul
Mure an Remus, reprezentantul Ministerului Transporturilor (aici numit fiind domnul
Pilat Ioan), reprezentatul Ministerului Finan elor – în persoana domnului Lupu i
Teodor, reprezentantul Ministerului Muncii – doamna Podu Florian cr mioara i
înc  doi membri, din care unul reprezentant al autorit ii – alt  persoan  decât
consilierul jude ean care este incompatibil cu calitatea de membru în consiliul de
administra ie (s-a optat aici pentru domnul P tra cu Mihai), iar ultimul membru este
un specialist în domeniul economic, în persoana domnului Barbul Gerrard Gabriel.

adar, ace tia sunt cei 7 propu i pentru a fi membri în consiliul de administra ie al
regiei autonome Aeroportul Baia Mare.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr. 104/2009
pentru constituirea consiliului de administra ie al Regiei Autonome “Aeroportul

Interna ional” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  de amenajare a
teritoriului i urbanism. Exist  avizul favorabil dat de comisia de specialitate, a a c
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.105/2009
pentru aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnic  de amenajare a

teritoriului i urbanism
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Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct pe ordinea de zi este proiectul
de hot râre pentru aprobarea modific rii arond rii unor unit i administrativ-
teritoriale la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor. i aici s-a
dat aviz favorabil de c tre membri comisiei juridice i de disciplin . Sunt întreb ri?
Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HO RÂREA Nr.106/2009
pentru aprobarea modific rii arond rii unor unit i administrative-teritoriale la

serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor

Dl.pre edinte Mircea Man: Trecem acum la cele trei puncte suplimentare de
pe ordinea de zi. adar, v  supun aten iei proiectul de hot râre privind aprobarea
“Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin
eliminarea de sta ii i modificarea graficelor de circula ie, pe perioada 2008 – 2011”.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, eu cred c  cei care
sunt angaja i în acest departament chiar “ i merit  sporul de 10% pentru
performan ”, fiindc  se vede în fiecare edin  de consiliu c  fac modific ri la acest
program de transport. V-am rugat, domnule pre edinte, într-o edin  anterioar , s
discut m pe marginea acestei chestiuni, dar se vede treaba c  m  amâna i de la o
edin  la alta.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, v  supun votului proiectul de
hot râre. Cine este pentru? – 29 voturi, Împotriv ? -4 voturi, Ab ineri? -0,

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 4 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr.107/2009
privind aprobarea “Modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene, prin eliminarea de sta ii i modificarea graficelor de circula ie,
pe perioada 2008 – 2011”

Dl.pre edinte Mircea Man: Penultimul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea contract rii lucr rilor de refacere a suprastructurii drumurilor jude ene
dup  ploile toren iale i a lucr rilor de siguran a circula iei, prin negociere direct ,

 publicarea prealabil  a unui anun  de participare. Este un proiect extrem de
important, mai ales c  avem o sum  pe care o putem folosi la refacerea drumurilor
dup  calamit i.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în dezbaterile din
cadrul comisiei de buget-finan e, pe lâng  cele 21 de pozi ii înscrise în proiectul de
hot râre au mai intervenit complet ri cu înc  5 tronsoane de drumuri jude ene, i
anume: 1- tronsonul Vi eu de Jos – Bogdan Vod –, 2- omcuta Mare – Copalnic

tur, 3- Berchezoaia – Cetatea Chioarului, 4 -Boiu Mare – Vima Mic i 5 –
Baia Mare- omcuta Mare.



7

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, la început de mandat am spus
nu voi face niciodat  o încredin are direct  de lucr ri c tre S.C. Drumuri-Poduri S.A.
Baia Mare, îns  acum, împreun  cu domnul vicepre edinte Matei C lin, am hot rât s
facem acest lucru.

Acum, v  supun votului proiectul de hot râre, cu amendamentul formulat de
comisia de buget-finan e, pentru introducerea celor 5 tronsoane de drum.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i 1 ab inere

HOT RÂREA Nr.108/2009
privind aprobarea contract rii lucr rilor de refacere a suprastructurii
drumurilor jude ene dup  ploile toren iale i a lucr rilor de siguran a

circula iei, prin negociere direct , f  publicarea prealabil  a unui anun  de
participare

Dl.pre edinte Mircea Man: Am ajuns la finalul edin ei, moment în care îl
rog pe domnul Tiberiu Alexa, directorul Muzeului de Art  “Centrul Artistic Baia
Mare” s  ne prezinte o scurt  informare cu privire la activitatea institu iei pe care o
conduce.

Dl.Tiberiu Alexa, director al Muzeului de Art  “Centrul Artistic Baia
Mare”: Domnule pre edinte, domnilor consilieri, stima i invita i, activitatea noastr
în intervalul ianuarie 2007 – iulie 2009 s-a fundamentat pe principiul stabilit în planul
managerial, i anume acela de a parcurge o prim  etap , etapa stabiliz rii institu iei,
adic  rea ezarea institu iei pe o platform  de func ionare minimal acceptabil , în a a
fel încât în anul 2010 s  putem demara etapa dezvolt rii. Am beneficiat de trei
exerci ii bugetare, aprobate de vechiul i actualul consiliu jude ean, ceea ce ne-a
permis s  concluzion m ast zi c , în linii generale, ne apropiem de momentul
finaliz rii cu succes a acestei etape. Aceasta înseamn  practic dezvoltarea axei a
doua, a patrimoniului muzeal, prin achizi ii i dona ii. Consider c  este elementul cel
mai semnificativ, în condi iile în care în cele trei exerci ii bugetare din cursul celor
doi ani i jum tate am reu it s  îmbog im 1.464 de piese de art i de fond
documentar.

Doamnelor i domnilor, este performan a de vârf din întreaga istorie a
muzeului nostru care începe în anul 1961 i aceasta are o semnifica ie special .
Lucr rile de art  plastic , în practica universal , semnific  un element destul de
important i de durabil, i anume acela de tezaurizare. Ast zi, în arta plastic , se
investe te i cu inta capitaliz rii. Doresc s  subliniez a adar faptul c  patrimoniul
consiliului jude ean s-a îmbog it cu aproape 10 miliarde lei vechi, în principal prin
finan ri de la buget, dar i din dona ii, în procent de aproape 40%.

Doamnelor i domnilor, vreau s  v  mai spun c  începerea etapei a doua ar
trebui privit  într-un context mai larg, într-un context al provoc rilor cu care ne vom
confrunta cu to ii, i în primul rând jude ul Maramure . Dintre aceste provoc ri, cred

 cea mai important i de care, sigur, depinde i soarta viitoare a muzeului nostru,
este aceea privind reforma administrativ  preconiza . tim c  se poart  demersuri
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intense pentru a transforma jude ul Maramure  într-un pol de coagulare regional , în
a fel încât jude ul nostru s  atrag  alte jude e, iar Baia Mare s  fie capital  de

regiune.
Acestea fiind spuse, consider c brandul cultural “Centrul Artistic Baia Mare”

i coala de Pictur  de la Baia Mare pot reprezenta o bun  carte de vizit i un
puternic argument în inta acestor demersuri care, sigur, vor fi destul de dure. Exist
cel pu in trei argumente fundamentale pe care alte centre culturale i alte jude e nu le
au. Acestea sunt: 1) o identitate transna ional  cert  în aceast  parte a României i a
Europei, care atinge culturile din România, Slovacia, Ungaria, Ucraina, zona
limitrof  a Serbiei, i din Germania, într-o zon  mai extins ; b) notorietate
interna ional  major , care nu se reg se te în niciunul din centrele culturale majore
din Transilvania; c) o viabilitate prezent i viitoare. Din perspectiva acestor trei
argumente, propun public, de fapt transmit public trei idei, care cred c  ar putea s
serveasc  în mapa, în portofoliul de argumente în temeiul c rora se vor negocia i se
va realiza sau nu Maramure ul ca pol de coagulare regional : a) un parteneriat de tip
joy adventure între Consiliul jude ean Maramure , Consiliul Local Baia Mare i
Prim ria Baia Mare, pentru atragerea de surse financiare i logistice, în ceea ce s-ar
putea numi – ca structur  parainstitu ional – Centrul Artistic Baia Mare; b) un al
doilea parteneriat, tot de tipul joy adventure, între Consiliul jude ean, Consiliul local
Baia Mare, Muzeul Jude ean de Art , Universitatea de Nord, filiala Baia Mare a
Uniunii Arti tilor Plastici, pentru realizarea unui program integrat de sus inere a
acestui Centru Artistic Baia Mare. Trei inte mi se par mie c  ar putea fi atinse i care
se reg sesc în planul de dezvoltare pe termen mediu al jude ului, i anume: un turism
cultural activ, care s  propun  o ofert  concret , deci nu doar pasiv, de vizitare a
muzeului, ci o ofert  concret , care s  se adreseze în primul rând turi tilor din Europa
occidental  dar i din cea r ritean , în ideea de a înfiin a la Baia Mare cursuri de
var  în domeniul artelor plastice, mai cu seam  în domeniul picturii, care este, pân
la urm , brandul Baia Mare. Modelul ar fi cel al cursurilor de var  de înv are a
limbii italiene, a Institutului Interna ional de la Floren a. O alt  idee esen ial  s-ar
reg si în realizarea unui târg interna ional de pictur  peisagistic i de expozi ie de
art . Cred c  am putea polariza din aceast  zon  a Europei un program pe care nu-l
are nimeni, în a a fel încât, din aceast  identitate artistic  s  derive posibile inte de
eficientizare în câmpul economic, în câmpul cultural, dar i în cel de coeziune
social .

În final, în numele colectivului muzeului nostru, doresc s  aduc mul umiri
tuturor celor care au sprijinit activitatea noastr , i îng dui i-mi s  v  adresez invita ia
de a vizita muzeul de art  pe care l-am redeschis în data de 30 iunie 2009.

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umim, domnule director. Vreau s  v
spun unele lucruri despre situa ia de la coala Popular  de Art  din Baia Mare.
Stima i colegi, nu tiu de ce s-a cump rat acea cl dire, veche, drept sediu pentru
aceast  institu ie, creîndu-se o serie de probleme acolo. Am luat o decizie, pentru a
muta coala de arte într-un alt sediu, ori pe strada Pet fi, ori într-o alt  cl dire a
Consiliului jude ean Maramure , pentru a nu mai r mâne la mâna acelui individ
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str in care face s turi sub cl direa colii de arte, cauzând prejudicii majore tuturor.
Am vrut s  fim cinsti i i pentru c  suntem coproprietari acolo i-am propus un plan
acestui om, noi am pus dou  miliarde iar el un milliard i jum tate i tot nu a vrut.

tia bine c  noi nu vom risca s  l m în continuare s  se in  cursuri în acea cl dire,
ca nu cumva s  se mai produc  vreun accident i s  fie i copiii în cl dire. Am cerut
colegilor de la Direc ia de patrimoniu s  g seasc  o loca ie pentru coala de art , ca

 putem muta elevii de-acolo.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, a  dori s  spun

i eu ceva în încheiere. Mul umim domnului director Tibi Alexa pentru activitatea
laborioas  depus  în cadrul Muzeului de art  “Centrul Artistic Baia Mare”. Consider

 trebuie s  men inem coala de Pictur  b im rean , coala de pictur  “Hollosi
Simon” pe viitor, ca un adev rat brand al Maramure ului, pe lâng  celelalte dou
mari branduri ale jude ului nostru: por ile maramure ene i bisericile de lemn, i
Cimitirul Vesel de la S pân a. Ar trebui, domnule pre edinte, s  v  implica i mai
mult în aceste chestiuni, cu bani i loca ii, pentru a dezvolta mai mult aceste branduri
ale Maramure ului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, sunt de acord cu cele spuse de
dumneavoastr , mai ales c  Maramure ul merit  acest lucru. M-am gândit chiar la
lansarea unui Cr ciun în Maramure , de c tre noi, consiliul jude ean, cu toate
obiceiurile i datinile care se reg sesc în aceast  parte de ar .

Acum, dac  nu mai sunt interven ii, v  mul umesc pentru participare i declare
închise lucr rile edin ei de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 19 august
2009.

PRE EDINTE,
  Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

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


