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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN
        Nr. 5781/2009

PROCES VERBAL
încheiat azi, 23 septembrie 2009,

cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.173 din data de 16.09.2009, publicat  în ziarul
“Graiul Maramure ului” din ziua de vineri, 18 septembrie 2009.

Au fost prezen i la edin  32 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din Baia
Mare.

Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana - director 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 Macarie Mariana – director al Direc iei Jude ene de
Eviden a Persoanelor, d-na D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric
Na ional “Transilvania” Baia Mare, dl.Boitor Nicolae – director al Direc iei
generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure , al i directori ai
institu iilor subordonate Consiliului jude ean Maramure i un num r de 9
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

 ne însu im procesul verbal al edin ei din luna august. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

S-a votat însu irea procesului verbal.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, în calitate de

pre edinte al comisiei de sport a  dori s  îl felicit pe domnul vicepre edinte C lin
Matei, care este pre edintele “stejarilor maramure eni”, pentru sprijinul acordat
echipei în calificarea în finala Cupei României, i le urez succes pentru meciul
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pe care-l vor avea sâmb , la Bucure ti. M  gândesc c  ar fi bine dac  am putea
-i premiem pe ace ti sportivi pentru rezultatele ob inute.

Dl.pre edinte Mircea Man: Merit  felicita i atât juc torii echipei, cât i
domnul vicepre edinte C lin Matei pentru modul în care s-a implicat, i sigur,
trebuie s  recunoa tem c  este un succes pentru jude ul Maramure .

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, înainte de a
intra în ordinea de zi, v  rog s -mi permite i s  am i eu o scurt  interven ie.
Spitalul de boli infec ioase, dermatologie i psihiatrie Baia Mare avea în consiliul

u consultativ i doi colegi de-ai no tri, consilieri jude eni, care au plecat prin
demisie, locurile acestora r mânând vacante. Se impune, a adar, stima i colegi,
alegerea altor dou  persoane în acest consiliu consultativ, deoarece este o sarcin
deosebit de important  la ora actual , având în vedere presiunea social i medical
existent , precum i amenin area cu pandemia de virus H1N1. Deci, pentru edin a
viitoare, a  dori s  rezolva i acest aspect.

În regul . Stima i colegi, v  supun votului urm torul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hot râre pentru modificarea componen ei nominale a unor

comisii de specialitate, pe domenii de activitate;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al

jude ului Maramure , pe anul 2009;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea activit ilor în care va fi implicat

jude ul Maramure , în managementul i implementarea proiectului
Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru

interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord i  a
cheltuielilor jude ului Maramure  legate de acest proiect;

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

5. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor
spa ii din domeniul privat al jude ului Maramure  Casei de Asigur ri de

tate Maramure ;
6. Proiect de hot râre privind aprobarea Master Planului jude ean de ap i

ap  uzat , revizuit la data de 23 iunie 2009;
7. Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia

jude ean  tehnic  de amenajare a teritoriului i urbanism;
8. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investi ii Reabilitarea Centrului reziden ial
de îngrijire i asisten  social  pentru adul Sighetu Marma iei;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea studiului de fezabilitate i a
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii

Centru na ional de informare i promovare turistic  Maramure ;
10.Proiect de hot râre privind aprobarea Proiectului i a cheltuielilor legate

de acesta pentru obiectivul de investi ii Centru na ional de informare i
promovare turistic  Maramure ;
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11.Proiect de hot râre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între
Consiliul jude ean Maramure i Consiliul local Baia Mare privind
realizarea proiectului Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele
Bori te, jude ul Maramure ;

12.Proiect de hot râre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între
Consiliul jude ean Maramure i Consiliul local Baia Sprie, privind
realizarea proiectului Amenajarea domeniului schiabil Mogo a  Baia
Sprie, jude ul Maramure ;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei tehnice i a
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii 3D
VIRTUAL TOURISM  Centru de promovare i valorizare a
patrimoniului material ;

14.Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii în parteneriat a
proiectului coala european , propus spre finan are în cadrul
Programului de cooperare transfrontalier ENPI  Ungaria, Slovacia,
România, Ucraina, 2007  2013  de c tre Agen ia de Management
Energetic Maramure , i cofinan area acestuia.
Suplimentar, avem înscris pe ordinea de zi proiectul de hot râre privind

aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil i a
sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la prima
sesiune de finan are, etapa a II-a, din anul 2009. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, a adar, cu proiectul de hot râre

pentru modificarea componen ei nominale a unor comisii de specialitate, pe
domenii de activitate. Domnul consilier Dobra Teodor va intra în cele dou  comisii
pe locurile care au fost ocupate de doamna Moldovan Ana pân  înainte de demisia
dânsei. Dac  nu sunt întreb ri, v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.110/2009
pentru modificarea componen ei nominale a unor comisii de specialitate, pe

domenii de activitate

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2009. Nici
aici nu cred c  sunt probleme, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.111/2009
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe

anul 2009
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Dl.pre edinte Mircea Man: Al treilea proiect de hot râre este cel privind
aprobarea activit ilor în care va fi implicat jude ul Maramure , în managementul i
implementarea proiectului Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor
opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord i a
cheltuielilor jude ului Maramure  legate de acest proiect. Avem aviz favorabil din
partea comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.112/2009
privind aprobarea activit ilor în care va fi implicat jude ul Maramure , în

managementul i implementarea proiectului Îmbun irea dot rii cu
echipamente a bazelor opera ionale

pentru interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord
i a cheltuielilor jude ului Maramure  legate de acest proiect

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni
finan ate din rezerva bugetar . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.113/2009
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul privat al jude ului
Maramure  Casei de Asigur ri de S tate Maramure .

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, în cadrul
edin ei comisiei juridice i de disciplin  s-a formulat un amendament, care va avea

urm torul cuprins: se aprob  darea în folosin  gratuit , pe o perioad  de cinci
ani, Casei de Asigur ri de S tate Maramure , a unor spa ii din domeniul privat
al jude ului . Ini ial termenul era de 15 ani dar s-a propus unul de 5 ani.

Domnule pre edinte, în edin a comisiei economice s-a mai discutat
urm toarea completare” termenul de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii dup
expirarea acestui termen .

Dl.pre edinte Mircea Man:  Mul umesc. Stima i colegi, supun aprob rii
dumneavoastr  amendamentele.

S-a votat în unanimitate amendamentele propuse.
 supun la vot acum proiectul de hot râre în ansamblul s u.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.114/2009
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul privat

al jude ului Maramure  Casei de Asigur ri de S tate Maramure
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Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul urm tor pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind aprobarea Master Planului jude ean de ap i ap
uzat , revizuit la data de 23 iunie 2009. i aici comisia de specialitate a dat aviz
favorabil, a a c  dac  nu sunt interven ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.115/2009
privind aprobarea Master Planului jude ean de ap i ap  uzat , revizuit la

data de 23 iunie 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  de amenajare a
teritoriului i urbanism. Avem raportul comisiei de specialitate. Sunt întreb ri?
Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.116/2009
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  de

amenajare a teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct îl constituie proiectul de
hot râre privind aprobarea modific rii indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investi ii Reabilitarea Centrului reziden ial de îngrijire i
asisten  social  pentru adul Sighetu Marma iei.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs:  dori s  am o interven ie aici. În
edin a comisiei economico-financiare am ridicat o serie de probleme privind

reabilitarea acestui centru. De atunci i pân  în acest moment am stat i m-am
gândit dac  este corect s  votez aceast  hot râre, pentru urm toarele considerente:
în Europa zilelor noastre, resursele neregenerabile – cum este gazul metan – care se
vor consuma foarte repede, sunt înlocuite cu resurse regenerabile. Peste tot în
Europa se încearc  g sirea i folosirea unor alte surse energetice decât gazul metan.
La Sighetu Marma iei proiectul pentru acest centru a fost aprobat pentru înc lzirea
pe lemn. Deci, noi suntem în contradic ie flagrant  atât cu ceea ce se dore te în
Uniunea European , cât i cu ceea ce s-a stipulate ini ial în proiect, adic  înc lzirea
cu lemne. Mai mult, ni se cere s  aprob m ni te cheltuieli care, în viitorul apropiat,
vor fi din ce în ce mai mari, tiut fiind faptul c  gazul cost  mai mult decât lemnul
de foc. tiu c  de la minister s-a ob inut un aviz pentru schimbarea acestei solu ii
tehnice, dar mai tiu i c  pe acest proiect deja s-au cump rat centralele termice
care corespund înc lzirii pe lemn, care au costat circa 800 milioane lei vechi. Am
întrebat ce se va întâmpla cu aceste centrale deja achizi ionate i mi s-a spus c  se
vor redistribui. a c  a tept o explica ie, s  ni se spun  ce se va întâmpla de fapt,
dac  aprob m acest proiect de hot râre. În expunerea de hot râre la proiect se
spune c  se renun  la investi ie pentru c  nu mai sunt fonduri.
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Dl.pre edinte Mircea Man:  r spund eu, domnule consilier. Nu putem s
accept m instalarea unor centrale neautomatizare în asemenea centre de îngrijire a
adul ilor. Mai mult, montând centrale automatizate facem economie, pentru c  nu
mai trebuie s  pl tim 4-5 oameni care s  lucreze pe schimburi la o central  pe
lemn.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, dac  exist  o
argumenta ie solid  legat  de beneficiile pentru institu ie, eu nu mai comentez
nimic! Oricum, m  intrig  faptul c  din cele 800 de milioane aloca i s-au cump rat
centralele pe lemn, care nu se tie ce se va întâmpla cu ele, iar acum din al i bani de
pe proiect se va cump ra centrala automatizat  pe gaz, nemair mânând bani pentru
blocul alimentar din incinta centrului!

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Doresc s  aduc i eu un argument
în sprijinul celor spuse de domnul pre edinte. În opinia mea, fiind vorba de un
centru pentru persoane cu handicap, trebuie s inem seama i de o chestiune de
periculozitate, a a c  eu optez pentru instalarea centralei automate pe gaz. Are  o
securitate i o posibilitate de supraveghere mult mai mare, astfel c  persoanele
îngrijite în centru nu vor avea nicio conexiune cu acest sistem de înc lzire
automatizat i deci nu vor fi pu i în primejdie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Opinia dumneavoastr  este perfect justificat .
Dl. consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, cazanele pe

gaz sunt foarte posibile i realizabile i la centralele pe lemn sau la cele cu pele i.
Eu nu sunt de acord cu colega noastr  C pu an, de profesie medic, care, mai nou,
se pricepe i la cazane, ca s  ne poat  da nou  indica ii ce este bun sau sigur în
aceast  privin . i nu v d de ce s  merge i pe o chestiune mai scump  aici, fiind
vorba de o investi ie nou , când exist  una mai ieftin i mai la îndemân , m  refer
la pele i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Este p rerea dumneavoastr , pe care ave i
posibilitatea s  v-o exprima i prin vot. Dar eu v  spun c , dac  la un centru cu
probleme dumneavoastr  vre i s  face i economii, ne inând seama de siguran a i
confortul persoanelor institu ionalizate acolo, nu ave i decât s  vota i împotriv .
Oricum, dac  va fi nevoie de o sum  mai mare, eu mi-o asum i o s  facem rost de
ea.

Stima i colegi, v  supun la vot proiectul de hot râre. Cine este pentru? – 18
voturi, Împotriv ? – 6 voturi, Ab ineri? 4 voturi.

S-a adoptat, cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotriv i 4 ab ineri

HOT RÂREA Nr.117/2009
privind aprobarea modific rii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investi ii Reabilitarea Centrului reziden ial de îngrijire i asisten  social

pentru adul Sighetu Marma iei
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D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, a  dori s -i
spund colegului imon c , de i nu m  pricep la centrale, m  pricep totu i la

persoanele cu handicap care necesit  o îngrijire i o supraveghere special
importante într-un asemenea centru.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În spiritul celor spuse de doamna
pu an, a  dori s  fac cunoscut i ra iunea pentru care am votat împotriva acestui

proiect de hot râre. Am votat împotriv  deoarece nu mi s-au adus la cuno tin
argumentele pentru care s  fi votat pentru!

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului de investi ii Centru na ional de informare i
promovare turistic  Maramure . 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.118/2009
privind aprobarea studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori tehnico-

economici ai obiectivului de investi ii
Centru na ional de informare i promovare turistic  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea Proiectului i a cheltuielilor legate de acesta pentru obiectivul de
investi ii Centru na ional de informare i promovare turistic  Maramure . Vi-l
supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.119/2009
privind aprobarea Proiectului i a cheltuielilor legate de acesta

 pentru obiectivul de investi ii
Centru na ional de informare i promovare turistic  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem la proiectul de hot râre pentru
aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul jude ean Maramure i Consiliul
local Baia Mare, privind realizarea proiectului Amenajarea domeniului schiabil
Izvoarele  Bori te, jude ul Maramure . Din raportul comisiei de specialitate
rezult  c  s-a avizat favorabil acest proiect, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.120/2009
pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul jude ean

Maramure i Consiliul local Baia Mare, privind realizarea proiectului
Amenajarea domeniului schiabil Izvoarele  Bori te, jude ul Maramure
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul jude ean
Maramure i Consiliul local Baia Sprie, privind realizarea proiectului

Amenajarea domeniului schiabil Mogo a  Baia Sprie, jude ul Maramure . Vi-l
supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.121/2009
pentru aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul jude ean

Maramure i Consiliul local Baia Sprie, privind realizarea proiectului
Amenajarea domeniului schiabil Mogo a  Baia Sprie, jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul urm tor pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind aprobarea documenta iei tehnice i a principalilor
indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii 3D VIRTUAL
TOURISM  Centru de promovare i valorizare a patrimoniului material .
Comisia pentru activit i economico-financiare a dat aviz favorabil acestui proiect
de hot râre, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat, în unanimitate

HOT RÂREA Nr.122/2009
privind aprobarea documenta iei tehnice i a principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investi ii 3D VIRTUAL TOURISM  Centru de

promovare i valorizare a patrimoniului material

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acum, stima i colegi,
proiectul de hot râre privind aprobarea implement rii în parteneriat a proiectului

coala european , propus spre finan are în cadrul Programului de cooperare
transfrontalie ENPI  Ungaria, Slovacia, România, Ucraina, 2007  2013  de

tre Agen ia de Management Energetic Maramure , i cofinan area acestuia. Cine
este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.123/2009
privind aprobarea implement rii în parteneriat a proiectului coala

european , propus spre finan are în cadrul Programului de cooperare
transfrontalier ENPI  Ungaria, Slovacia, România, Ucraina, 2007  2013

de c tre Agen ia de Management Energetic Maramure
i cofina area acestuia

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre pe care-l mai avem
de aprobat în edin a de ast zi este cel privind aprobarea listei proiectelor propuse

 beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul culturii, declarate eligibile la prima sesiune de finan are, etapa a II-a, din
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anul 2009. Am în eles c  s-a dat aviz favorabil atât din partea comisiei pentru
înv mânt, cultur i culte, cât i din partea comisiei de activit i economico-
financiare care s-a întrunit ast zi, într-o scurt edin , înainte de începerea edin ei
de plen. Dac  nu sunt nel muriri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.124/2009
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

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

Dl.pre edinte Mircea Man: Iat -ne ajun i la finalul ordinii de zi. Domnilor
consilieri, acum, dac  ave i de f cut anumite interven ii, v  ascult m.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, stima i colegi, a  dori
 fac urm toarea sesizare: la coala pentru copii cu deficien e din ora ul Vi eu de

Sus, pe data de 1 septembrie, din cauza unor condi ii meteorologice – mai exact o
vijelie puternic  ab tut  în zon – s-au creat mari pagube la cl dire. Din deplas rile

cute la fa a locului, cu speciali ti de-ai no tri, s-a constatat c  ar fi nevoie de o
sum  minim  de peste 300 de milioane lei vechi, pentru remedierea acestor pagube.
Acum, având în vedere faptul c  noi avem în rezerv  suma de 270 milioane lei
vechi, propun s  acord m o sum  de 220 milioane pentru aceast coal  din Vi eu
de Sus.  rog, domnule pre edinte, s supune i la vot propunerea mea, fiindc  este
absolut necesar s  intervenim acolo.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, eu nu am nimic împotriv ,
îns  este nevoie de un raport de avizare al comisiei de specialitate. Am v zut i eu
pozele, nu contest necesitatea acestei interven ii a noastre, îns  discut m de ni te
pa i de legalitate care ar fi trebuit f cu i i peste care nu putem trece pur i simplu.
Solicitarea trebuia introdus  în edin a comisiei de activit i economico-financiare,
pentru a fi analizat i a i se da aviz, deoarece este vorba de acordare de sum .

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, din cauz  c  s-au
terminat destul de târziu evalu rile pagubelor înregistrate acolo, nu am reu it s
introducem în timp util solicitarea la comisie.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, având în vedere
 noi am aprobat un fond pentru finan area proiectelor din domeniul cultural, din

care au r mas disponibili 99,5 mii lei noi, propun ca aceast  sum  s  fie trecut  în
rezerva bugetar  a Consiliului jude ean Maramure , deoarece nu mai r mân în
rezerv  decât cam 5 mii de lei, asta în ideea de a putea interveni, eventual, acolo
unde este nevoie. Deci, propunerea mea este aceea de a reîntregi, oarecum, rezerva
bugetar , cu cele 99,5 mii r ma i din fondul alocat proiectelor culturale.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, i aceast  propunere, la fel ca
i cea a domnului vicepre edinte C lin Matei, sunt teme pentru o edin  viitoare.
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Dl.vicepre edinte C lin Matei: Eu v  avertizez, domnule pre edinte, c
trebuie s  supune i la vot orice propunere venit  din partea consilierilor jude eni,
pentru c  plenul este suveran i el decide.

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu pot supune la vot o solicitare care nu a fost
analizat  ini ial în vreo comisie de specialitate!

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Dar plenul este suveran oric rei comisii,
domnule pre edinte! Pute i face ad-hoc o comisie de cinci minute, dar nu l m o
problem  atât de urgent  pân  la edin a urm toare!

Dl.pre edinte Mircea Man: V  rog s  în elege i c  sunt foarte exigent în
ceea ce prive te parcurgerea tuturor etapelor necesare aprob rii în final a unor
asemenea chestiuni! Nu vreau s  creem un precedent, ca apoi la fiecare edin  s
aprob m de urgen  astfel de sume. Dealtfel, mai sunt situa ii similare i în alte

i, ca de exemplu la Poienile de sub Munte unde se pierde un proiect SAPARD
de câteva milioane de euro fiindc  noi nu le putem asigura partea de cofinan are,
apoi v-  mai putea da exemplu multor prim rii care nu au bani pentru iluminat,
sau cazul cl dirii în care func ioneaz coala Popular  de Art , care st  cu peretele
pr bu it, riscând s  avem i alte accidente, etc. Deci, sunt multe situa ii care
reclam  urgen i unde ar fi necesar s  intervenim, dar nu le discut m ast zi!

Dac  sunt alte probleme, v  ascult.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, problema

ridicat  de domnul vicepre edinte Emil Marinescu am discutat-o în edin a
comisiei de buget-finan e din aceast  diminea .

Dl.pre edinte Mircea Man: i eu v  spun c  aceast  solicitare face obiectul
edin ei viitoare.

Acum, în final, a  dori s  v  fac urm toarea informare:
Îmi pare r u c  unul din consilierii jude eni, domnul Gabriel Zetea, face în

pres  urm toarea declara ie: Drumul Rapid Petea (Satu Mare)  Baia Mare a fost
îngropat de Mircea Man . Ieri am fost la primul ministru al României, pre  de o
jum tate de or , împreun  cu reprezentan ii americani ai proiectului de la
Dumbr vi a, discutând în detaliu tot ce se întâmpl  aici. Pe data de 9 sau 11
noiembrie va fi deschiderea oficial , iar înc  o investi ie de peste o sut  de milioane
de dolari va veni tot în Maramure ! Ei au cerut ajutor guvernamental i din partea
administra iei locale, care s  constea în avize i în facilit i care s  nu însemne
bani. Printre aceste facilit i, la care primul ministru s-a angajat, va fi transportul pe
un drum rapid, care este prioritate i a Guvernului României. Vorbim, deci, de
Drumul Rapid Baia Mare – Petea.

Apoi, mai spune c  “licita ia pentru drumul Baia Sprie  Bârsana este, la fel,
îngropat Pe ce se bazeaz  când spune asta, fiindc niciun ziarist nu ar spune a a
ceva, darmite un consilier jude ean care se presupune c  trebuie s  cunoasc  legea!
Licita ia î i urmeaz  cursul, domnule consilier!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, nu am venit
ast zi, la aceast edin , s  ne “sf di i” dumneavoastr  pe noi! Face i mai bine o
conferin  de pres i da i aceste explica ii acolo!
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Mai am un singur aspect de prezentat: exist  o îngrijorare a Aeroportului
Baia Mare, cu privire la faptul c  de când e Mircea Man pre edinte avionul spre
Viena nu mai zboar ! Vreau s  v  spun c  din data de 1 octombrie, pe demersurile

cute de pre edintele Consiliului jude ean Maramure , vor pleca trei curse
aeronautice pe zi, pe urm toarele destina ii: Austria – Viena, Italia – Roma i
Vene ia. Deci tiu foarte bine ce este de f cut în jude , i voi face cu pa ii care
trebuie f cu i, pentru o anumit  siguran . Nu consider c  trebuie s  modernizez un
aeroport care nu are în grafic curse externe, pe care nu circul  nimic. Crede i- ,
investi iile din Maramure  sunt în siguran , iar pentru bugetul din 2010 al jude ului
sunt peste 700 de miliarde numai pentru drumuri jude ene.

Acestea fiind spuse, v  mul umesc pentru participare i declar închise
lucr rile edin ei ordinare de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi, 23
septembrie 2009.

PRE EDINTE,
 Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a


