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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
        Nr.7126/2009

PROCES VERBAL
încheiat ast zi, 19 noiembrie 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.206 din data de 13.11.2009, publicat  în ziarul
“Graiul Maramure ului” din ziua de sâmb , 14 noiembrie 2009.

Au fost prezen i la edin  32 de consilieri jude eni din totalul de 34 afla i în
func ie la acest moment. 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 : Stima i
colegi, pentru început v  supun adopt rii procesul verbal al edin ei din luna
octombrie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi procesul verbal.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Acum, da i-mi voie s  v  prezint urm toarea
ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
Bolo  Constantin i declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2009;

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

4. Proiect de hot râre privind aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i
taxele locale pentru anul 2010;

5. Proiect de hot râre privind stabilirea pre urilor medii ale produselor
agricole în vederea eval rii veniturilor în natur  ob inute din arend  de
proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al i  de in tori legali;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor
spa ii din domeniul public al jude ului Maramure , situate în imobilul de
pe strada 22 Decembrie nr.30A, localitatea Vi eu de Sus, aflate în
administrarea Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
public al jude ului Maramure  în domeniul public al comunei Rozavlea;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Hot rârii nr.121/2009 a
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 ”;

9. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de
func ii ale Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investi iei „Extinderea i modernizarea Aeroportului Interna ional Baia
Mare”, conform studiului de fezabilitate nr.20/05.2009;

11.Proiect de hot râre privind demararea procedurilor de elaborare a
studiului cu privire la concesionarea lucr rilor i serviciilor de operare la
Aeroportul Interna ional Baia Mare;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
jude ean  tehnic  de amenajarea teritoriului i urbanism;

13.Proiect de hot râre privind însu irea propunerilor de încadrare în
categoria func iona  a drumurilor comunale, a unor drumuri de interes
local din jude ul Maramure ;
Puncte suplimentare pe ordinea de zi:

14.Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.66 din data de 27 mai 2009, privind solicitarea trecerii
imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate public  a statului, situat în
municipiul Baia Mare, str.Gheorghe incai nr.46, jude ul Maramure , din
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administrarea Institu iei Prefectului în administrarea Consiliului jude ean
Maramure ;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
„Centrul de primire în regim de urgen  pentru copiii str zii”, situat în
municipiul Baia Mare, strada Progresului nr.17/B;

16.Proiect de hot râre privind punerea la dispozi ia proiectului „Sistem de
Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure ” a 20 hectare
teren, situat în localitatea L pu el, comuna Recea, pentru construc ia
obiectivului „Centru de Management Integrat a De eurilor din partea de
sud a jude ului Maramure ”.
 vrea s  v  fac urm toarea propunere, care de fapt este o propunere a

comisiilor de specialitate, pe care s  v-o i supun votului: ca punctele 10 i 11 s  le
scoatem de pe ordinea de zi, pentru o evaluare mai atent , i s  fie amânate pân  la
o edin  viitoare.

 supun votului proiectul de ordine de zi, cu aceast  propunere.
S-a adoptat în unanimitate ordinea de zi, f  punctele 10 i 11.
Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, a adar, cu proiectul de hot râre

privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Bolo  Constantin i
declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean. Comisia juridic  a avizat
favorabil proiectul de hot râre, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.132/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Bolo  Constantin

i declararea ca vacant a unui loc de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure , pe anul
2009. Exist i aici aviz favorabil dat de comisia pentru activit i economico-
financiare, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.133/2009
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu
al Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru
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, în cadrul
comisiei economice au existat ni te propuneri, care sunt trecute în Anex .
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am i eu o rug minte aici: în
urma consult rii cu domnul vicepre edinte, am stabilit ca de la Prim ria Sighetu
Marma iei, unde am propus s  d m 55 mii lei, s  d m doar 35 acum, cu
promisiunea ca în luna urm toare, deci în decembrie s  d m înapoi i cei 20 de mii.
Cu aceste propuneri, v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate

HOT RÂREA Nr.134/2009
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 tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale pentru anul 2010. Avem
i aici aviz favorabil. Sunt interven ii?

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, domnilor
consilieri, consider c , în conformitate cu Legea 500 aceste impozite i taxe sunt
majorate cu pân  la 20%, îns  realitatea social  imediat  ne arat  c  în anul 2009,
din cauza faptului c  foarte mul i oameni i-au pierdut locurile de munc , nivelul
veniturilor cel pu in au sta ionat, dac  nu au chiar sc zut, iar pentru anul 2010 se
preconizeaz  c i mai mul i cet eni vor r mâne f  locuri de munc , fapt pentru
care cred c  ar trebui s  fim mai pondera i în ceea ce prive te majorarea acestor
impozite i taxe, pentru c  acestea vor fi o povar  în plus pentru popula ia jude ului
i a a pauperizat  în aceast  perioad  de guvernare „portocalie”. Deci, eu nu voi fi

de acord cu acest proiect de hot râre.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnilor consilieri, motivul pentru

acceptarea acestor propuneri în comisia economic  a fost tocmai faptul c  ele sunt
foarte mici, iar dac  le studia i pe fiecare în parte ve i constata c  cre terea de 20%
este aproape nesemnificativ  la ce nivel de taxe am avut pân  acum, per total ea
fiind mult sub 1 miliard de lei vechi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun acum votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 1 vot împotriv i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.135/2009
privind aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale

pentru anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, la urm torul punct avem
proiectul de hot râre privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în
vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii de
terenuri, uzufructuari sau al i  de in tori legali. Având în vedere faptul c i aici s-a
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dat aviz favorabil din partea celor dou  comisii, da  nu sunt nel muriri vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.136/2009
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în vederea evalu rii

veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii de terenuri,
uzufructuari sau al i  de in tori legali

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 6 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public al jude ului
Maramure , situate în imobilul de pe strada 22 Decembrie nr.30A, localitatea Vi eu
de Sus, aflate în administrarea Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus. Comisia
juridic i de disciplin  a avizat favorabil proiectul de hot râre, a a c  vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.137/2009
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public

al jude ului Maramure ,
situate în imobilul de pe strada 22 Decembrie nr.30A, localitatea Vi eu de Sus,

 aflate în administrarea Consiliului local al ora ului Vi eu de Sus

Dl.pre edinte Mircea Man: Urmeaz  proiectul de hot râre privind
aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului Maramure  în
domeniul public al comunei Rozavlea. i aici exist  aviz favorabil, fapt pentru care
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.138/2009
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului

Maramure  în domeniul public al comunei Rozavlea

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 8 pe ordinea de zi avem înscris
proiectul de hot râre privind aprobarea modific rii Hot rârii nr.121/2009 a
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.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.139/2009
privind aprobarea modific rii Hot rârii nr.121/2009 a 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: Trecem acum, stima i colegi, la proiectul de
hot râre privind modificarea organigramei i a statului de func ii ale Ansamblului
Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare. Comisia de cultur i cea economico-
financiar  au dat aviz favorabil, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.140/2009
privind modificarea organigramei i a statului de func ii ale
Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  de amenajarea
teritoriului i urbanism.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Domnule pre edinte, aici am f cut dou
amendamente, în edin a comisiei de specialitate, astfel: 1) la pozi ia Plan
Urbanistic Zonal – Complex zootehnic (dou  ferme de vaci) în localitatea Tisei,
având în vedere c  amplasamentul în zona c ii ferate se afl  sub pasaj i nu exist
un aviz de la C ile Ferate Române în acest sens, i nici acordul de mediu,
propunem amânarea aviz rii acestei pozi ii de pe list , pân  la completarea
documenta iei necesare cu avizele care momentan lipsesc. 2) la pozi ia Plan
Urbanistic Zonal pentru teren – parcelare teren pentru case de vacan , în localitatea
Ungura , comuna Dumbr vi a, aici nu a fost adoptat  solu ia tehnic
corespunz toare acestei situa ii, lipsind i acordul de mediu, fapt pentru care
propunem respingerea aviz rii acestei pozi ii.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun acum votului cele dou
amendamente formulate de colegul nostru Bude.

S-au adoptat în unanimitate amendamentele.
Dl.pre edinte Mircea Man: V  supun acum votului proiectul de hot râre în

ansamblul s u.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.141/2009
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  de

amenajarea teritoriului i urbanism
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Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
însu irea propunerilor de încadrare în categoria func ional  a drumurilor comunale,
a unor drumuri de interes local din jude ul 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.142/2009
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:  supun aten iei acum proiectul de hot râre
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.66 din data de 27
mai 2009, privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”, proprietate
public  a statului, situat în municipiul Baia Mare, str.Gheorghe incai nr.46, jude ul
Maramure , din administrarea Institu iei Prefectului în administrarea Consiliului
jude ean Maramure . Exist  aviz favorabil, drept pentru care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.143/2009
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.66 din data
de 27 mai 2009, privind solicitarea trecerii imobilului „Palatul Administrativ”,

proprietate public  a statului, situat în municipiul Baia Mare, str.Gheorghe
incai nr.46, jude ul Maramure , din administrarea Institu iei Prefectului în

administrarea Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Penultimul proiect de hot râre de ast zi este cel
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Centrul de primire în regim de
urgen  pentru copiii str zii”, situat în municipiul Baia Mare, strada Progresului
nr.17/B. Comisia pentru protec ia copilului i cea de activit i economico-financiare
au avizat favorabil proiectul. Dac  nu sunt interven ii, vi-l supun la vot. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.144/2009
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

„Centrul de primire în regim de urgen  pentru copiii str zii”,
situat în municipiul Baia Mare, strada Progresului nr.17/B

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre este cel privind
punerea la dispozi ia proiectului „Sistem de Management Integrat al De eurilor în
Jude ul Maramure ” a 20 hectare teren, situat în localitatea L pu el, comuna Recea,
pentru construc ia obiectivului „Centru de Management Integrat a De eurilor din
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partea de sud a jude ului Maramure ”.  A  vrea s  v  spun c  aici avem o
promisiune de a primi 20 de miliarde lei vechi, pentru un drum, i va trebui s

sim resurse în anul 2010. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.
S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.145/2009
privind punerea la dispozi ia proiectului „Sistem de Management Integrat al

De eurilor în Jude ul Maramure ” a 20 hectare teren, situat în localitatea
pu el, comuna Recea, pentru construc ia obiectivului „Centru de

Management Integrat a De eurilor din partea de sud a jude ului Maramure ”

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, eu nu vreau
 v  descurajez acum, înainte de alegerile preziden iale, dar nu pot s  nu v  critic

în fa a plenului consiliului, pentru faptul c  în plin  comisie de cultur  v-am sunat
de zeci de ori la telefon i nu mi- i r spuns! Dac  a a proceda i, voi declara i eu
în toate felurile c  nu sunte i pre edintele tuturor maramure enilor, adic  mai pu in
al meu i al celor din comisia de cultur !

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc, domnule consilier, îns  pot s - i
spun de ce nu am r spuns. Am fost la Bucure ti i am primit 1,3 milioane euro, bani
pe care-i vom folosi la urgen ele pentru inunda ii. Aceast  sum  are un caracter
aparte, drept pentru care am f cut o comisie în cadrul consiliului jude ean i am
stabilit c  practic vom pl ti lucr ri în localit ile Bor a, Vi eu, Moisei,
Dragomire ti, S li te, Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Bistra, Sighet,
Reme i. Sunt localit ile cuprinse a beneficia de aceste sume, îns  proiectele pe care
putem s  le pl tim sunt extrem de exigente din acest punct de vedere, inând cont
de faptul c  exist  o comisie la Bucure ti care verific  aceste proiecte, dup  care
este necesar i avizul Bruxelles-ului. Deci, circuitul este extrem de complicat.

De asemenea, înc  un proiect de hot râre de guvern pentru pagubele produse
de inunda iile din lunile iunie-iulie 2009 prevede pentru localit ile: Rona de Sus
dou  miliarde lei, omcuta Mare – dou  miliarde i pentru comuna Petrova un
miliard lei. Am discutat cu o parte din consilierii jude eni vizavi de proiectele
pentru cei 1,3 milioane de euro i am convenit c  acele care vor fi eligibile vor trece
i vor primi finan are, f  niciun fel de alte priorit i. Oricum, suma nu va ajunge,

îns  sper m c  vom reu i s  cheltuim ace ti bani, perioada de execu ie a acestui
buget fiind de un an de zile.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, în comisia de
buget-finan e de ast zi s-a discutat, propus i aprobat acordarea sumei de 15.000 lei
pentru confec ionarea diplomelor maramure ene. Dat fiind faptul c 8 biblioteci au

mas f  „ASTRA”, s-a convenit ca din fondul de protocol s  elibera i
dumneavoastr  8 buc i de diplome pentru cele 8 biblioteci din zona de nord.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, a  dori s  fac o
scurt  informare: ieri, în cadrul edin ei comisiei de s tate am avut-o invitat pe
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doamna Carmen Sima de la Autoritatea pentru S tate Public  Maramure  care
ne-a prezentat un program de preven ie vizavi de flagelul acesta de grip  porcin
care a afectat i ara noastr . În acest sens, a  propune ca atât Consiliul jude ean
Maramure  cât i Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului s
fie prinse cu vaccinuri de sezon, astfel încât s  fie proteja i func ionarii din aceste
institu ii, având în vedere c  ei lucreaz  cu publicul i sunt expu i la contactarea
unei astfel de boli.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte,  dori s -mi
spunde i sincer în ce faz  sunte i cu drumul Baia Sprie – Bârsana?

Dl.pre edinte Mircea Man: În faza de semnare a contractului. Dup  ce voi
parcurge o alt  etap , am s  v  informez. i, fi i lini tit, facem ce trebuie pentru
Maramure !

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi. V  doresc
o zi bun i v  urez succes în activitate!

Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, ast zi, 19
noiembrie 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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