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         România
Jude ul Maramure
Consiliul Jude ean

Proces Verbal
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 2 martie 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr. 141 din 23.02.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de vineri, 26.02.2010.

Sunt prezen i 35 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 executiv în

cadrul Direc iei economice, 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 , 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 , doamna Macarie Mariana – director al Serviciului Jude ean
Comunitar pentru Eviden a Persoanelor, dl. P tra cu Mihai – director interimar al
Aeroportului Interna ional Baia mare, dl. Boitor Nicolae – director al Direc iei de
Asisten  Social i Protec ia Copilului, dl. Petru iu Vasile – director al colii
Populare de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare, dl. Robescu Gheorghe – director al
Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Baia Mare, precum i un num r de 14
reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bu  ziua, stima i colegi.  prezint urm toarea
ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ – teritoriale a
sumelor defalcate din TVA, pentru drumuri comunale, pe anul 2010;

2. Proiect de hot râre privind utilizarea fondului de rulment, pentru finan area
unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul
jude ean Maramure  pentru diferite structuri asociative în care jude ul
Maramure  are calitatea de membru pe anul 2010;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al jude ului
Maramure  pe anul 2010;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al
Aeroportului Interna ional Baia Mare;
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6. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii al Muzeului
Jude ean de Etnografie i Art  Popular ;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea unui parteneriat cu Centrul de cercetare,
dezvoltare i proiectare Maramure i Universitatea de Vest „Vasile Goldi ” -
filiala Baia Mare, în vederea realiz rii unui MASTERPLAN TURISTIC al
jude ului Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea unor taxe percepute de coala de Arte
„Liviu Borlan” Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea închiderii Centrului de plasament pentru
colari cu deficien e Baia Mare;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea închiderii Centrului de plasament pentru
colari Ocna ugatag;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea închiderii Centrului de zi i înfiin area
Centrului de recuperare i reabilitare a persoanelor cu handicap C line ti;

12.Proiect de hot râre privind transformarea unor Case de tip familial în Centre
de recuperare i reabilitare pentru persoane adulte cu handicap;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii în comodat a unor imobile de
la H.H.C. România i înfiin area de case de tip familial pentru copii;

14.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;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii contractului de asociere în
participa iune între S.C. UME DIAGNOSTIC SERVICES S.A. i Spitalul
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”, în vederea înfiin rii i
func ion rii unui Centru de investigare medical  de imagistic .
Puncte suplimentare:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
Jude ean  Tehnic  pentru amenajarea teritoriului i urbanism.

2. Proiect de hot râre privind completarea Programului „Electrificare
2007/2009” privind alimentarea cu energie electric  a localit ilor
neelectrificate a jude ului Maramure .

3. Proiect de hot râre privind preluarea ca institu ie public  de cultur  a Revistei
„Familia Român ”.
Fa  de ordinea de zi prezentat , am urm toarea propunere: în urma discu iilor

din edin a comisiei de specialitate a Consiliului jude ean, la care am participat, am
zut de comun acord cu membrii comisiei s  relu m discu iile privitoare la

proiectul de hot râre nr.7 de pe ordinea de zi, privind aprobarea unui parteneriat cu
Centrul de cercetare, dezvoltare i proiectare Maramure i Universitatea de Vest
„Vasile Goldi ” - filiala Baia Mare, în vederea realiz rii unui MASTERPLAN
TURISTIC al jude ului Maramure . În consecin , supun votului dumneavoastr
scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct, i amânarea lui pentru o edin
viitoare.
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S-a votat în unanimitate propunerea de excludere a punctului 7 de pe ordinea
de zi.

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi, proiectul de ordine de zi, cu 14
puncte ini iale i 3 puncte suplimentare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre privind
repartizarea pe unit i administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA,
pentru drumuri comunale, pe anul 2010. Avem avizul favorabil al comisiei pentru
activit i economico-financiare. Dac  nu sunt interpel ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.21/2010
privind repartizarea pe unit i administrativ – teritoriale a sumelor defalcate

din TVA, pentru drumuri comunale, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de hot râre privind
utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul
2010.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Domnule pre edinte, i acest proiect de hot râre a
primit aviz favorabil din partea comisiei. Dup  cum se tie, cele dou  sume care sunt
cuprinse aici sunt sume neutilizate pe parcursul anului 2009 i trecute acum în
fondul de rulment, putându-le folosi doar pentru investi ii în anul 2010.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.22/2010
privind utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor cheltuieli de

investi ii, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul jude ean Maramure
pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are calitatea de
membru pe anul 2010. Exist  avizul favorabil al comisiei. Dac  nu sunt întreb ri, v
supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.23/2010
privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul jude ean Maramure

pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure
are calitatea de membru pe anul 2010
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Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2010. O rog pe
doamna Glodan s  ne fac  unele preciz ri.

D-na Glodan Ana, director al Direc iei Economice a Consiliului jude ean
Maramure : Domnilor consilieri, în edin a comisiei de buget-finan e s-a f cut un
amendament care este propus a fi aprobat în cadrul acestui proiect de hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Sunt întreb ri? Dac  nu, v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.24/2010
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al Aeroportului Interna ional
Baia Mare. Avem aviz favorabil din partea comisiei, a c  vi-l supun votului.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.25/2010
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli

al Aeroportului Interna ional Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
modificarea statului de func ii al Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Popular .
Aici este vorba doar de transformarea unor posturi, în urma absolvirii studiilor de
specialitate de c tre unii angaja i din aceast  institu ie. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.26/2010
privind modificarea statului de func ii al Muzeului Jude ean

de Etnografie i Art  Popular

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 8 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea unor taxe percepute de coala de Arte „Liviu Borlan”
Baia Mare. Exist i aici avizul favorabil al comisiilor de specialitate, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.27/2010
privind aprobarea unor taxe percepute de

coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea închiderii Centrului de plasament pentru colari cu
deficien e Baia Mare. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.28/2010
privind aprobarea închiderii Centrului de plasament

 pentru colari cu deficien e Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de
zi a edin ei noastre de ast zi este cel privind  privind aprobarea închiderii Centrului
de plasament pentru colari Ocna ugatag. i acesta a primit aviz favorabil, a a c
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.29/2010
privind aprobarea închiderii Centrului de plasament pentru colari

Ocna ugatag

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea închiderii Centrului de zi i înfiin area Centrului de recuperare i
reabilitare a persoanelor cu handicap C line ti. Da i-mi voie s  vi-l supun votului.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.30/2010
privind aprobarea închiderii Centrului de zi i înfiin area Centrului de

recuperare i reabilitare a persoanelor cu handicap C line ti

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este privind
transformarea unor Case de tip familial în Centre de recuperare i reabilitare pentru
persoane adulte cu handicap. Nici aici nu cred c  sunt chestiuni neclare, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.31/2010
privind transformarea unor Case de tip familial în Centre de recuperare

i reabilitare pentru persoane adulte cu handicap

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: Domnule pre edinte, a  dori s  fac
urm toarea remarc : am cerut domnului Boitor s  nu se ating  de personal dac  tot
se închid aceste centre, ci s  g seasc  o modalitate de a redistribui acele persoane
care r mân pe dinafar  la închiderea centrelor.
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Dl.pre edinte Mircea Man: ti i c i eu am discutat acest lucru i vom
face toate eforturile ca s  nu d m afar  niciun om. Îns , crede i- , va fi foarte greu.

Dl.consilier jude ean Valer Koman: Domnule pre edinte, aici eu cred c  e
alt  problem . Înainte func iona Direc ia pentru protec ia copilului cu 334 persoane
în minus! Acum, exist  posibilitatea ca aceste posturi s  fie transformate astfel încât
nimeni s  nu sufere din cauza lipsei for ei de munc .

Dl.pre edinte Mircea Man: Ca i num r de angaja i nu vom avea de
suferit,adic  nu se vor face reduceri, dac  la asta v  referea i, dar vor fi unii c rora
nu le vor conveni poate noile atribu ii pe care le vor avea.

D-na consilier jude ean Edith C pu an: Domnule pre edinte, în primul
rând noi trebuie s  ne gândim la asista ii din aceste unit i, fie ei adul i sau copii, iar
personalul trebuie s  fie în a a fel structurat încât s  nu fie lip  de speciali ti.
Consider chiar c  ar trebui s  g sim o posibilitate de a cre te num rul personalului
specializat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine. Vreau s  aduc o completare aici, în sensul
 am cerut din nou s  mi se aduc  tot ceea ce înseamn  invest ii i achizi ii la

Direc ia pentru protec ia copilului Maramure , pentru c  ne dorim cu to ii s  fie
acolo o transparen  total , mai ales c  exist  în aten ia Ministerului Muncii un
proiect pentru dou  centre, la Ulmeni i omcuta, dac  nu m  în el.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, a  dori s  fac i
eu o precizare aici: aceast  institu ie are o organigram  care cuprinde 1.500 de
angaja i, lucru care ar asigura desf urarea activit ii de profil la standarde europene,
în ceea ce prive te calitatea serviciilor de asisten  social . Sigur c  constrângerile
bugetare actuale ale guvernului fac din aceast  institu ie - i poate din toate celelalte
similare din ar - un cobai, pentru c  se aplic  acele standarde de cost per
îngrijit/asistat, care nu reflect  în mod obiectiv realitatea. De aceea, în momentul de
fa  institu ia lucreaz  cu un deficit de 300 de oameni, i nu se tie ce se va mai
întâmpla, având în vedere c  adolescen ii care împlinesc 18 ani i ies din sistem sunt
transfera i în acele centre pentru adul i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc, domnule consilier. Continu m acum
cu proiectul de hot râre privind aprobarea prelu rii în comodat a unor imobile de la
H.H.C. România i înfiin area de case de tip familial pentru copii. Exist  avizul
favorabil al comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.32/2010
privind aprobarea prelu rii în comodat a unor imobile de la H.H.C. România i

înfiin area de case de tip familial pentru copii

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu 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
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Opri ” Baia Mare. Este vorba de un spa iu pentru amplasarea unui chio c de flori, pe
o suprafa  mic . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 34 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.33/2010
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.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea încheierii contractului de asociere în participa iune între S.C. UME
DIAGNOSTIC SERVICES S.A. i Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin
Opri ”, în vederea înfiin rii i func ion rii unui Centru de investigare medical  de
imagistic .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.34/2010
privind aprobarea încheierii contractului de asociere în participa iune între

S.C. UME DIAGNOSTIC SERVICES S.A. i
Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”,

în vederea înfiin rii i func ion rii
 unui Centru de investigare medical  de imagistic

Dl.pre edinte Mircea Man: La primul punct suplimentar pe ordinea de zi
avem proiectul de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
Jude ean  Tehnic  pentru amenajarea teritoriului i urbanism. Comisia de
specialitate l-a avizat favorabi, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.35/2010
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia Jude ean  Tehnic  pentru

amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect suplimentar este cel privind
completarea Programului „Electrificare 2007/2009” privind alimentarea cu energie
electric  a localit ilor neelectrificate a jude ului Maramure . i aici comisia a dat
aviz favorabil, iar eu nu am decât s  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.36/2010

privind completarea Programului „Electrificare 2007/2009” privind
alimentarea cu energie electric  a localit ilor neelectrificate

a jude ului Maramure
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Dl.pre edinte Mircea Man: Am ajuns la ultimul punct al edin ei noastre, la
proiectul de hot râre privind preluarea ca institu ie public  de cultur  a Revistei
„Familia Român ”. Comisia pentru cultur i cea de activit i economico-financiare
au dat aviz favorabil. Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.37/2010
privind preluarea ca institu ie public  de cultur

a Revistei „Familia Român ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, iat -ne la final de edin . A
dori s  v  mai spun doar atât, c  pe Ordonan a nr.7 vor fi în jur de 150 de miliarde în
acest an. A a cum am promis, nu va fi nicio prim rie, indiferent de culoarea politic ,

 nu primeasc  m car un minim de 3 miliarde de lei, pentru finan area lucr rilor în
continuare. Apoi, pe Programul 577, pentru contractele f cute de credit/furnizor vor
fi onorate, adic  absolut toate contractele încheiate, indiferent de culoarea politic ,
vor primi bani. Din luna aprilie va începe programul cu 800 de miliarde pentru
drumurile comunale, i noi vom fi cei care vom stabili traseele i priorit ile, îns
fiind o sum  atât de mare va trebui s  reabilit m artere importante, care s  fac
leg turile între comunit i. În ceea ce prive te lucrarea de la Baia Sprie – Bârsana
vreau s  v  anun  c  a început, ea se deruleaz  acum, am ob inut 30% din finan are
iar banii vor veni curând pentru c  am semnat deja documentele la Ministerul
Dezvolt rii i Turismului. Vreau s  v  mai spun c  de i m sura guvernului cu
programul celor „10 case” este una bun , cred c  pentru noi ar fi fost mai convenabil
dac  am fi putut realiza aceast  m sur  pentru zonele inundabile, astfel încât dac
am putea scoate 5-7 case din zonele inundabile ar fi mult mai onorant pentru noi.

Cam acestea au mai fost de spus, iar acum declar închise lucr rile edin ei
noastre de azi.

Drept pentru care  s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi, 2 martie
2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria
 - Compartiment Preg tire edin e -


