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România
Jude ul Maramure
 Consiliul Jude ean
Nr.3623/30 iunie 2010

PROCES VERBAL
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure  din 30 iunie 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.263 din 25.06.2010, publicat  în ziarul “Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 26 iunie 2010.

Sunt prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar la sediul Centrului Opera ional „Granita MM” din

comuna Leordina, jude ul Maramure .
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana, director al Direc iei

economice, doamna Maria Kovacs - director al Direc iei patrimoniu i logistic  a
Consiliului jude ean, domnul pan Vasile – director al Direc iei planificare teritorial i
urbanism a Consiliului jude ean Maramure , domnul Drago  Ioan – director al Direc iei
juridice i administra ie public , domnul Coco il  Dan Meri or – director al Direc iei
de Dezvoltare Regional , d-na D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric
Na ional “Transilvania” Baia Mare, d-na Tripon Ioana – director al Centrului Jude ean
de Turism “Maramure infoturism”, dl.Vasile Bodnar – director al Spitalului municipal
Sighetu Marma iei, dl. tefan Gavrilu , primar al comunei Leordina, dl. Lucian Morar,
primar al ora ului Ulmeni, al i primari, viceprimari sau reprezentan i ai autorit ilor
locale din teritoriu, precum i un num r de 7 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Declar deschis edi a
consiliului jude ean Maramure  de azi, 30 iunie 2010. Înainte de a începe edin a, v
propun s -l ascult m pu in pe domnul tefan Gavrilu , primar al comunei Leordina,
care ast zi este gazda noastr .

Dl. tefan Gavrilu , primar al comunei Leordina: Bun  ziua, doamnelor i
domnilor, stima i invita i. Da i-mi voie s  v  urez „bun venit” în comuna Leordina i
sper s  ne mai bucur m de prezen a dumneavoastr  aici, la noi, i în viitor.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim. Îl rog acum pe domnul Coco il  s  ne
spun  câteva cuvinte legate de aceast  prim  loca ie în care ne-am gândit s  desf ur m
edin a noastr  de azi, care este de fapt rezultatul unei investi ii cu finan are european .

Vom mai vizita i o alt  loca ie ast zi, pe Valea Crasnei.
Dl.Dan Coco il , director al Direc iei de Dezvoltare din cadrul Consiliului

Jude ean Maramure : Domnule pre edinte, doamnelor i domnilor consilieri, stima i
invita i, ne afl m în Centrul Opera ional pentru managementul zonei de frontier ,
denumit “Granita MM”, un proiect finan at de Uniunea European i cofinan at de
Consiliul jude ean Maramure , unde am avut partener comuna Leordina. Mai avem aici
un Centru de vizitare a Parcului Na ional “Mun ii Maramure ului”, iar a doua loca ie pe
care vom ajunge s-o vizit m tot ast zi este cea de la Crasna Vi eului – Bistra. Toat
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aceast  cl dire a fost reabilitat  ( aici existând înainte un punct P.S.I.) i vechea
prim rie din comun .

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, înainte de a intra în
ordinea de zi, permite i-mi s  fac câteva preciz ri, pe care le consider mai importante
decât ordinea de zi. De fapt, a  dori s  r spunde i la dou  întreb ri pe care am s  vi le
adresez, în sens contrar m  v d nevoit s  fac o declara ie politic . Ambele chestiuni
sunt legate de ni te emisiuni care au fost la televiziunile din Baia Mare. Mai întâi, este
vorba despre consilierul dumneavoastr , doamna Grazziella Bolma, care, la o emisiune
în direct, aflat  în fa a maramure enilor i vorbind despre un proiect extreme de
important – Drumul Baia Sprie – Bârsana -,  s-a r oit i a vorbit ca o , spunând c
pe ea nu o intereseaz  dac  vor veni banii pentru finan area acestui proiect!  dori s
lua i m suri, în sensul de a-i instrui pe consilierii pe care-i ave i, pentru a nu mai face
astfel de gafe, care ne pun pe noi to i în imposibilitatea de a mai vorbi cu oamenii. Sunt
ni te lucruri pe care v  rog s  le remedia i, fie prin eliberarea din func ie a doamnei
Bolma, fie prin instruirea acesteia astfel încât în viitor s  poat  s  comunice vizavi de
acest proiect a a cum trebuie.

O a doua chestiune are leg tur  cu un deja iscat scandal de pres , datorit  felului
în care reu im s  ne comport m în Consiliul jude ean. Mai precis, în emisiunea de-
asear  de pe postul “emaramure .tv” s-a vorbit despre o deplasare a unor angaja i ai
Consiliului jude ean Maramure , inclusiv a dumneavoastr , domnule pre edinte, la
hotelul firmei “SELINA” care este executantul lucr rilor drumului Baia Sprie –
Bârsana. Consider c  acest gest contravine statutului dumneavoastr , fiind o problem
de incompatibilitate, pot s  spun chiar de lips  de moralitate din partea dumneavoastr ,
de a arunca o umbr  de îndoial  asupra acestui proiect în derulare care, deja, are multe
probleme. Noi, ca i consilieri jude eni, am încercat s  nu vorbim foarte mult despre
aceste neajunsuri, dar acum nu pot s  nu v  rog, domnule pre edinte, s  nu mai face i
gre eli de genul acesta! Deci, a  dori s -mi r spunde i dac  a i fost acolo, într-adev r, i
dac  a i beneficiat de servicii din partea hotelului firmei “Selina”.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Zetea, dac  dumneavoastr  sunte i atât de
atent cu legea, a a cum pretinde i, ti i foarte bine c  a i fost i dumneavoastr  la un
moment dat incompatibil când a i furnizat produse la Direc ia pentru protec ia
copilului! Eu în eleg c  v-a crescut rating-ul de când sunte i mare secretar în partidul
dumneavoastr , dar v  rog s  m  crede i c  proiectul acesta Baia Sprie – Bârsana mi  l-
am asumat i este o lucrare de c tâi, poate cea mai important  lucrare din jude ul
Maramure i mi-o asum pân  la cap t! ti i c  eu supraveghez lucrarea cu mare
responsabilitate i nu am niciun buldozer sau excavator de-al meu pe-acolo, a a cum a i
acuzat. i v  mai spun ceva: s-au g sit o gr mad  de “prieteni”, care s  lanseze pe toate
posturile c  lucrarea este în pericol i c  nu se va finaliza. Doamna Bolma a spus c  nu
a afirmat ceea ce spune i dumneavoastr . Dar, ar trebui s  v  ajung  cuvântul
pre edintelui care v  spune c  aceast  lucrare nu are nici cea mai mic  problem , la
care se adaug  r spunsul Agen iei Na ionale de Reglementare sosit împotriva sesiz rii

cute.  bucur c  v  preocup  aceast  chestiune, îns  l sa i-o pre edintelui i v
garantez c  lucrarea va continua.  rog s  m  cred i c  lucrurile sunt în regul , ba
mai mult, s pt mâna viitoare luni, pe 5 iulie, va fi prezent  aici doamna Elena Udrea,
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ministru al Dezvolt rii Regionale i Turismului, când vom discuta începerea a înc
dou  investi ii, cu sau f  voia dumneavoastr , adic  “circuitul bisericilor din lemn” i
“reabilitarea Spitalului”.

Acum, cu privire la cea ce-a doua întrebare la care trebuie s  v  r spund, am s
 spun urm toarele: vineri seara so ia mea m-a invitat la Oradea. Puteam sau nu

puteam s  m  duc i puteam sau nu s -mi aleg hotelul. În orice caz, dac  dori i s
vede i, eu am facturi i chitan e care atest  c  am achitat contravaloarea serviciilor,
pentru c  a a sunt eu, corect, i pentru c  nu am furat nimic i nu am nimic de ascuns.
Dar, v  mai spun ceva: week-end-urile nu mi le stabile te nici PSD-ul, nici PNL-ul i
nimeni altcineva, pentru c  în timpul liber fac ce doresc eu. Consider c  sunt cât se
poate de resposabil pentru tot ceea ce fac, i cu acestea am încheiat orice discu ie.

Dl.consilier Gheorghe imon: Domnule pre edinte, s  ne în elegem: nu v-a
acuzat nimeni c  a i mers acolo i a i consumat f  s  pl ti i serviciile de cazare sau
mas . Colegul meu a încercat s  spun  doar c  poate nu ar fi fost potrivit  prezen a
dumneavoastr i a altor colegi ai dumneavoastr  acolo, având în vedere faptul c eful
acelui hotel este aceea i persoan  cu executantul lucr rii la atât de discutatul drum Baia
Sprie – Bârsana, tocmai pentru a nu crea un conflict de interese i a nu da posibilitatea
bârfitorilor i r uvoitorilor - i continue acuza iile la adresa dumneavoastr . a c , v
rog, domnule pre edinte, nu periclita i dumneavoastr  aceast  investi ie!

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, uneori s ti i c  am impresia c  ar fi fost mai
bine s  fi stat, s  nu fi f cut nimic, a a cum au procedat unii predecesori ai mei, c rora
nu le-a prea p sat, de la catedr , ce se întâmpl . Poate c  a a ar fi fost mult mai bine.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, pentru c  mi-am
dat seama c  v  referi i la mine, ca predecesor al dumneavoastr , nu pute i s  nu-mi
da i dreptul la replic . i v  rog nu v  mai l uda i cu aeroportul, c investi ia la
Aeroportul Interna ional Baia Mare a fost pornit  pe vremea când eram eu pre edinte,
la fel cum aproape toate proiectele la care v- i referit au fost pornite în mandatul meu!
Dumneavoastr  a i afirmat în mai multe rânduri c  a i adus bani europeni, dar nu a i
adus niciun ban!

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine, atunci ce spune i despre exemplul proiectului
cu domeniul schiabil “Luna es – Bor a”, cea mai ru inoas  investi ie din România,
pentru care a trebuit s  returna i banii, iar statul român a pierdut prin acest gest peste 6
milioane euro? tia i c  toat  aceast  afacere se desf oar  prin ONG-ul fratelui
primarului de la Bor a, iar toate deconturile se fac prin acest ONG?

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Din câte tiu eu acest proiect s-a
implementat prin consiliul local. i, v  rog, domnule pre edinte, nu mai încerca i s  ne
tot pune i la punct pe fiecare dintre noi, ori de câte ori dorim s  lu m cuvântul.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, doresc s  v  spun doar atât: cât
vreme nu am nimic de-ascuns pe proiectul Baia Sprie – Bârsana, i nu sunt implicat în
derularea acestuia nici cu utilaje, nici cu altceva, nu am s  permit s  m  suspecta i de
nimic! Iar dumneavoastr , domnule Kovacs, ti i doar s  b ga i be e-n roate i mai
ridica i apoi preten ia s  ave i parteneriat! Repet, nu exist  niciun fel de
incompatibilitate în chestiunea pe care mi- i prezentat-o! i au mai fost i al i colegi
care au vizitat SELINA!



4

Cu acestea, da i-mi voie s  v  supun votului urm toarea ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului

Maramure , pe anul 2010;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici rezulta i din Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Pod din beton armat
peste râul Some ”, din localitatea Ulmeni, jude ul Maramure ;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii
apar inând domeniului public al jude ului Maramure  Consiliului local al municipiului
Baia Mare;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat
al statului i din administrarea Regiei autonome de distribu ie i exploatare a filmelor
„România Film” în domeniul public al jude ului Maramure i în administrarea
Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare;

5. 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 Vi eu de Sus, aflate în administrarea Direc iei generale de asisten
social i protec ia copilului Maramure , Inspectoratului de jandarmi jude ean
Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind acceptarea prelu rii în domeniul public al jude ului
Maramure , prin dona ie, a unor imobile oferite de Funda ia Hope and Homes for
Children Romania”;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea asocierii între Direc ia General  de
Asisten  Social i Protec ia Copilului i Funda ia „Hope and Homes for Children
Romania”, în vederea restructur rii Centrului de plasament pentru copii colari din
Sighetu Marma iei, jude ul Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind preluarea managementului Spitalului Jude ean de
Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind preluarea managementului Spitalului de Boli
Infec ioase, Dermatovenerologie i Psihiatrie Baia Mare;

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

11. Proiect de hot râre privind organizarea concursului de proiecte de
management, în vederea încredin rii managementului Muzeului Jude ean de
Mineralogie Baia Mare.

Puncte suplimentare pe ordinea de zi:
12. Proiect de hot râre privind modificarea pozi iei 68 din Anexa la Hot rârea

Consiliului jude ean Maramure  nr.70/2010 de aprobare a listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a
riscurilor la nivelul jude ului Maramure .

14. Proiect de hot râre privind instituirea restric iei de circula ie pe drumul
jude ean 182B (sectorul Baia Mare – Remetea Chioarului – omcuta Mare) în perioada
12.07.2010 – 01.11.2010.
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 supun votului proiectul ordinii de zi.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 1 avem proiectul de hot râre privind

aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2010. Avem
avizul comisiei pentru activit i economico-financiare, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.77/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe

anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici rezulta i din Studiul de Fezabilitate
pentru obiectivul „Pod din beton armat peste râul Some ”, din localitatea Ulmeni,
jude ul Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Proiectul de hot râre a fost discutat în
comisie, s-a hot rât ca din cele trei variante prezentate s  alegem varianta cu num rul 1,
fiind cea mai ieftin , i am avizat favorabil acest document.

Dl.pre edinte Mircea Man: L-  ruga i pe domnul pan Vasile s  ne spun
câteva cuvinte.

Dl. pan Vasile – director al Direc iei Planificare Teritorial i Urbanism:
Odat  cu aprobarea bugetului pe anul 2010 a fost cuprins i acest obiectiv în lista de
investi ii. Este un pod pe DJ 182B, care va asigura leg tura chiar din Maramure ul
istoric cu ara L pu ului, Chioar, Codru, cu continuare spre autostrad , spre jude ul
Satu Mare. Licita ia pentru efectuarea lucr rilor la pod a fost câ tigat  de c tre o firm
din Bac u, care respect  termenele. Din cele trei variante propuse, noi ne-am oprit la
varianta 1, care e mai ieftin i mai accesibil  unor firme române ti, i presupune durata
de execu ie cea mai scurt . Podul are o deschidere de 200 metri.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim, domnule director.
 supun la vot hot rârea.

S-a adoptat în unanimitate (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.78/2010
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici rezulta i din

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul „Pod din beton armat peste râul Some ”,
din localitatea Ulmeni, jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind aprobarea
prelungirii închirierii unor spa ii apar inând domeniului public al jude ului Maramure
Consiliului local al municipiului Baia Mare. Proiectul de hot râre a fost avizat
favorabil, iar dac  nu sunt comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)
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HOT RÂREA Nr.79/2010
privind aprobarea prelungirii închirierii unor spa ii apar inând domeniului

public al jude ului Maramure  Consiliului local al municipiului Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al statului i din administrarea
Regiei autonome de distribu ie i exploatare a filmelor „România Film” în domeniul
public al jude ului Maramure i în administrarea Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare. Comisiile de specialitate au analizat i avizat favorabil
proiectul de hot râre. Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.80/2010
privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul privat al statului i din

administrarea Regiei autonome de distribu ie i exploatare a filmelor „România
Film” în domeniul public al jude ului Maramure i în administrarea

Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, cred c  ar trebui
 specifica i aici c  este vorba doar de un aviz de principiu.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Colegul meu are dreptate. Este necesar
aprobarea aceasta în plen pentru a se putea ini ia ulterior hot râre de guvern în acest
sens.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, dac  nu avem acest aviz, s-ar putea
ca de la 1 iulie toate s  treac  la prim rie i s  r mânem f .

La urm torul punct 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 Vi eu de Sus, aflate în administrarea
Direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului Maramure , Inspectoratului
de jandarmi jude ean Maramure . Exist  avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.81/2010
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 Vi eu
de Sus, aflate în administrarea Direc iei generale de asisten  social i protec ia

copilului Maramure , Inspectoratului de jandarmi jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, stima i colegi, la proiectul de
hot râre privind acceptarea prelu rii în domeniul public al jude ului Maramure , prin
dona ie, a unor imobile oferite de Funda ia Hope and Homes for Children Romania”.
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Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: Domnule pre edinte, noi am avizat
favorabil acest proiect de hot râre, îns  avem rug mintea s  fim aten i cu to ii s  nu
înc rc m bugetul Consiliului jude ean, prin preluarea acestor imobile.

Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. V  supun la vot proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.82/2010
privind acceptarea prelu rii în domeniul public al jude ului Maramure ,

 prin dona ie, a unor imobile oferite de
Funda ia „Hope and Homes for Children Romania”

Dl.pre edinte Mircea Man: Punctul 7 al ordinii de zi îl constituie proiectul de
hot râre privind aprobarea asocierii între Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului i Funda ia „Hope and Homes for Children Romania”, în vederea
restructur rii Centrului de plasament pentru copii colari din Sighetu Marma iei, jude ul
Maramure .

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: i aici a  avea o interven ie, de fapt
iar i o rug minte, aceea de a se reface strategia acestor centre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.83/2010
privind aprobarea asocierii între Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului i Funda ia „Hope and Homes for Children Romania”,

în vederea restructur rii Centrului de plasament pentru copii colari
din Sighetu Marma iei, jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind preluarea
managementului Spitalului Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, având în vedere
prevederile OUG 62/2010, comisia de s tate a avizat favorabil.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.84/2010
privind preluarea managementului Spitalului Jude ean de Urgen

„Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acum proiectul de hot râre
privind preluarea managementului Spitalului de Boli Infec ioase, Dermatovenerologie
i Psihiatrie Baia Mare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)
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HOT RÂREA Nr.85/2010
privind preluarea managementului Spitalului de Boli Infec ioase,

Dermatovenerologie i Psihiatrie Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, referitor preluarea spitalelor, pentru
 a început descentralizarea, exist  un singur spital, cel de la Vi eu, care nu poate fi

preluat de c tre autoritatea public  local  de-acolo din cauza multelor datorii pe care le
are aceast  unitate sanitar i din cauz  c  nici prim ria nu are fonduri pentru a o
prelua.

Dl.Bodnar Vasile – director al Spitalului din Sighetu Marma iei: Domnule
pre edinte, stima i invita i, problema prelu rii spitalelor este una foarte delicat i ne
prive te pe to i. Nu se poate ca un spital s  r mân  al nim nui, iar dac  consiliul local
Vi eu de Sus a decis  nu poate s  preia spitalul, atunci el trebuie preluat de
dumneavoastr , consiliul jude ean. Casa de Asigur ri de S tate nu va putea asigura în
viitor decât 70-72% din finan area spitalelor. În acest moment, spitalele tr iesc prin
cofinan are, adic  prin serviciile medicale care sunt decontate de Casa de asigur ri.

mâne descoperit  la finan are partea de îngrijire a cl dirilor, a terenurilor, i aici ar fi
bine dac  ar putea consiliul local s  acopere ceva în plus pentru între inerea spitalelor.

Dl.pre edinte Mircea Man: Am o întrebare: ce se întâmpl  cu un spital dac  un
consiliu local spune c  nu poate s -l preia? Avem la îndemân  exemplul ora ului Vi eu
de Sus.

Dl.Bodnar Vasile: În aceste condi ii mâine la ora 10 trecem la semnarea
contractelor i protocoalelor de predare a spitalelor c tre autorit ile locale, adic  spre
consiliile locale i cel jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: În concluzie, în elegem c  fiecare autoritate local
trebuie s  preia un spital, dup  care, printr-un memoriu foarte bine justificat între
autoritatea local i minister trebuie s  g sim solu ii. Eu, în calitate de pre edinte, îmi
reafirm pozi ia c  noi nu putem sta deoparte, ci trebuie s  g sim solu ii în interiorul
jude ului.

Acum, v-  ruga s  mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic  pentru amenajarea
teritoriului i urbanism. Exist  avizul comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi  (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.86/2010
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean  tehnic

pentru amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
organizarea concursului de proiecte de management, în vederea încredin rii
managementului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Vasile Ban, pre edinte al comisiei pentru înv mânt,
cultur i culte din cadrul Consiliului jude ean Maramure : Domnule pre edinte,
comisia de cultur  a dat aviz favorabil acestui proiect de hot râre, îns  cu o propunere:
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constituirea comisiei de concurs s  fie format  din cinci membri, nu din trei, i anume:
un reprezentant al Consiliului jude ean Maramure , i patru speciali ti (doi în comisia
de concurs propriu-zis i doi în comisia de solu ionare a contesta iilor).

Dl.pre edinte Mircea Man: tept propuneri din partea dumneavoastr , stima i
colegi, pe care le vom vota prin vot secret.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Eu îl propun pe domnul Corodan Ioan care
este de specialitate i care a fost i în comisia de evaluare. Cred c  e persoana potrivit
care s  poat  fi implicat  în aceast  jurizare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu îl propun pe domnul Indre Ioan.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Propunerea mea este pentru colegul

Rohian Anton.
Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  nu mai sunt alte propuneri, rog s  se

întocmeasc  buletinele de vot cu cei trei.
Dl.consilier jude ean Ioan Indre: Domnule pre edinte, eu m  retrag de la

aceast  propunere.
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, doresc s  fac

o singur  precizare înainte de începerea vot rii: nu se impune votul calificat al
majorit ii absolute. Cel care va avea mai multe voturi, va câ tiga.

Dup  votare, comisia de validare anun  rezultatele voturilor:
Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan, membru al comisiei de validare:

Domnule pre edinte, stima i colegi, rezultatele votului dumneavoastr  se prezint  în
felul urm tor: domnul Corodan Ioan a ob inut 14 voturi, iar domnul Rohian Anton a
ob inut tot 14 voturi. Dou  voturi sunt nule. În consecin , este nevoie de înc  un tur de
scrutin, aflându-ne în situa ie de balotaj.

Dl.pre edinte Mircea Man: O.K. Stima i colegi, pân  se întocme te seria a
doua de buletine de vot, propun s  mergem mai departe cu ordinea de zi, la punctele
suplimentare.

 supun votului proiectul de hot râre privind modificarea pozi iei 68 din Anexa
la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.70/2010 de aprobare a listei proiectelor
propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect
din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.87/2010
privind modificarea pozi iei 68 din Anexa la Hot rârea Consiliului jude ean

Maramure  nr.70/2010 de aprobare a listei proiectelor propuse s  beneficieze de
finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul

culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Al doilea proiect de hot râre de pe lista celor
suplimentare este cel privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor la
nivelul jude ului Maramure . Exist  avizul favorabil al comisiei de specialitate, a a c
vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.88/2010
privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor

la nivelul jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Am ajuns la ultimul punct al ordinii de zi a edin ei
noastre, adic  la proiectul de hot râre privind instituirea restric iei de circula ie pe
drumul jude ean 182B (sectorul Baia Mare – Remetea Chioarului – omcuta Mare) în
perioada 12.07.2010 – 01.11.2010. Comisia pentru urbanism i amenajarea teritoriului
a avizat în mod favorabil acest proiect de hot râre pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.89/2010
privind instituirea restric iei de circula ie pe drumul jude ean 182B

 (sectorul Baia Mare – Remetea Chioarului – omcuta Mare)
în perioada 12.07.2010 – 01.11.2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pân  ne vin buletinele de vot doresc
 v  fac cunoscute urm toarele : am cerut Agen iei de Dezvoltare Nord-Vest s  fac  o

evaluare foarte exact  a lucr rilor care se desf oar  pe drumul Baia Sprie – Bârsana.
De asemenea, doamna ministru Udrea care va veni în vizit  zilele urm toare în jude ,
va ajunge i la acest obiectiv, pentru a vedea cum se desf oar  lucr rile pe drumul
Baia Sprie – Bârsana. i pentru a înl tura orice fel de suspiciuni, am propus ca tot la
dou  s pt mâni fiecare consilier jude ean s  primeasc  o informare scris  cu privire la
toate etapele care se deruleaz  la aceast  lucrare de maxim  importan . Dac  observa i
nereguli v  rog s  le semnala i, astfel ca s  le putem rezolva împreun , s  g sim
solu iile cele mai potrivite.

Privitor la problema spitalelor, va trebui s  vedem foarte clar care este eficien a
acestora i cum se desf oar  actul medical, deoarece sunt spitale cu mare înc rc tur –
cum este cazul spitalului jude ean – i care au foarte mari datorii.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, a tept de mult
timp ca s  v  spune i p rerea despre Spitalul de Boli Infec ioase de pe strada Vasile
Lucaciu. Sigur c  munca echipei i calitatea actului medical conteaz  foarte mult   într-
o institu ie sanitar , dar la fel de mult conteaz i faptul c  spitalul acesta nu are niciun
leu datorii, iar faptul c  s-au f cut ni te investi ii destul de serioase în ultima perioad
acolo cred c  îi ridic i mai mult prestigiul. De aceea, v-  ruga s  v  apleca i cu mai
mult  aten ie i asupra acestei institu ii, zic eu un pic mai special  decât altele.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu v  mul umesc i nu pot s  nu completez,
spunând c  spre o asemenea performan  trebuie s  se ajung , spre o implicare direct  a
conducerii spitalelor i conducerii consiliului jude ean într-o cu totul alt  colaborare i
abordare a problemelor.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în comisia pentru
activit i economico-financiare s-au ridicat ni te probleme legate de achizi ia pentru
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sta ia de ap  de la Moisei, bani da i c tre prim ria din Moisei pentru aceast  alimentare
cu ap , pân  la Leordina. La fel, colegii s-au întrebat tot în comisie, în ce faz  sunt
lucr rile de la drumul Baia Sprie – Bârsana . Cu privire la aceste dou  aspecte, am dori

 se fac  unele inform ri, care s  ajung  la consilierii jude eni.
Dl.Coc il  Dan Meri or, director al Direc iei pentru Dezvoltare Regional

din cadrul Consiliului Jude ean Maramure : Procedura pe drumul Baia Sprie –
Bârsana se prezint  în felul urm tor: studiul de fezabilitate l-am început în anul 2006,
cu evaluarea care se face conform procedurii prin documenta ii de avizare a lucr rilor
de interven ii; urmeaz  apoi evaluarea proiectului tehnic, care devine parte la contract.
La drumul Baia Sprie – Bârsana nu a fost licita ie proiectare/execu ie, ci a fost mai întâi
proiectarea.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului director Coco il  pentru
interven ie.

 dori s  v  spun unele chestiuni legate de depozitele ecologice. În momentul
când am ajuns pre edinte de consiliu jude ean am constatat c  era deja cump rat un
teren pentru care nici în ziua de ast zi nu avem un contract. Suntem într-o situa ie
extrem de delicat i a  putea foarte bine s  spun c   lucrurile nu sunt în regul  aici i

 s-au dat banii pe ce?! Pe nimic! Dar, nu voi face acest lucru, ci vom încerca s
rezolv m situa ia cu cei din minister i va trebui s  evalu m contractul încheiat de
minister cu firma de consultan ! Mai mult, datorit  faptului c  persoana care s-a
ocupat de acest proiect s-a îmboln vit serios, l-am numit pe domnul pan ca i
coordonator al acestui proiect de gestiune integrat  a de eurilor din jude ul Maramure .
Eu cred c  în maxim o lun  de zile putem avea o informare exact  cu privire la aceast
investi ie, care ne va permite s  lu m hot rârea dac  mergem mai departe cu ea sau
renun m.

În leg tur  cu Moiseiul, nu pot s  r spund acum, dar m  voi informa corect i am
 v  în tiin ez pe to i.

Acum, c  s-a terminat votarea, haide i s  ascult m cu to ii rezultatul.
Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnilor consilieri, la al doilea tur de

scrutin rezultatele se prezint  astfel: domnul consilier jude ean Ioan Corodan a ob inut
12 voturi, domnul consilier jude ean Anton Rohian 17 voturi, iar 1 vot este nul.

Dl.pre edinte Mircea Man: adar, domnul Anton Rohian a fost ales în
comisia pentru organizarea concursului de proiecte de management, în vederea
încredin rii managementului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare, în calitate
de reprezentant al autorit ii. Felicit ri!

Stima i colegi, a  dori s  v  mai informez c  am avut o discu ie cu directorii de la
muzeele jude ene din subordine, pentru c  în momentul când va începe aplicarea
ordonan elor de guvern care de ast zi vor deveni imperative, va trebui s  revedem
fiecare organigram  a institu iilor noastre. La Consiliul jude ean Maramure  cred c
num rul maxim de posturi existent nu îl va dep i pe cel în care trebuie s  ne încadr m,
dar probabil c  vom avea un num r mai mare la câteva Direc ii din subordinea
Consiliului jude ean. Aici va trebui s  facem o analiz  atent , iar du  apari ia
ordonan elor vom avea cu siguran edin e de consiliu tocmai pentru discutarea acestor
chestiuni. Avem gardienii publici care, conform noilor prevederi legale nu mai pot
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func iona, reducându-se num rul lor undeva la 100 din 180 de angaja i – i va trebui s
sim i aici o solu ie. Va trebui s  ne încadr m la un num r maxim undeva în jurul

cifrei de 600 – 620 de posturi per total Consiliu jude ean plus institu ii din subordine.
Vreau s  în elege i cu to ii c  în momentul în care va trebui s  fac aceste reduceri de
personal le voi face pe criterii de performan i nu altceva.

Într-o alt  ordine de idei, v-  ruga s  v  regândi i pozi ia în ceea ce prive te
necesitatea cre rii postului de manager sau administrator public, care la alte consilii
jude ene din ar  exist  de mult, i care i-ar aduce o contribu ie însemnat  la bunul
mers al activit ii Consiliului jude ean.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, vreau s  atrag
aten ia asupra faptului c  în proiectul de hot râre pentru organizarea concursului de
proiecte de management, în vederea încredin rii managementului Muzeului Jude ean
de Mineralogie Baia Mare a fost ales doar reprezentantul autorit ii în comisia de
concurs, în persoana domnului Rohian Anton, îns  este nevoie de un reprezentant i în
comisia pentru solu ionarea contesta iilor la acel concurs.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . A tept propuneri.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Îl propun pe domnul Corodan Ioan
Dl.pre edinte Mircea Man: Eu îl propun pe domnul Indre Ioan.
Dl.consilier jude ean Ioan Indre: Pentru a doua oar  ast zi, m  recuzez.
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Sunt i alte propuneri? Dac  nu

mai sunt, i pentru c  a r mas doar domnul Corodan propus, se poate vota prin vot
deschis.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului propunerea ca domnul consilier
jude ean Corodan Ioan s  fac  parte din comisia pentru solu ionarea contesta iilor la
concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredin rii
managementului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare.

Domnul consilier jude ean Corodan Ioan a fost ales în comisia pentru
solu ionarea contesta iilor la concursul de proiecte de management ce se va organiza în
vederea încredin rii managementului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare, cu
22 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 6 ab ineri.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei a  dori s  dau
cuvântul gazdei noastre, domnului primar Gavrilu .

Dl. tefan Gavrilu , primar al comunei Leordina: Domnilor consilieri, comuna
Leordina are în plan o serie de proiecte, unele din ele fiind chiar de interes jude ean.
Primul proiect la care am început deja s  lucr m este drumul de leg tur  între Leordina
i Rozavlea, pe o distan  de 6,5 kilometri, care ar fi un beneficiu extraordinar pentru

to i locuitorii comunelor din zon .
Apoi, ar fi tare bine dac  am putea achizi iona ni te panouri împotriva

inunda iilor, tot printr-un proiect, pentru a putea preîntâmpina acest gen de calamit i
ale naturii.

I-  mai reaminti domnului pre edinte necesitatea – nu numai la Leordina, ci a
tuturor localit ilor de pe Valea Vi eului – rezolv rii infrastructurii, i m  refer aici
expres la alimentarea cu ap i la canalizare. Noi am r mas la urm  cu acest gen de
investi ii, pentru c  ele s-au f cut mai cu seam  la ora e, iar noi, comunele i satele, am
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mas în umbr . Avem acest Centru de vizitare a Parcului Natural „Mun ii
Maramure ului” i consider m c  este un mod de a porni dezvoltarea agroturismului
în  mediul rural, i sunt convins c  dac  doamna ministru Elena Udrea ar veni s
viziteze acest centru, ar avea ce vedea! Dealtfel, eu v  invit pe to i s  vizita i acest
Centru turistic i sediul prim riei din Leordina, s  v  face i o p rere despre ceea ce am
dorit s  realiz m.

 mul umim pentru vizit i v  mai a tept m!
Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului primar. Acum, da i-mi voie s

 supun votului hot rârea, în ansablul ei, privind organizarea concursului de proiecte
de management, în vederea încredin rii managementului Muzeului Jude ean de
Mineralogie Baia Mare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.90/2010
privind organizarea concursului de proiecte de management, în vederea

încredin rii managementului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Înainte de închiderea edin ei, dac  sunt primari sau
alte persoane care mai doresc s  ia cuvântul o pot face acum, dar foarte pe scurt.

Dl.Vasile Ciolpan, primar al ora ului Vi eu de Sus: Domnule pre edinte, a
dori s  ne spune i dac  mai avem vreo ans  s  primim bani pe Ordonan a 7, pentru
achitarea datoriilor restante la lucr rile executate i nepl tite?

Dl.pre edinte Mircea Man: Pot s  v  r spund urm toarele: lucr rile care mai au
pân  la finalizare 3 miliarde lei se finan eaz  în totalitate, iar restul lucr rilor, în func ie
de decont rile f cute i de posibilit ile financiare, dar asta cu o singur  condi ie, aceea
ce Fondul Monetar Interna ional s  nu ne blocheze tran a de împrumut.

Dl.Vasile Ciolpan: De asemenea, a  dori s tiu dac  pentru calamit ile din
anul 2008 avem anse s  primim bani, pentru c  avem datorii de 32 miliarde lei.

Dl.pre edinte Mircea Man: Am f cut toate demersurile, i avem 1,3 milioane
euro repartiza i jude ului Maramure , îns  Consiliul jude ean are foarte multe datorii de
la inunda ii. Repartizarea acestor 54 miliarde lei se va face printr-o decizie a
consiliului, dar va trebui s  fim foarte aten i i s  vedem exact cum au fost f cute
evalu rile, pentru c  au fost cazuri în care au fost „umflate” anumite lucr ri care puteau
fi f cute cu bani mai pu ini!

Dl.Vasile Ciolpan: Toate lucr rile noastre au fost verificate de Consiliul
jude ean, i exist  expertizarea tehnic i tot ce trebuie la acest fel de evalu ri.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule primar, vreau s  v  spun c  pagubele
cute de ultimele inunda ii se ridic  la suma de 2.100 miliarde lei, iar noi o s  primim

doar 54 miliarde! Gândi i-  cum îi vom putea împ i!
a c vreau s  v  fac o recomandare: printr-o nou  ordonan  de guvern, toate

prim riile din ar  pot s  ia un împrumut de la guvern, cu o dobând  de 5-6%, foarte
convenabil , zic eu, cu un an de gra ie, tocmai pentru a putea fiecare s - i pl teasc  din
datoriile mai vechi.
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Dl.Vasile Ciolpan, primar al comunei Vi eu de Sus: Mai avem o problem ,
domnule pre edinte, cu un pod care, tot în urma ploilor abundente, a fost distrus
aproape în totalitate, iar 60 de case sunt pur i simplu blocate, izolate, fiindc  nu mai
exist  cale de acces la ele. V-  ruga s  ne ajuta i, dac  se poate, cu repararea acestui
pod, c  noi nu vom mai putea angaja pe nimeni s  fac  lucr rile de repara ii din
moment ce avem deja foarte multe datorii la cei care au executat lucr ri i nu i-am putut
pl ti.

Dl.pre edinte Mircea Man: O s  încerc s  v  ajut, tot cu firma care face
lucr rile la drumul Baia Sprie – Bârsana.

Dl.Lucian Morar, primar al ora ului Ulmeni: Domnule pre edinte, stima i
consilieri jude eni, eu vreau doar s  v  mul umesc pentru c  a i votat hot rârea
referitoare la aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici rezulta i din Studiul
de Fezabilitate pentru obiectivul „Pod din beton armat peste râul Some ”, în numele
celor peste 40 de mii de locuitori din Codru i Chioar, care vor fi beneficiarii direc i ai
acestei investi ii. Înc  o dat  mul umesc, i sper ca aceast  investi ie s  fie finalizat .

Dl.Hoghi  Ioan, viceprimar al comunei Poienile de sub Munte: Domnule
pre edinte, i noi avem foarte mari datorii la firma care ne-a f cut lucr rile de repara ii
în urma inunda iilor. De doi ani de zile vin zilnic pe capul nostru pentru a- i recupera
banii. Mai mult, suntem singura comun  din Maramure ul Istoric al c rei centru
comunal este neasfaltat, ar tând jalnic. V  rug m s  ne sprijini i i pe noi  ne putem
rezolva m car o parte din problemele stringente cu care ne confrunt m.

Dl.Vasile Bodnar, director al Spitalului municipal Sighetu Marma iei:
Subscriu i eu acestei idei, spunându-  c i în str zile municipiului Sighetu
Marma iei sunt enorm de multe gropi care ar trebui reparate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, v-am ascultat pe to i, cu aten ie, i în
finalul edin ei vreau s  v  mai spun doar atât: eu fac eforturi foarte mari ca s  primim
cât mai multe finan ri i ca toate lucrurile s  mearg  bine în jude . Îns , vede i bine c
exist  fel de fel de specula ii i mi se pun în cârc  chestiuni neadev rate. Dar, voi trece
i peste astfel de momente nepl cute.

Acum, în încheiere, domnul director Dan Coco il  dore te s  v  fac  un anun .
Dl.Dan Coco il , director al Direc iei de Dezvoltare Regional : Domnilor

consilieri, stima i invita i, v  poftesc s  vizita i „Parcul Na ional Mun ii
Maramure ului”, dup  care vom porni s  vizit m i a doua loca ie, cea de pe Crasna
Vi eului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim pentru invita ie.Cu acestea, permite i-mi
 declar închise lucr rile edin ei noastre de azi.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, azi, 30 iunie 2010.

PRE EDINTE,
 Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria


