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România
Jude ul Maramure
 Consiliul Jude ean
Nr.3773/15 iulie 2010

PROCES VERBAL
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure  din 15 iulie 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.271 din 09.07.2010, publicat  în ziarul “Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 10 iulie 2010.

Sunt prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar la sediul Consiliului jude ean Maramure , în Palatul

Administrativ din Baia Mare, strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i,
urm torii: domnul Sandu Pocol – prefectul jude ului Maramure , 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.Boitor
Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului,
precum i un num r de 10 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Declar deschis edin a
consiliului jude ean Maramure  de azi, 15 iulie 2010. M  bucur c domnul prefect ne
onoreaz  cu prezen a domniei sale la edin a noastr  de azi, îns , am i un motiv de
triste e cauzat de fenomenele meteorologice care au afectat i jude ul nostru. Pe lâng
localit ile F rca a, Gârdani i Ulmeni care au fost calamitate i a c ror pagube le-am
evaluat, ieri s-au înregistrat evenimente extrem de dure la Baia Sprie i T i, în
comuna Dumbr vi a – satele Rus i Chechi , în Ungura i în partea dinspre Ocoli –

eni. Dup  încheierea acestei edin e, împreun  cu domnul prefect vom face un
material c tre domnul prim ministru i c tre ministrul Videanu, s  prezent m situa ia
creat . Din p cate, avem atâtea iazuri în jude  care oricând pot prezenta un pericol, iar
pe cei care tot discut  despre referendum i-  invita s  mear  la T i, s  vad  ce s-a
colectat de pe astfel de iazuri prin gr dinile locuitorilor, în urma ploilor i a
fenomenelor meteo nefavorabile. Aceste iazuri nesecurizate creeaz  probleme serioase
i va trebui s  g sim împreun  solu ii. A adar, informarea pe care o vom trimite la

Bucure ti va scoate în relief aceste aspecte, lucr rile care se fac sau nu se fac din
punctul de vedere al securiz rii acestor iazuri, astfel încât Ministerul Economiei s vin
i s  rezolve aceste probleme în Maramure , deoarece sunt chestiuni serioase, care

privesc s tatea, siguran a i securitatea cet enilor acestui jude . Consider c  acest
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lucru ar trebui s  constituie pentru to i politicienii jude ului Maramure  un semn de
întrebare i o responsabilitate pe care ar trebui s i-o asume fiecare.

Stima i colegi, înainte de a intra în ordinea de zi dau cuvântul domnului prefect.
Dl.Sandu Pocol, prefect al jude ului Maramure : Domnule pre edinte,

domnilor consilieri, stima i colegi i invita i, m  bucur c  pot participa la edi a de
consiliu jude ean i am dorit s  iau cuvântul pentru a insista i eu asupra pericolului pe
care-l reprezint  aceste iazuri în jude ul nostru. Este vorba atât de iazul de la T ii de
Sus, cât i de cele de la Bor a ori Cavnic. La fel, i celelalte perimetre miniere care, cu
to i banii utiliza i în conservarea acestora în ultimii ani, nu s-a reu it mare lucru, poate
i pentru faptul c  unele din acestea se afl  într-o situa ie mult mai grav  decât în

momentul în care s-au început lucr rile de consolidare a lor. S  fie foarte clar, eu, ca
prefect, nu pot s -mi dau cu p rerea asupra tehnologiilor utilizate în prelucrarea
sterilului de pe aceste iazuri, dar cred c  ele ar trebui s  dispar  din jude ul nostru.
Probabil c  speciali tii de la Agen ia Na iona  de Mediu vor hot rî în consecin , în
sensul c  vor acorda autoriza iile de func ionare a instala iilor de prelucrare numai i
numai în situa ia în care acestea nu pun în pericol via a i s tatea cet enilor. De
asemenea, în lunile mai, iunie i iulie s-au produs fenomene meteo imprevizibile care
se pare c  vor continua i asupra c rora, cu toate avertiz rile date de speciali tii de la
institutul de meteorologie i hidrologie, va fi foarte greu de intervenit i mai ales foarte
greu de înl turat conseci ele lor. Dac  ieri diminea  m-am deplasat la Gârdani, la
Ulmeni i F rca a, pentru a vedea ce s-a întâmplat acolo în noaptea precedent , ieri
dup  amiaz  a trebuit s  ajung în zona Baia Sprie i în zona Dumbr vi a, unde a c zut o
cantitate de ap  de 100 de litri pe metrul p trat!

Acestea fiind spuse, v-  ruga ca în ac iunile pe care dumneavoastr  le
desf ura i în ob inerea sumelor de bani pentru unit ile administrativ-teritoriale, s
ine i cont i de urm rile fenomenelor produse în ultima perioad .  mul umesc.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, profesiunea
dumneavoastr  de credin  este aceea de a fi pre edintele tuturor maramure enilor! De
aceea, a  dori s  recunoa te i afirma ia dumneavoastr  potrivit c reia a i plecat la
Bucure ti pentru a v  întâlni cu domnul Raed Arafat, secretarul de stat din Ministerul

ii, în vederea împiedic rii înfiin rii sec iei de chirurgie toracic  din cadrul
Spitalului de Pneumoftiziologie (Spitalul TBC), de i o asemenea sec ie exist  înc  de la
înfiin area acestui spital, cu o vechime mai mare de 40 de ani! În numele speciali tilor
acelei sec ii de chirurgie toracic , vreau s  v  spun c  nu a fost pus  în pericol nicio
secund  s tatea vreunui pacient, dimpotriv , fiind salvate mii de vie i de-a lungul
timpului. Odat  cu transferarea acestui spital, c tre Prim ria municipiului Baia Mare, el
a fost preluat în forma actual , cuprinzând i acea sec ie de chirurgie toracic , a a c  nu
se pune problema înfiin rii arbitrale a unei astfel de sec ii, ci, mai degrab , problema
existen ei în continuare a sec iei, deoarece ciuntirea sau desfiin area ei ar duce la
disponibilizarea unui num r mare de personal. Nu contest nicio secund  faptul c i
Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr.Constantin Opri ” are medici speciali ti în chirurgie
toracic , îns  ei pot s - i selecteze din personalul proasp t calificat al i speciali ti
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pentru a- i înfiin a o structur  similar . Sunt de p rere c  nu trebuie s  desfiin m ceva
ce merge bine i este eficient, pentru a înfiin a ceva care nu tim cum va func iona.

Cu privire la descentralizarea unit ilor sanitare, a  dori s  fac precizarea clar  c
transmiterea acestora c tre unit ile administrative nu înseamn  c  se va da drumul la
tranzac ii i afaceri imobiliare sau alte astfel de afaceri. E o chestiune deosebit de
important  faptul de a gestiona a a cum trebuie aceste unit i sanitare. Haide i s
demonstr m c  avem capacitatea de a gestiona cele dou  spitale care ne-au fost date în
administrare, Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” i Spitalul de Boli
Infec ioase, Dermatovenerologie i Psihiatrie din Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc, domnule consilier. S tii c  îmi iau
foarte în serios rolul de pre edinte de consiliu jude ean, i nu am f cut altceva decât s

 duc pe o informare f cut  de speciali ti. ti i foarte bine c , pe linie de s tate, în
atribu iile doctorului Pop C lin, în calitate de manager de spital jude ean, intr i
consilierea pe probleme medicale a pre edintelui Mircea Man. Din raportul pe care
l-am primit am în eles c  nu se poate face chirurgie toracic  în condi ia în care nu exist
anestezist în spital! O sec ie de chirurgie toracic  poate func iona dac  consiliul de
administra ie al Spitalului jude ean Baia Mare va hot râ s  func ioneze acolo! Îns  o
asemenea sec ie trebuie s  func ioneze la Spitalul jude ean deoarece ei au toate dot rile
din punct de vedere postoperatoriu i al anestezistului.

Dealtfel, cât de curând va trebui s  avem o dezbatere i pe problema Spitalului
din Vi eu de Sus care a fost refuzat s  fie preluat de c tre Prim ria Vi eu, din cauza
datoriilor mari pe care prim ria le înregistreaz  c tre firmele executante ale lucr rilor
de pe urma inunda iilor din 2008. Aceast  unitate medical  deserve te un num r de
aproape 70.000 de oameni i va trebui s  ne gândim bine, la o solu ie, s -l prelu m noi,
pentru c  nu putem s -l l m s  se închid ! A a cum la toate spitalele un procent de
70% din finan are este asigurat de c tre Casa de Asigur ri de S n tate, prin contract ri,
cred c  punând un manager bun la spitalul din Vi eu vom putea prelua i aceast
responsabilitate. Iar dac  pe viitor lucrurile se vor aranja i vom constata c  bugetul
consiliului local Vi eu de Sus se va degreva încet de multele datorii, cred c  vom putea
schimba lucrurile din mers. Îns  în acest moment noi trebuie s  ne asum m aceast
responsabilitate, cu toate c  ne va greva bugetul, dar trebuie s  facem i acest lucru. Cu
toate c  refuz  s  preia spitalul, Consiliul local îl va prelua totu i, pentru ca noi s  îl
putem prelua de la dân ii, c ci asta este procedura în atari situa ii.

De asemenea, v-  ruga pe to i consilierii ca pân  la sfâr itul edin ei s  emite i
un punct de vedere legat de referendumul împotriva polu rii din Baia Mare. Suntem
ar ta i cu degetul c  nu am dat bani i nu am dorit s  ne implic m în aceast  chestiune.
Punctul meu de vedere l-am exprimat cu ceva vreme în urm , îl cunoa te i, a a c  v
rog ca la sfâr itul edin ei s  v  exprima i i domniile voastre opiniile legate de aceast
problem .

Dl.consilier jude ean, Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi,
vreau s  ridic o problem  pe care dumneavoastr i domnul prefect o cunoa te i i care
face parte din perimetrul nostru de competen e. Aceast  politic  de transmitere a
spitalelor c tre administra iile locale este una de lung traseu; s-a încercat de mai mult
vreme, a fost dorit  de toate for ele politice i se pune în aplicare acum, i probabil c ,
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în linii mari, este un lucru bun. Dar se poate face i un r u, dac  se produc manevre
care realizeaz  trunchieri sau t ieri acolo unde lucrurile au mers bine pân  acum. i
spun asta pentru c  este cazul Spitalului de Boli Infec ioase de pe strada Vasile Lucaciu
din Baia Mare, care, înainte de a fi preluat de c tre Consiliul jude ean Maramure  a fost
restructurat de Ministerul S ii, aflându-se acum într-o formul  care nu poate

mâne a a. E vorba de transformarea Sec iei de Dermatologie într-un compartiment!
Aceast  chestiune nu poate r mâne a a din multe puncte de vedere, printre cele
principale aflându-se urm toarele: sec ia asta de boli dermatologice este cea mai
important , înafar  de clinicile universitare din Cluj i Târgu Mure , ale acestei p i de
ar . i, culmea, la spitalele din Zal u i Satu Mare se p streaz  formula Sec iei de

dermatologie, iar la spitalul din Baia Mare nu, cu toate c  activitatea de-aici este de o
complexitate mult mai ridicat , fiind vorba i de o densitate a bolnavilor mult mai mare
decât în alt  parte! i asta nemaivorbind de speciali tii care lucreaz  în aceast  sec ie la
ora actual i de performan ele profesionale pe care ace tia le înregistreaz ! ti i foarte
bine c  în orice meserie exist  o anumit  anvergur  care nu poate fi cânt rit  de pres
ori de organismele administra iei. La ultimele cinci congrese interna ionale de
dermatologie, desf urate în America sau Europa, au fost prezen i reprezentan i ai
acestei Sec ii de Dermatologie de la Baia Mare, i se mir  lumea de complexitatea
dermatitelor de contact ca efect al polu rii din zona Baia Mare – pentru c  dermatita de
contact se poate face i atunci când s de ti un bob de usturoi sau o ceap , datorit
faptului c  solul este contaminat – lucru care i-a determinat pe al ii s  cerceteze
problemele noastre, în condi iile în care noi în ine nu am putut dezvolta un sector de
cercetare a acestor maladii din cauz  c  nu avem profesori i centru universitar la Baia
Mare – de i doctorul Pop Valentin se ocup  cu acest soi de cercetare, având acest
subiect chiar ca tez  de doctorat! Deci, cu toat  aceast  complexitate, cu toate c  vin
bolnavi din jude ele învecinate s  se trateze la spitalul nostru, noi, dintr-o birocra ie de
iner ie negativ , vom prelua aceast  specializare a spitalului doar sub form  de
compartiment!

Protestez vehement împotriva acestor lucruri care sunt f cute fie inten ionat, fie
dintr-o influen  care vine din alt  parte! Oricum, lucrurile nu pot r mâne a a, i profit
de prezen a domnului prefect pentru a cere insistent rezolvarea acestor lucruri, pentru

 nu putem prelua ceva ce s-a hot rât a a, printr-o strâmb tate care este atât de ordin
organizatoric, medical, dar chiar i de ordin psihic. Mul umesc!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, v  rog s -mi da i
voie ca în numele grupului de consilieri ai Partidului Na ional Liberal s  v  adresez
urm toarea rug minte: având în vedere c  de la ultima edin  a comisiei de activit i
economico-financiare au ap rut o serie de elemente noi, v  rog s  fi i de acord cu luarea
unei pauze de cinci minute, pentru a ne putea consulta mai ales cu privire la primul
proiect de hot râre i a intra în ordinea de zi a a cum trebuie.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Ne retragem pentru 10 minute, dup  care
vom continua edin a.

D u p    p a u z :
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Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, din punct de
vedere al prezen ei consilierilor în sal , suntem în aceea i formul  ca la începutul
edin ei.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine. Stima i colegi, da i-mi voie s  v  supun
votului proiectul de ordine de zi, pe care erau trecute ini ial 10 puncte, mai ap rând înc
trei pe parcurs. Avem a adar 13 proiecte de hot râri, i anume:

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 Proiectului Administrarea i
ra ionalizarea procedurilor i proceselor existente în cadrul registrului
jude ean de riscuri i participarea Consiliului jude ean Maramure  la
cofinan area acestuia;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii Proiectului Reducerea
riscurilor la nivel jude ean, printr-o mai bun  comunicare în cadrul
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen i participarea Consiliului
jude ean Maramure  la cofinan area acestuia;

4. Proiect de hot râre privind modificarea contribu iilor la cheltuielile
neeligibile la Proiectul Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen
Dr.Constantin Opri  Baia Mare ;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii principalilor indicatori,
conform Proiectului Tehnic, pentru lucr rile de interven ie la obiectivul de
investi ie Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri
Baia Mare ;

6. Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului
Maramure  a imobilului Casa Agronomului  din Baia Mare;

7. Proiect de hot râre de completare a Anexelor 3 i 4 la Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  nr.90/2010 privind organizarea concursului de proiecte
de management, în vederea încredin rii managementului Muzeului Jude ean
de Mineralogie Baia Mare;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de transport
pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse,
modificarea graficelor de circula ie, introducerea de sta ii i modificarea
capacit ii de transport, pe perioada 2008-2011;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iilor i avizelor unice emise
de Comisia Tehnic  Jude ean  de Amenajarea Teritoriului i Urbanism;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii organigramei i a statului de
func ii la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure ;
P U N C T E  S U P L I M E N T A R E :

11. Proiect de hot râre privind aprobarea cofinan rii i implement rii în
parteneriat a Proiectului Managementul durabil al sitului NATURA 2000 IGNIS ,
propus spre finan are în cadrul POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritar  4 -

Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protec ia Naturii ;
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12. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a Proiectului
„FIT TO TOURISM  FIT TOUR ;

13. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20%
calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea
programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care
necesit  cofinan are local  pe anul 2010.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.

Dl. Victor Gorduza, fost director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare:
Domnule pre edinte, v-  ruga s -mi permite i s  iau cuvântul.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine, a a, pentru curiozitate, v  acord câteva
minute.

Dl.Victor Gorduza: Domnule pre edinte, curiozitatea dumneavoastr  va fi
satisf cut .

Domnule prefect, domnilor consilieri, doamnelor i domnilor,
În data de 18 februarie 2009 am fost onorat, din partea Consiliului jude ean, cu o

Diplom  de Excelen , pentru contribu ia de peste 40 de ani la dezvoltarea institu iilor
muzeale ale jude ului Maramure , celui a c rui nume i activitate se identific  cu
Muzeul de Mineralogie, adic  mie, lui Victor Gorduza. A venit apoi momentul 27
aprilie, când, chiar de aniversarea mea, mi- i adus la cuno tin  c  m  pensiona i, f
ca înainte s  fi avut m car o mic  discu ie, i a i numit atunci noul manager interimar al
acestei institu ii. Oricum, înc  înainte cu vreo patru luni de acest nepl cut incident eu
mi-am anun at colegii de inten ia de a m  retrage din manageriatul muzeului, îns
doream s -mi continui activitatea tiin ific  în cadrul institu iei. La edin a la care au
fost convoca i managerii din institu iile de cultur , domnul pre edinte Mircea Man a
afirmat c  eu nu mai am ce c uta în muzeul de mineralogie, decât doar dac  doresc s
beau o cafea i s  vizitez expozi ia! Este absolut neîn eleas  aceast  transformare a
elogiilor aduse pentru activitatea pe care am depus-o i care este cunoscut  în jude ,
mai ales c  nu am nimic împotriva actualei conduceri a Consiliului jude ean
Maramure ! Cu atât mai pu in personal cu domnul Man!

 vrea s  v  spun c  într-o ar  civilizat  nu doar directorul fondator al unei
institu ii este respectat deosebit de mult, ci inclusiv biroul acestuia devine obiect de
vizitare! i, domnule pre edinte, eu zic c  e mare p cat s  apleca i urechea la ni te
minciuni. Se bârfe te c i fi primit cinci mii de euro pentru ca noi s  tip rim o edi ie
de timbre filatelice de profil muzeal, iar dup  ce a i primit adresa i m- i sunat, eu
v-am spus, domnule pre edinte, c  este adev rat c  Romfilatelia ne curteaz  de ani de
zile dar nu au ajuns înc  la a ne satisface preten iile noastre ca insitu ie care ne
respect m. Ei, dar pân  la urm  au cedat, am primit transfera i în contul de la
Trezoreria Baia Mare echivalentul în lei a cinci sute de euro, ca i contravaloare a
diapozitivelor. C  cineva a auzit de cinci mii de euro, care chipurile, ar fi fost da i
domnului Man, este doar un zvon nefondat, care nu trebuie luat în considerare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Gorduza, eu v  mul umesc foarte mult;
din respect pentru dumneavoastr  v-am dat cuvântul, dar v  rog s  în elege i c  trebuie
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 intr m pe fondul problemelor edin ei de azi. Din p cate, dumneavoastr  a i fost o
lung  perioad  director la muzeu i v- i obi nuit s  merge i la serviciu ca director, dar
trebuie s  în elege i c  acum nu mai sunte i director! i, crede i- , nu putem înlocui
legea, legea care ne oblig  s  pension m persoanele care întrunesc condi iile.
Dumneavoastr  i- i spus domnului secretar c  nu v-a încetat mandatul!

Dl.Victor Gorduza: i în eles dumneavoast  gre it, domnule pre edinte! Am
avut dou  ore de discu ie, în care am explicat c  nu mai doresc s  fiu manager, îns
doresc foarte mult s -mi continui activitatea tiin ific  în cadrul institu iei, în calitate de
muzeograf! Dar, dumneavoastr  mi- i interzis s  mai intru în muzeu!

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu este a a. Eu am spus c  dumneavoastr  nu mai
pute i lua decizii în numele muzeului, iar acum, dup  aceast  interven ie a
dumneavoastr , am s  propun la urm toarea edin  schimbarea managerului interimar
la muzeul de mineralogie! Pute i intra în muzeu oricând dori i, îns  nu mai sunte i
manager! i v  rog s  încheia i, c  avem de parcurs o ordine de zi ast zi!

Dl.Victor Gorduza: Domnule pre edinte, doar atât mai vreau, s  v  restiui
aceast  diplom care nu îmi mai corespunde, p strând doar placheta, ca document la
muzeu, pentru c  este doar din partea consiliului jude ean! Diploma semnat  de
dumneavoastr  o recuz!

Dl.pre edinte Mircea Man: ti i c  nu v  onoreaz  acest gest!
Domnule pre edinte, consider c  nu m- i în eles deloc, iar vizavi de faptul c

pricep sau nu c  nu mai sunt director, s ti i c  nu am avut aceast  preten ie, eu voind
doar s  r mân în muzeu ca simplu muzeograf! Pe de alt  parte, a i amenin at-o pe
actuala manager interimar, pe doamna Jurge, c  o înlocui i!

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu am amenin at-o, ci s ti i c  o schimb!
Dl.Victor Gorduza: i, cum o pute i schimba din moment ce exist  o hot râre

de consiliu, votat  aici în plen, în urm  cu ceva timp? Nu crede i c  v- i dep it
atribu iile deoarece, în conformitate cu Legea 19 articolul 41 paragraful 5, mi-  fi
putut continua activitatea la muzeu?! Eu doresc s  desf or aceast  activitate de
cercetare în interesul institu iei nu al meu personal!

Dl.pre edinte Mircea Man: ti i c  eu totu i v-am protejat cu foarte multe
lucruri, domnule Gorduza! i, ca ultim  replic , v  spun c  pute i intra în muzeu ori de
câte ori ve i dori, îns  nu ca manager.

Stima i colegi, intr m în ordinea de zi a edin ei. La punctul 1 avem proiectul de
hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2010. Exist  avizul comisiei de activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, la acest proiect de
hot râre a  dori s  vin cu dou  amendamente, i anume: 1) din suma de 5.135,24 mii
lei,  prev zut  la capitolul 37.02, 1.500 mii lei s  fie destina i protej rii infrastructurii
drumurilor jude ene, prin achizi ionarea unor sisteme mobile de protec ie împotriva
inunda iilor, ce vor fi utilizate pe întreg teritoriul jude ului Maramure . Achizi ionarea
se va face conform procedurilor legale în vigoare. 2) Suma r mas , adic  3.635,24 mii
lei, s  fie destinat  reabilit rii i consolid rii drumurilor jude ene, cu men iunea c
tronsoanele de drumuri jude ene s  fie stabilite de conducerea Consiliului jude ean
Maramure . Am f cut aceste amendamente deoarece, dup  cum ti i, în ultimele zile au
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ap rut probleme grave din cauza inunda iilor din jude , i m  gândesc c  aceas  sum
ar putea fi folosit i în acest scop.

Dl.pre edinte Mircea Man: Am i eu o propunere: ca diferen a de 3.635,24 mii
lei s  o p str m, s  r mân  la dispozi ia consiliului jude ean, pentru c  nu tim ce se va
mai întâmpla cu aceste inunda ii. Mai mult, nu tiu cum vom proceda cu astfel de
achizi ii, pentru c  trebuie s  fim pe lege. Eu m  voi ab ine de la vot.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, îmi pare foarte
u c  v  antepronun i i dovedi i din nou c  sunte i doar pre edintele unora, nu al

tuturor maramure enilor, cum pretinde i! Amendamentele aduse la acest articol mi se
par foarte corecte, iar dac  nu ar fi a a, ele pot fi oricând atacate de orice persoan

reia i se pare c  este ciudat! Se vede c  nu a i re inut men iunea pe care am f cut-o
când am prezentat amendamentele, potrivit c reia achizi ia se va face conform legilor
în vigoare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu mi-am exprimat votul i mi-l
asum.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean:  rog s -mi permite i s  v  spun
câteva lucruri, întru sprijinirea ideii productive pe care o v d a se contura. Evident c
de câte ori discut m normalitate i legalitate, complexitatea vie ii fiind dincolo de orice
formul  de a le implementa în lege, putem ajunge într-o zon  în care lucrurile s  fie
destul de ciudate sau alunecoase, i s  ne fie fric  s  facem o anumit  lucrare pentru c
n-au mai f cut-o i al ii. Eu vreau s  v  spun c  au f cut-o i al ii, pentru c  o
infrastructur  de acest gen este una de protec ie, de tip mobil, flexibil ! i eu sunt de

rere c  aceast  chestiune este una nou , iar noul trebuie protejat deoarece are o
anumit  fragilitate, iar dac  nu o protej m, ne vom trezi într-o zi c  ne-o iau al ii
înainte. În consecin , consider c  dotarea Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  cu
acest sistem mobil de protec ie contra inunda iilor, mult mai bun i mai eficient decât
obi nui ii saci de nisip, este absolut necesar i oportun , pentru c  este un instrument
de ap rare împotriva inunda iilor care poate fi folosit i refolosit (sacii de nisip nu!),
mul i ani de aici înainte.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, s-au cheltuit i în
al i ani bani frumo i pentru protec ia versan ilor în caz de inunda ii, f  eficien , iar
banii s-au dus pe apa sâmbetei i nu a r spuns nimeni pentru cheltuirea lor. A a c  ar fi
bine s  v  r zgândi i cu privire la votul pe care-l ve i da.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, e de datoria mea s  v  fac
urm toarea informare: am primit dou  oferte de la Societatea „Ramira” în care pre ul
unui kilometru de dig antiinunda ie este de 500 de mii de euro, cu TVA inclus. Pentru
primul kilometru achizi ionat se va face un discount de 30%, iar pentru urm torii 10
kilometri de dig comanda i se va face un discount de 10%.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, v  rog foarte mult
 nu insista i în a manipula ceva! i v  rog ca de acum înainte s  ne prezenta i la toate

edin ele de plen toate ofertele pe care le primi i, la birou, în teritoriu sau altundeva! i
 rog s  supune i la vot amendamentele propuse de mine!

Dl.pre edinte Mircea Man: Bine. V  supun votului, stima i colegi,
amendamentele.
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Amendamentele s-au votat, cu 19 voturi pentru i 8 ab ineri.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu v  rog s  nu consum m aceast
sum  pân  când nu vom face o evaluare exact  a pagubelor, eventual cu o derogare de
la guvern ca sumele respective s  le putem folosi i pentru altceva decât pentru
drumurile jude ene.

Acum, v  supun votului hot rârea în ansamblul ei.
S-a adoptat, cu 19 voturi pentru i 8 ab ineri

HOT RÂREA Nr.91/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, grupul de consilieri PDL v
solicit  o pauz  de cinci minute.

D u p    p a u z :
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, s  fie foarte clar, cele 15 miliarde

vor fi trecute în contul Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen , chestiune care cer s
fie consemnat i în procesul verbal al edin ei.

Continu m edin a, la punctul doi având proiectul de hot râre privind aprobarea
Proiectului Administrarea i ra ionalizarea procedurilor i proceselor existente în
cadrul registrului jude ean de riscuri i participarea Consiliului jude ean Maramure
la cofinan area acestuia. i acest proiect a primit avize favorabile de la comisiile de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.92/2010
privind aprobarea Proiectului Administrarea i ra ionalizarea procedurilor i

proceselor existente în cadrul registrului jude ean de riscuri i participarea
Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area acestuia

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea promov rii Proiectului Reducerea riscurilor la nivel jude ean,
printr-o mai bun  comunicare în cadrul Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen i participarea Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area acestuia.
Având în vedere faptul c  exist  avizele favorabile date de comisii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.93/2010
privind aprobarea promov rii Proiectului Reducerea riscurilor la nivel jude ean,

printr-o mai bun  comunicare în cadrul Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen i participarea Consiliului jude ean Maramure

la cofinan area acestuia
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Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 4 avem proiectul de hot râre privind
modificarea contribu iilor la cheltuielile neeligibile la Proiectul Reabilitarea
Spitalului Jude ean de Urgen  Dr.Constantin Opri  Baia Mare . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.94/2010
privind modificarea contribu iilor la cheltuielile neeligibile la Proiectul Reabilitarea

Spitalului Jude ean de Urgen  Dr.Constantin Opri  Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, al proiectul de hot râre
privind modificarea contribu iilor la cheltuielile neeligibile la Proiectul Reabilitarea
Spitalului Jude ean de Urgen  Dr.Constantin Opri  Baia Mare . 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.95/2010
privind modificarea contribu iilor la cheltuielile neeligibile la Proiectul

Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr.Constantin Opri  Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a imobilului Casa
Agronomului  din Baia Mare. Comisiile de specialitate au analizat i avizat favorabil
proiectul de hot râre. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.96/2010
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a imobilului

Casa Agronomului  din Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct îl constituie proiectul de hot râre
de completare a Anexelor 3 i 4 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure
nr.90/2010 privind organizarea concursului de proiecte de management, în vederea
încredin rii managementului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare.

Domnule pre edinte, stima i colegi, doresc v  v  anun  c  în cadrul comisiei de
cultur  s-au f cut urm toarele propuneri de persoane, care s  fie nominalizate în
comisia de concurs i în comisia pentru solu ionarea contesta iilor la concurs: pentru
comisia de concurs, au fost propu i a face parte urm torii: domnul dr.ing. Nicolae Dicu,
fost ministru al minelor, actualmente pensionar; domnul Prof.univ.dr. Uduba a
Gheorghe, membru exponent al Academiei Bucure ti; domnul prof.univ.dr. Mârza Ioan
de la Universitatea „Babes Bolyai” din Cluj; domnul conf.univ.dr. Denu  Ioan, de la
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Universitatea de Nord Baia Mare. În ce prive te componen a comisiei pentru
solu ionarea eventualelor contesta ii, au fost propu i domnul Edelstein Oscar – geolog
pensionar i domnul prof. univ. Cote iu Radu de la Universitatea de Nord din Baia
Mare.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnilor consilieri, mai exist
propuneri pentru comisia de concurs?

Dl.consilier jude ean George Pop: Da, am i eu câteva propuneri: pe domnul
Bâlcu Teodor, care este geolog i totodat  fondator al Muzeului de mineralogie; pe
domnul B descu Gabriel, care este eful lucr rilor de inginerie i sus ine cursuri de
geologie fizic i astrologie la Universitatea de Nord Baia Mare; mai propun pe domnul
profesor universitar doctor inginer B ncil  Nicolae, specializat în mine i totodat
prodecan la Facultatea de Resurse Miniere din cadrul Universit ii de Nord Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man: La comisia pentru solu ionarea contesta iilor sunt i
alte propuneri?

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, pentru
desemnarea persoanelor în comisia de concurs se impune în mod obligatoriu votul
secret. Pentru membrii celei de-a doua comisie, de solu ionare a contesta iilor, deoarece
sunt doar dou  propuneri de membri se poate vota deschis, dac  plenul dore te acest
lucru.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Solicit s  fie întocmite buletinele de vot cu cei
propu i pentru comisia de concurs, dup  care vom hot râ i cu privire la componen a
comisiei de solu ionare a contesta iilor.

Pâ  ce ni se aduc buletinele de vot, mergem mai departe cu ordinea de zi, la
proiectul de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de transport pentru
re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse, modificarea
graficelor de circula ie, introducerea de sta ii i modificarea capacit ii de transport, pe
perioada 2008-2011. Comisia de urbanism i amenajarea teritoriului a avizat favorabil
acestui proiect de hot râre, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.98/2010
privind aprobarea modific rii Programului de transport pentru re eaua de trasee

jude ene, prin suplimentarea num rului de curse, modificarea graficelor de
circula ie, introducerea de sta ii i modificarea capacit ii de transport,

pe perioada 2008-2011

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 9 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea documenta iilor i avizelor unice emise de Comisia Tehnic  Jude ean  de
Amenajarea Teritoriului i Urbanism. i în acest caz comisia a dat aviz favorabil. Cine
este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.99/2010

privind aprobarea documenta iilor i avizelor unice emise de Comisia Tehnic
Jude ean  de Amenajarea Teritoriului i Urbanism
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Dl.pre edinte Mircea Man: Trecem acum la proiectul de hot râre privind
aprobarea modific rii organigramei i a statului de func ii la Direc ia General  de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: Domnule pre edinte, am avizat favorabil
proiectul de hot râre, cu men iunea c  pentru aparatul propriu s  rediscut m
organigrama în luna august, când vom fi pe lege.

Dl.pre edinte Mircea Man: Evident. V  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.100/2010
privind aprobarea modific rii organigramei i a statului de func ii

la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stim i colegi, am ajuns la punctele suplimentare
înscrise pe ordinea de zi. Primul, se refer  la proiectul de hot râre privind aprobarea
cofinan rii i implement rii în parteneriat a Proiectului Managementul durabil al
sitului NATURA 2000 IGNIS , propus spre finan are în cadrul POS Mediu 2007 –
2013, Axa Prioritar  4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru
Protec ia Naturii . Proiectul a fost avizat favorabil, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.101/2010
privind aprobarea cofinan rii i implement rii în parteneriat a Proiectului

Managementul durabil al sitului NATURA 2000 IGNIS , propus spre finan are în
cadrul POS Mediu 2007 – 2013, Axa Prioritar  4 –

Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protec ia Naturii

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acum proiectul de hot râre
privind aprobarea promov rii în parteneriat a Proiectului „FIT TO TOURISM  FIT
TOUR .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.102/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a Proiectului

„FIT TO TOURISM  FIT TOUR

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul punct de pe ordinea de zi îl constituie
proiectul de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat
din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea
programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care
necesit  cofinan are local  pe anul 2010. i acest ultim proiect a ob inut aviz favorabil
din partea comisiilor de specialitate, îns  observ c  exist  un amendament f cut în
comisie, în sensul c  în lista anex  câteva pozi ii au suferit unele modific ri. Astfel,
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Sighetu Marma iei ar primi 200 mii lei, Cavnicul 100 mii lei, localitatea Ulmeni 100,
se ti tot 100, Dumbr vi a 150, Giule ti 50, Leordina 19, i Rozavlea 100. În total

819 mii lei.  V  supun la vot acest amendament.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul.

 supun votului întreaga hot râre.

HOT RÂREA Nr.103/2010
pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20%

calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului,
pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea

proiectelor de infrastructur  care necesit cofinan are local  pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, deoarece ordinea de zi am epuizat-o
i suntem în a teptarea buletinelor de vot, doresc s  v  mai aduc la cuno tin  unele

aspecte, i anume: Datoriile spitalelor din jude  sunt urm toarele: - Spitalul Jude ean de
Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare – 56 miliarde lei vechi, Spitalul de
Pneumoftiziologie (TBC) – 2 miliarde, Spitalul municipal din Sighetu Marma iei – 66
de miliarde, Spitalul or enesc din Baia Sprie – în jur de zece miliarde de lei, Spitalul
or enesc Cavnic – 15 miliarde lei, Spitalul din Târgu L pu – 3 miliarde lei, Spitalul
din Vi eu de Sus – 5 miliarde, Spitalul din Bor a – 13 miliarde, iar la Casa Jude ean
de Asigur ri de S tate – 31 miliarde lei datorii. Acestea vor fi achitate de guvern,
pân  la data de 31 martie, datorii care pe noi nu ne apas  la rectificarea bugetar . Vrem

 avem o discu ie serioas  despre Spitalul din Vi eu de Sus, pe s pt mâna viitoare, i
vom preg ti pân  mar i, 20 iulie, când vom avea din nou edi , i organigrama
consiliului.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnilor consilieri, deoarece au
sosit buletinele de vot, ca procedur  de vot ve i t ia peste numele persoanelor care nu
dori i s  le vota i, astfel ca s  r mân  din 7 propuneri 4 membri.

Dup  votare, domnul consilier jude ean Anton Rohian prezint  rezultatul.
Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi,

rezultatele votului se prezint  în felul urm tor: dl. Nicolae Dicu a ob inut 28 voturi, dl.
Uduba a Gheorghe – 20 voturi, dl.Mârza Ioan – 20 voturi, i dl. Denu  Ioan – 20 voturi.
Ceilal i propu i au ob inut: - dl. Bâlcu Teodor – 9 voturi, dl. B descu Gabriel – 9 voturi
i dl. B ncil  Nicolae – 9 voturi.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului componen a comisiei de concurs.
S-a votat în unanimitate.
În concluzie, cei patru membri ale i în comisia pentru concursul de

proiecte de management, în vederea încredin rii managementului Muzeului
Jude ean de Mineralogie Baia Mare, sunt: Dicu Nicolae, Uduba a Gheorghe,
Mârza Ioan i Denu  Ioan.

Dl.secretar Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, se poate purcede la
alegerea prin vot deschis a membrilor comisiei de solu ionare a contesta iei.
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Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun votului componen a comisiei
de contesta ie, a a cum a fost ea propus  în comisia de specialitate a Consiliului
jude ean, adic  din doi membri, dl. Cote iu Radu, respectiv Edelstein Oscar.

S-a votat în unanimitate.
Cei doi membri din comisia pentru solu ionarea contesta iilor la concursul

de proiecte de management, în vederea încredin rii managementului Muzeului
Jude ean de Mineralogie Baia Mare sunt Edelstein Oscar i Cote iu Radu.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului hot rârea în ansamblul s u.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.97/2010
de completare a Anexelor 3 i 4 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure

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: Cu acestea, declar închis edin a consiliului
jude ean Maramure  de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 15 iulie 2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


