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România
Jude ul Maramure
 Consiliul Jude ean
Nr.4396/12 august 2010

PROCES VERBAL
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din 12 august 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.427 din 06.08.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de mar i, 10 august 2010.

Sunt prezen i 32 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: 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 , dl.Petru iu Vasile – director al colii Populare de Arte
“Liviu Borlan” Baia Mare, dl. Alexa Tiberiu – director al Muzeului Jude ean
“Centrul Artistic Baia Mare”, d-na Jurje Maria – director interimar al Muzeului
jude ean de Mineralogie Baia Mare, dl. Zehan Andrei – ef al Serviciului jude ean
de Paz  Maramure , d-na Ciocian Viorica – director interimar al Camerei Agricole
Jude ene Maramure , precum i un num r de 14 reprezentan i mass-media din
jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Avem cvorumul
necesar desf ur rii în bune condi iuni a edin ei, a a c  declar deschis edin a
noastr  de azi, 12 august 2010.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori ca înainte
de a intra în ordinea de zi s  v  propun un proiect viitor legat de cultura
maramure ean , pentru care s  d m ast zi un aviz de principiu, eventual chiar de a
cuprinde în bugetul anului viitor suma necesar  pentru promovarea culturii
maramure ene, în beneficiul turi tilor str ini care ne viziteaz  jude ul.

Dl.pre edinte Mircea Man: Sunt de acord, îns  v  rog s  detalia i acest
aspect la sfâr itul edin ei, dup  epuizarea ordinii de zi. Mai sunt interven ii?

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Da, tot eu a  mai avea înc  o
chestiune de semnalat: domnule pre edinte, ave i un birou de pres i un purt tor de
cuvânt care, cu p rere de r u o spun, nu ia atitudine împotriva denigr rilor care se
fac la adresa consiliului jude ean. Spun asta deoarece am observat c  se dau
anumite conota ii pentru anumite proiecte adoptate de consiliul jude ean i nimeni
nu iese s  dea r spunsul corect, pentru a ap ra aceast  institu ie. Datorit  faptului
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 exist  anumite proiecte pe care consilierii jude eni nu le cunosc ori le cunosc
insuficient de bine, se creeaz  aceste suspiciuni care nu fac bine imaginii
consiliului, i m  refer aici la acel autoturism achizi ionat nu de mult  vreme i
despre care nu cunoa tem de unde i cum a fost cump rat.  rog s  preciza i
public, aici i acum, de fa  cu cei de la pres , cum s-a achizi ionat aceast ma in .

Dl.pre edinte Mircea Man: Lucrurile stau în felul urm tor: ma ina
Wolksvagen a fost achizi ionat  printr-un proiect European, pentru care consiliul
jude ean nu a dat niciun ban, i datorit  faptului c  are un consum de carburant
destul de redus am considerat c  e potrivit  pentru a m  deservi. Dealtfel i
vicepre edin ii sunt deservi i de acele autoturisme Ford, de ani de zile, i m
gândesc c , dac  va fi posibil, la anul s  facem unele îmbun iri ale parcului auto,
atât cât o s  ne permit  bugetul. În ce prive te cealalt  ma in  care este la dispozi ia
pre edintelui, un Audi, ea este pentru a transporta delega iile str ine care ne
viziteaz  jude ul, adic  pentru oficiali, iar cu aceast  ocazie v  anun  c  vineri seara
va porni din Bucure ti spre Maramure i spre Cimitirul Vesel de la S pân a, o
delega ie de irlandezi, care a investit într-un festival ce se va desf ura acolo peste
100 de mii de euro, i pentru care va trebui s  pun la dispozi ie timp de patru zile o
ma in  potrivit  unei astfel de delega ii oficiale i unui astfel de eveniment.

Acestea fiind spuse, v  supun votului urm toarea ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind stabilirea func iilor publice i modificarea

organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de specialitate al Consiliului
jude ean Maramure ;

2. Proiect de hot râre pentru modificarea organigramei i a statului de func ii
la Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure ;

3. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de
func ii la Camera Agricol  Jude ean  Maramure ;

4. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la
Serviciul Public „Pentru Voi”;

5. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru Serviciul Jud ean de Paz  Maramure ;

6. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la
Serviciul Public „URBANet”;

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la
Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare;

8. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
ale Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie;

9. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la
Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popula ;

10. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Muzeul Jude ean de Art  „Centru Artistic Baia Mare”;

11. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Muzeul Jude ean de Mineralogie Baia Mare;
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12. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Centrul Jude ean de Valorificare i Promovare a Culturii Tradi ionale
Maramure ;

13. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la coala Popular  de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;

14. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Revista de cultur  „Nord Literar”;

15. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Revista de cultur i credin  româneasc  „Familia Român ”;

16. Proiect de hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare;

17. Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
la Centrul Jude ean de Informare Turistic  „Maramure infoturism”;

18. Proiect de hot râre pentru aprobarea prelungirii numirii prin promovare
temporar  a directorului Camerei Agricole Jude ene Maramure ;

19. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului Maramure , pe anul 2010;

20. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i
cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional” Baia Mare, pe anul 2010;

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

22. 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 i a graficelor de transport, pe perioada 2008-
2011;

23. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii structurii organizatorice
a spitalelor a c ror management al activit ii medicale a fost transferat Consiliului
jude ean Maramure ;

24. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii componen ei Comisiei
de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

25. Proiect de hot râre privind modificarea unor elemente de identificare, în
vederea înscrierii în Cartea Funciar , a unui imobil aflat în domeniul privat al
jude ului;

26. Proiect de hot râre privind aprobarea retransmiterii unor spa ii din
domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul public al statului i în
administrarea Ministerului Administra iei i Internelor, prin Inspectoratul de Poli ie
al jude ului Maramure ;

27. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iilor de amenajarea
teritoriului i avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajare a
teritoriului i de urbanism.

PUNCT SUPLIMENTAR :
28. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean

Maramure  nr.105/2010 de numire a membrilor i a membrilor suplean i în
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consiliul de administra ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare.

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

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, a adar, cu proiectul de hot râre
privind stabilirea func iilor publice i modificarea organigramei i a statului de
func ii pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure . Comisiile
de specialitate, dup  îndelungi dezbateri, au avizat favorabil acest proiect de
hot râre. Sunt comentarii aici?

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, stima i colegi,
având în vedere faptul c  în statul de func ii i în organigrama consiliului apare o
pozi ie nou , aceea de administrator public, a  dori s  propun introducerea în
proiectul de hot râre a unui nou articol, prin care s  stabilim c  ocuparea acestui
post s  se fac  numai dup  aprobarea regulamentului de c tre consiliul jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: Aici ar trebui s  fac unele men iuni i încep
prin a mul umi comisiei pentru modul de abordare de ieri. Administratorul de jude
nu este al meu personal, ci al jude ului. Am spus foarte clar c de toat  partea
economic  se va ocupa domnul vicepre edinte Matei C lin, iar de cea tehnic ,
domnul vicepre edinte Marinescu Emil. Criteriile i pa ii pentru a putea avea
administrator de jude  vor fi stabili i de consiliul jude ean, conform legii, prin
ho râre de consiliu. Dar, s  fie foarte clar, în momentul în care pre edintele
lipse te din jude , dreptul de semn tur  o s -l aib  unul din vicepre edin i i nu
administratorul public! A a c  nu cred, domnule Batin, c  mai e nevoie de acest
amendament.

Dl.Petru Batin: Eu nu îl retrag, i v  rog s -l supune i la vot.
Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Amendamentul propus de

domnul consilier Batin ar fi de forma: Ocuparea postului de administrator public
se va face pe baza criteriilor specifice aprobate prin hot râre a Consiliului
jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun votului amendamentul.
S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, 7 voturi împotriv i 3 ab ineri,

amendamentul propus de domnul consilier Petru Batin.
Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului hot rârea în ansamblul ei.
S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 1 vot împotriv i 2 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.110/2010
privind stabilirea func iilor publice i modificarea organigramei i a statului
de func ii pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori s  fac o
men iune. Func ia de administrator public este cea mai important  func ie pe care o
con ine aceast  organigram i va trebui s  fim foarte aten i ce om vom pune pe
aceast  func ie.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Eu îmi asum toat  responsabilitatea în aceast
chestiune i orice delegare de semn tur  a unui vicepre edinte, a unui administrator
de jude  sau c tre oricine din consiliul jude ean, pre edintele Mircea Man r spunde
de tot.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, eu sunt cel
mai bucuros pentru c  s-a votat acest post de administrator public, pentru c  eu
v-am cerut-o demult, i sunt mul umit pentru c  spune i în public – i r mân
stenogramele m rturie – c  a i avut un exces care nu a fost s tos, nici politic i
nici administrativ, frustrându-i pe vicepre edin i, o bun  perioad , de exercitarea
unor drepturi de decizie, de conducere, iar acum, cu aceast  func ie nou , probabil

 unii v  vor suspecta c  vre i s -i frustra i în continuare, lucru care nu cred c  se
va întâmpla. Aceste post este o victorie a plenului împotriva dumneavoastr , i nu o
satisfac ie a dumneavoastr , mai ales c  pentru acest post nu exist  un câmp vast de
experien , el fiind importat în legisla ia româneasc , la origine fiind un post al
unui salariat cu puteri mari într-o institu ie, acolo unde institu iile erau conduse de
demnitari care nu exercitau permanent func ia, ci erau pre edin i de anumite
organisme administrative i mai erau i altceva, astfel încât era imperios necesar un
om care s  fie tot timpul în acea institu ie. La noi nu este cazul, pentru c  avem trei
demnitari – un pre edinte i doi vicepre edin i – care sunt prezen i tot timpul în
institu ie, i nu v  va fi u or s  stabili i ce atribu ii s -i revin  acestei func ii.
Mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: i eu v  mul umesc i v  felicit pentru victorie.
Eu cred c  este victoria Maramure ului, o victorie a bunului mers al consiliului
jude ean, i crede i-  c  acest post nu este ceva ascuns, pentru ca s -i fie lui
Mircea Man mai bine, ci chiar este nevoie de el pentru a rezolva multe din
problemele jude ului. Repet, administratorul public nu substituie niciun
vicepre edinte! Avem func ii alese, avem func ii mandatate, iar aici este vorba de o
func ie care se va ocupa prin concurs, dup  cum bine a sesizat i colegul Zetea.
Mandatul poate fi pe un an de buget, el nu poate trece peste mandatul pre edintelui
din etapa de patru ani. R mâne la latitudinea viitorului pre edinte dac  o s -l
reînnoiasc – i mi se pare c  a a o s  fie.

Continu m acum, stima i colegi, cu proiectul de hot râre pentru modificarea
organigramei i a statului de func ii la Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor
Maramure . i acest proiect de hot râre a fost avizat de cele dou  comisii de
specialitate. Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.111/2010
pentru modificarea organigramei i a statului de func ii la
Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
modificarea organigramei i a statului de func ii la Camera Agricol  Jude ean
Maramure . Vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.112/2010

privind modificarea organigramei i a statului de func ii
la Camera Agricol  Jude ean  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru
aprobarea organigramei i a statului de func ii la Serviciul Public „Pentru Voi”.
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.113/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Serviciul Public „Pentru Voi”

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun aten iei acum proiectul de hot râre
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru Serviciul Jude ean de
Paz  Maramure . Înainte de a trece la vot, a  dori s  fac urm toarea informare: ieri,
liderii de sindicat, împreun  cu eful acestei unit i, au fost la edin a comisiei de
activit i economico-financiare i am avut discu ii la domnul vicepre edinte C lin
Matei, stabilind ca institu ia de paz  s  r mân  pe contractele pe care le are în
derulare pân  la data de 1 ianuarie 2011. Manifest m o deschidere total , am i
stabilit un calendar împreun  cu domnul vicepre edinte C lin Matei de 45 de zile
plus înc  ni te termene, astfel încât s -i putem sprijini s - i continue activitatea cel
pu in pân  la sfâr itul anului, dup  care vom mai vedea. Pân  atunci, vom stabili
criterii foarte clare i bine argumentate potrivit c rora unii vor r mâne în serviciu
iar al ii vor trebui s  plece.

Acum, dac  nu sunt comentarii, v  supun la vot proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.114/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

pentru Serviciul Jude ean de Paz  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 6 al ordinii de zi avem proiectul de
hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la Serviciul Public
„URBANet”. Proiectul a primit avize favorabile din partea comisiilor de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.115/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Serviciul Public „URBANet”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
aprobarea organigramei i a statului de func ii la Biblioteca Jude ean  „Petre
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Dulfu” Baia Mare. Am în eles c  exist  un amendament formulat în comisia
economico-financiar , a a c  îl rog pe pre edintele comisiei s  ni-l spun .

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Da, la articolul 1 al proiectului de
hot râre se va modifica num rul de posturi, de la 110 ini ial la 114, asta însemnând
o majorare cu dou  posturi.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun aprob rii dumneavoastr
amendamentul.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.
Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului întregul proiect de hot râre,

cu amendamentul votat.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.116/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii ale Muzeului Jude ean de
Istorie i Arheologie. V  supun votului proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.117/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 9 al ordinii de zi avem proiectul de
hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la Muzeul Jude ean
de Etnografie i Art  Popular . Sunt comentarii aici? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.118/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popular

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la Muzeul Jude ean
de Art  „Centru Artistic Baia Mare”. Observ c i aici s-a formulat un amendament
din partea comisiei de specialitate.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Da, a a este. În edin a comisiei s-a
solicitat suplimentarea num rului de posturi la acest muzeu, de la 20 ini ial la 22 de
posturi, adic  o cre tere cu dou  posturi.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acest amendament.
S-a votat în unanimitate amendamentul.
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Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului întregul proiect de hot râre,
cu amendamentul deja votat.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.119/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Muzeul Jude ean de Art  „Centru Artistic Baia Mare”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
aprobarea organigramei i a statului de func ii la Muzeul Jude ean de Mineralogie
Baia Mare. i aici exist  amendament.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : i la aceast  institu ie am propus în
edin a comisiei pentru activit i economico-financiare majorarea num rului de

posturi de la 21 la 23, adic  o cre tere cu dou  posturi.
Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri,  supun votului i acest

amendament.
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Dl.pre edinte Mircea Man: Da i-mi voie acum s  v  supun la vot întregul

proiect de hot râre, cu amendamentul votat.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.120/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Muzeul Jude ean de Mineralogie Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct pe ordinea de zi avem
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la Centrul Jude ean de
Valorificare i Promovare a Culturii Tradi ionale Maramure . Exist  avizele
necesare din partea comisiilor de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.121/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la Centrul Jude ean

de Valorificare i Promovare a Culturii Tradi ionale Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la coala Popular
de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare. Dac  nu sunt comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.122/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii
 la coala Popular  de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
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Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe
ordinea de zi a edi ei noastre de azi este cel pentru aprobarea organigramei i a
statului de func ii la Revista de cultur  „Nord Literar”. Exist  avizele favorabile ale
comisiilor, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.123/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Revista de cultur  „Nord Literar”

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun aten iei acum proiectul de hot râre
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii la Revista de cultur i
credi  româneas  „Familia Român ”. Proiectul a primit avizele necesare din
partea comisiilor de specialitate. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.124/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Revista de cultur i credi  româneasc  „Familia Român ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
aprobarea organigramei i a statului de func ii la Ansamblul Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare. Comisia juridic i cea de buget-finan e au avizat
favorabil proiectul de hot râre. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.125/2010
pentru aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, v  rog s -mi
permite i s  iau cuvântul. Situa ia creat  prin aplicarea acestei ordonan e în jude ul
Maramure  nu a produs efecte catastrofale ca în alte jude e, datorit  faptului c  în
decursul anilor conducerile executive i plenul consiliului jude ean nu s-au distrat
cu organigramele i statele de func ii, faptul acesta permi ându-ne acum s  ne
putem încadra în grila care ni s-a dat în acest sens. Îns , domnule pre edinte,
pronosticul meu este acela c  acum nu a fost decât primul val de aplicare a unor
reduceri de personal i, probabil, va veni curând i valul al doilea, fiindc  situa ia
economic  existent  nu permite s  ne desf ur m chiar într-o asemenea larghe e în
care unii, totu i, i-au permis (este exemplul jude ului Constan a unde trebuiau da i
afar  peste 500 de salaria i din cultur , fiind cel mai dramatic i mediatizat caz!).
Chiar i în jude ul Suceava, unde avem un pre edinte de consiliu jude ean renumit
pentru abilit ile lui i pentru ceea ce face, au fost da i oameni afar i din
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institu iile de cultur . Exist  totu i un câmp de experien e în cultura româneasc ,
chiar dac  totu i este limitat, spre care ar trebui s  ne a intim privirea. E vorba de
faptul de a încerca noi în ine ajust ri structurale în institu iile de cultur
apar in toare de Consiliul jude ean Maramure , poate chiar în aceast  toamn ,
înainte de a aproba indicatorii de buget ai institu iilor pentru anul viitor, datorit
faptului c  lucrurile vor deveni mult mai grave pe viitor i s  putem s  fim
preg ti i. În acest sens, cred c  merit  a fi studiat i experien a altor jude e, în care
s-au comasat institu ii de cultur i mai înainte i chiar acum, recent. Sper, domnule
pre edinte, s  programa i o astfel de dezbatere în aceast  toamn , poate chiar prin
luna octombrie, înainte de a prefigura bugetele pentru anul 2011.

Dl.pre edinte Mircea Man: E o abordare foarte corect i v  mul umesc,
domnule consilier. Oricum, ne gândeam la un centru cultural maramure ean, pentru
care am i strâns toate datele, iar dup  o analiz  serioas  vom veni i cu un proiect
de hot râre în acest sens. Vizavi de cel de-al doilea val de care amintea i, am f cut
i eu aceast  precizare în edin a comisiei de buget-finan e i este ceea ce ar fi

trebuit s  fie acum, de fapt o responsabilitate foarte clar  a fiec rei unit i
administrativ-teritoriale, pentru c  toate prim riile ar trebui s  în eleag i s  ia
exemplul acelora care, de i au în schem  24 de posturi au doar 8 angaja i i fac fa
la volumul de munc , în timp ce alte prim rii au un num r de personal mult prea
mare, iar eficien a este undeva aceea i.

Trecem acum la proiectul de hot râre privind aprobarea organigramei i a
statului de func ii la Centrul  Jude ean de Informare Turistic
„Maramure infoturism”. Avem avizele favorabile ale comisiilor, a a c  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.126/2010
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii

la Centrul Jude ean de Informare Turistic  „Maramur infoturism”

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 18 al ordinii de zi avem proiectul de
hot râre pentru aprobarea prelungirii numirii prin promovare temporar  a
directorului Camerei Agricole Jude ene Maramure . Observ c  exist  amendament.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs, pre edinte al comisiei juridice i
de disciplin : a este, comisia juridic  a f cut urm torul amendament: la articolul
1 – se prelunge te promovarea temporar  a doamnei Ciocian Viorica în func ia
public  de conducere de director executiv al Camerei Agricole a jude ului
Maramure  pân  la ocuparea prin concurs a postului, dar nu mai târziu de 31
decembrie 2010. Deci, acesta este amendamentul, s  specific m c  nu mai târziu
de 31 decembrie anul acesta.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, doresc s
men ionez i eu c  dac  proiectul de lege privitor la camerele agricole va fi dat i
aprobat pân  în toamn , vor exista alte reguli conform c rora vor fi ocupate aceste
func ii.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Nu este nicio problem , în acel moment vom
putea reveni la aceast  chestiune. V  supun votului amendamentul.

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
 supun votului proiectul de hot râre, cu amendamentul votat.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.127/2010
pentru aprobarea prelungirii numirii prin promovare temporar

a directorului Camerei Agricole Jude ene Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2010.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Domnule pre edinte, membrii comisiei pentru
activit i economico-financiare au dat aviz favorabil acestui proiect de hot râre.
Vreau s  v  spun îns  c  anexa nr.3 se va modifica în mod corespunz tor a ceea ce
am aprobat anterior, prin acele amendamente la cele trei institu ii de cultur , de
majorare a num rului de posturi, adic  în total cu 10 posturi.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.128/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Urmeaz  acum proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli al Regiei Autonome
„Aeroportul Interna ional” Baia Mare, pe anul 2010. Comisiile de specialitate au
avizat favorabil proiectul. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.129/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli

al Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional” Baia Mare, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe
anul 2010.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, aici a  avea o
propunere: doresc s  supune i la vot amânarea adopt rii articolului 3 din proiectul
de hot râre, pân  vom vedea oportunitatea acestor investi ii prefigurate a se face la
Spitalul de Boli Infec ioase i Dermatovenerologie Baia Mare.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  propun eu urm toarea abordare a
problemei: fondul de rulment, care are momentan optzeci i ceva de miliarde lei,
este destinat pentru: 1) execu ia la Aeroportul Interna ional Baia Mare a balizajului
i ils-ului – i voi propune ca de toat  licita ia s  se ocupe aeroportul - , 2) 18

miliarde pentru Spitalul de urgen  Baia Mare – modernizarea a dou  s li de
opera ii, precum i achizi ionarea a dou  aparate medicale performante pentru
dializ i un centru special care trebuie s  fie în spitalul jude ean i 3) suma de 2, 5
miliarde am propus a se da c tre Spitalul de Boli Infec ioase de pe strada Vasile
Lucaciu. Haide i atunci s  vot m separat, pe articole, acest proiect de hot râre.

adar, la articolul 1, unde este prev zut  suma pentru Aeroportul
Interna ional Baia Mare, cine este pentru?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi articolul 1 al hot rârii.
La articolul 2, care con ine suma pentru Spitalul jude ean de urgen  „Dr.

Constantin Opri ” Baia Mare, cine este pentru?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi articolul 2 al hot rârii.
La articolul 3, unde apare suma propus  pentru repara ii la Spitalul de Boli

Infec ioase, Dermatovenerologie i Psihiatrie Baia Mare, cine este pentru? -
D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, stima i colegi,

eu cred c  într-un anume fel aceste trei puncte au un grad mare de egalitate. Sigur
 explica iile noastre au fost mai explicite în cursul edin ei, în ceea ce prive te

Spitalul de urgen , acesta fiind o institu ie mai mare, îns i Spitalul de Boli
Infec ioase este unul de interes public jude ean, datorit  faptului c  are 3 sec ii de
specialitate care exis  numai la acest nivel: dermatologie, infec ioase i psihiatrie.

Dl.pre edinte Mircea Man: Doamna doctor C pu an, v  rog s  în elege i c
nu se iau înapoi banii de la acest spital, ci doar vrem s  amân m pân  la urm toarea
edin  când, consiliul de administra ie de la aceast  unitate spitaliceasc  ne va

spune exact pentru ce d m noi banii.
D-na consilier jude ean Edit C pu an:  pot spune eu acest lucru: banii

s-au cerut pentru repara ia fa adei care a c zut, pentru c  sunt acolo acele balcoane
care stau s  se n ruie pe capul bolnavilor care vin la urgen . Aceasta este
justificarea num rul unu, datorit  acestui pericol iminent.

Dl.pre edinte Mircea Man: Doamn , haide i s  amân m dou  s pt mâni
aceast  chestiune.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, ca membru în
consiliul de administra ie la spitalul în cauz  nu veneam cu aceast  propunere dac
nu vedeam cu ochii mei cum stau lucrurile acolo. Pur i simplu se desprind buc i
de zid i pot c dea în capul bolnavilor!

Dl.consilier Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, dac  nu ti i cum s
supune i la vot aceste chestiuni, atunci aduce i-  aminte de vremea când era i
deputat în Parlamentul României, pentru c  amendamentele care solicit  amânarea
sau eliminarea au prioritate!

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun atunci la vot amânarea
acestui punct 3 din proiectul de hot râre, pân  la edin a viitoare?
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S-a votat amânarea punctului 3 din proiectul de hot râre, cu 17 voturi
pentru, 9 împotriv i 3 ab ineri.

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului dumneavoastr  proiectul de
hot râre, cu cele dou  puncte r mase.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.130/2010
privind utilizarea fondului de rulment,

pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Punctul 22 de pe ordinea de zi con ine 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 i a graficelor de transport, pe perioada 2008-2011.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, cred c a trecut
un an de zile de când tot solicit un raport mai amplu de la Compartimentul de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure  cu privire la acest program de
transport la re eaua de trasee jude ene i nu am primit niciun r spuns.

Dl.pre edinte Mircea Man: Îl rog pe domnul director pan Vasile, prezent
aici, ca pân  la edin a viitoare s - i pun  speciali tii din subordine s  întocmeasc
acest raport cerut de domnul Zetea.

 supun la vot hot rârea.
S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 1 ab inere

HOT RÂREA Nr.131/2010
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 i a graficelor de transport, pe perioada 2008-2011

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea modific rii structurii organizatorice a spitalelor a c ror
management al activit ii medicale a fost transferat Consiliului jude ean
Maramure . Comisia de s tate a avizat favorabil proiectul de hot râre. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.132/2010
privind aprobarea modific rii structurii organizatorice a spitalelor

a c ror management al activit ii medicale a fost transferat
Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 24 avem proiectul de hot râre
privind aprobarea modific rii componen ei Comisiei de evaluare a persoanelor
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adulte cu handicap. Comisia de specialitate a dat aviz favorabil, a a c  vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.133/2010
privind aprobarea modific rii componen ei

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea unor elemente de identificare, în vederea înscrierii în Cartea Funciar ,
a unui imobil aflat în domeniul privat al jude ului. Comisia juridic  a avizat
favorabil proiectul de hot râre, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.134/2010
privind modificarea unor elemente de identificare, în vederea înscrierii în

Cartea Funciar , a unui imobil aflat în domeniul privat al jud ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe ordinea de zi a
edin ei noastre de ast zi este cel privind aprobarea retransmiterii unor spa ii din

domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul public al statului i în
administrarea Ministerului Administra iei i Internelor, prin Inspectoratul de Poli ie
al jude ului Maramure . Exist  avizele comisiilor de specialitate, a a c  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.135/2010
privind aprobarea retransmiterii unor spa ii din domeniul public al jude ului

Maramure  în domeniul public al statului i în administrarea Ministerului
Administra iei i Internelor, prin Inspectoratul de Poli ie al jude ului

Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea documenta iilor de amenajarea teritoriului i avizelor unice emise de
Comisia tehnic  jude ean  de amenajare a teritoriului i de urbanism.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.136/2010
privind aprobarea documenta iilor de amenajarea teritoriului

i avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean
de amenajare a teritoriului i de urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am ajuns la ultimul punct de pe
ordinea de zi, la cel suplimentar dealtfel, adic  la proiectul de hot râre privind
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modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.105/2010 de numire a
membrilor i a membrilor suplean i în consiliul de administra ie al Spitalului
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare. A tept propuneri din partea
consilierilor jude eni.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Din partea grupului PNL îl propun
pe colegul Teodor Ardelean, ca membru plin în acest consiliu de administra ie,
având în vedere faptul c  dânsul era deja cuprins ca membru supleant în consiliul
de administra ie.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: În cazul acesta, ca membru supleant, în
locul domnului Ardelean, îl propun pe domnul Ioan Corodan.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mai sunt propuneri? Dac  nu, v  supun la vot
cele do  propuneri, în ordinea în care au fost formulate.

S-au votat în unanimitate cei doi consilieri propu i în consiliul de
administra ie la Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, în
spe  domnul Teodor Ardelean – membru plin i domnul Ioan Corodan – membru
supleant.

S-a votat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.137/2010
privind modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.105/2010
de numire a membrilor i a membrilor suplean i în consiliul de administra ie

al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, deoarece am încheiat dezbaterile
punctelor înscrise pe ordinea de zi, dau cuvântul în final colegului Zetea, pentru
a- i continua ideea de la începutul edin ei.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, domnilor colegi,
am participat duminic  la un concurs extraordinar, intitulat „Eu Miss Moro anca”,
care a promovat valorile tradi ionale ale culturii maramure ene, un eveniment care
a fost finan at de c tre Consiliul jude ean Maramure – i felicit membrii comisiei
de cultur  c  au dat girul unui astfel de proiect – considerând c  sunt cei mai bine
investi i bani repartiza i de c tre Consiliul jude ean Maramure . Acest eveniment
m-a inspirat  v  propun un aviz de principiu de a introduce în bugetul institu iei
de anul viitor alocarea unei sume prin care s  rezolv m o serie de evenimente ce
urmeaz  s  promoveze cultura i tradi ia maramure ean , pentru turi tii str ini care
ne viziteaz  jude ul. Împreun  cu departamentele de specialitate din cadrul
consiliului jude ean i cu Biroul de turism, comisia de sport va încerca s  propun
alocarea unor astfel de sume pentru anul viitor.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Supun acum votului solicitarea domnului
Zetea, pentru acordarea unui aviz de principiu la aceast  chestiune.

S-a votat în unanimitate acordarea unui aviz de principiu.
Dl.pre edinte Mircea Man: Înainte de a închide edin a, doresc s  v

informez dou  lucruri extrem de importante, i anume:
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Consiliul jude ean se confrunt  cu un lucru pe care nu l-a mai avut pân
acum, mai pe în elesul tuturor cu implementarea unor fonduri europene care se
deruleaz  pe proiectele „Drumul Baia Sprie  Bârsana , Spitalul jude ean ,

Turnul M celarilor , Circuitul bisericilor de lemn i pe proiecte de grant mai
mici sau mai mari, i, din p cate, mul i din colegii no tri din consiliul jude ean vin
pentru prima dat  în contact cu asemenea derul ri de fonduri. Am luat decizia – i e
deschis i pentru consilieri – de a organiza în sediul nostru cursuri de specialitate,
care vor fi inute de c tre cei câ iva care sunt deja specializa i în aceste chestiuni, la
care va participa o parte din personalul consiliului jude ean – m  refer la cei care
lucreaz  pe acest gen de proiecte i pun un aviz fie juridic, fie economic pe aceste
documente, în ideea de a fi mai bine instrui i.

Apoi, vreau s  v  mai spun c  s pt mâna viitoare va fi una extrem de grea în
ceea ce prive te ac iunile pe care le vom întreprinde legat de proiectul „Gestiunea
integrat  a de eurilor”. În zilele urm toare vom mai avea întâlniri cu reprezentan i
ai localnicilor din L pu el, i miercuri vom fi la Bucure ti, la Ministerul Mediului,
unde vom sta o zi întreag  pentru a finaliza proiectul. Dac  vom merge cu
argumente forte atunci vom putea derula proiectul în mod favorabil, dac  nu, atunci
risc m s  nu-l putem implementa, a a cum am dorit pentru jude . Eu îl consider cel
mai important proiect din acest domeniu, mai ales c  are o valoare de 80 milioane
euro i nu putem s  ne permitem s -l rat m. În orice caz, dup  foarte multe
demersuri, zic c  suntem destul de aproape de a putea identifica acel teren care s
corespund  din toate punctele de vedere pentru amplasarea acestui obiectiv (rampa
de gunoi).

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, stima i colegi, a
dori s  fac urm toarea remarc : având în vedere faptul c  investi ia în Drumul
Baia Sprie  Bârsana pe care o face consiliul jude ean este una mare, a  dori s  ne
informa i periodic asupra stadiului în care ajung lucr rile la acest obiectiv, adic  am
dori o informare asupra proiectului tehnic i asupra modului cum s-au derulat
lucr rile pân  la momentul de fa . Solicit acest lucru deoarece exist  acolo o serie
de aspecte criticate de speciali ti, iar eu nu am putut s  intervin s  dau un r spuns
vizavi de proiectul tehnic, de contractul i termenele de execu ie, precum i de
modul cum se deruleaz  pl ile pân  în prezent.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, am mai cerut s  se fac  o
comisie, care s  nu aib  nimic cu unitatea de implementare a proiectului (membrii
U.I.P.), unde am b gat 15 speciali ti din consiliul jude ean, pe tehnic i pe
economic, care s  verifice absolut toat  situa ia de lucr ri, pe faze i etape. Doamna
Delia Ruzsa intr  în acest proiect de implementare i va trebui s  urm rim foarte
aten i toat  derularea proiectului – deoarece am în eles c  cei care ne verific  au un
procent mare din lucr rile pe care le scot neeligibile! Eu chiar a  propune o comisie
– format i din consilieri - care s  participe al turi de comisia tehnic  a consiliului
jude ean la supravegherea lucr rilor, tocmai pentru a nu înl tura aceast  posibilitate
a declar rii lucr rilor ca neeligibile!
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În final, am rug mintea s  fim foarte aten i la declara iile pe care le facem
vizavi de acest proiect cu finan are european , pentru c  nu se cuvine s  facem fel
de fel de supozi ii sau s  ne d m cu presupusul dac  sunt ori nu bine f cute
lucr rile – m  refer la cei care nu sunt speciali ti i fac unele afirma ii în
necuno tin  de cauz – decât dac  suntem foarte bine informa i. Exist  oameni
specializa i care se ocup  de fiecare pas din derularea acestui proiect, i vom fi
corect informa i, periodic i ori de câte ori vom solicita acest lucru. Oricum, la
etapele importante ale lucr rii v  voi invita pe to i s  participa i, tocmai pentru a
constata personal care a fost evolu ia acestui proiect.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: a cum a spus domnul pre edinte, exist
speciali ti care urm resc pas cu pas fiecare faz  de execu ie i pe ace tia ar putea s
îi întrebe colegii no tri care doresc s  cunoasc  am nunte legate de derularea
lucr rilor. i ar fi bine s  nu se mai vorbeasc  de aceast  chestiune a a, „dup
ureche”, nefiind temeinic informa i. Deci, cel mai bine este s  fie întreba i
reprezentan ii de la consultan a tehnic  a proiectului, iar ace tia ne vor spune exact
ce se întâmpl  acolo.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc domnului consilier Bude pentru
preciz ri. Acum, dac  nu mai sunt interven ii, declar închise lucr rile edin ei i v
mul umesc pentru prezen .

Prezentul proces verbal s-a consemnat ast zi, 12 august 2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


