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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
al edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 27 septembrie 2010

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure , prin Dispoz ia nr.478 din 24.09.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 25 septembrie 2010.

Sunt prezen i 30 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 Chendea Cristian – director interimar al Direc iei
Tehnice, 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 ,
precum i un num r de 10 reprezentan i mass-media.

Domnul pre edinte Mircea Man declar  deschise lucr rile edin ei i supune
adopt rii plenului procesul verbal al edin ei anterioare, care este însu it de c tre to i
consilierii prezen i.

Domnul pre edinte Mircea Man prezint  apoi spre adoptare urm torul proiect
al ordinii de zi:

1. Proiect de hot râre privind acceptarea transferului a 15 hectare de teren din
domeniul public al statului în domeniul public al jude ului Maramure ;

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

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea rectific rii sumelor 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;

4. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii nr.130/2010 privind
utilizarea fondului de rulment pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe
anul 2010;

     Punct suplimentar:
5. Proiect de hot râre privind aprobarea rezultatelor concursului în vederea

încredin rii managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare, a
proiectului de management câ tig tor i a duratei contractului de
management.



2

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, primul punct de pe ordinea de zi este unul
foarte important, acesta stând, de fapt, la baza convoc rii acestei edin e. De aceea,
vreau s  fac aici unele preciz ri. ti i foarte bine c  avem un proiect foarte
important, cel de implementare a de eurilor în Maramure , un proiect de 83 milioane
euro. Noi suntem în discu ii permanente cu Ministerul Mediului, cu consultantul
care a câ tigat licita ia pentru a se ocupa de acest proiect, dar sunt total nemul umit
de modul cum s-a discutat de la implementarea lui i pân  la momentul actual. Am
identificat totu i un teren de 15 hectare, din domeniul public al statului - respectiv
fostul poligon de trageri – care îndepline te toate condi iile de distan i celelalte
care se cer, astfle încât ast zi s  facem acest pas, de trecere a terenului în domeniul
public al jude ului Maramure , acest lucru fiind imperios necesar pentru ini ierea cât
mai grabnic  a hot rârii de guvern în acest sens.

Acum, dac  nu ave i puncte de vedere, inând cont de faptul c  proiectul de
hot râre a fost analizat i avizat în edin ele comisiilor de specialitate, vi-l supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.156/2010
privind solicitarea trecerii unei suprafe e de 15 ha teren din domeniul public al

Statului Român, situat în extravilanul localit ii Arie u de P dure i aflat în
administrarea operativ  a Ministerului Ap rii Na ionale, în domeniul public

al jude ului Maramur , teren pe care se va amplasa Depozitul ecologic de
de euri menajere din partea de sud a jude ului

Dl.pre edinte Mircea Man: În cele ce urmeaz , v  supun aten iei proiectul
de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul
2010. Exist  avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare, a a

 vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.157/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2010

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru aprobarea
rectific rii sumelor 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 proiect de hot râre a fost avizat în mod favorabil, fapt pentru
care vi-l supun la vot.



3

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.158/2010
pentru aprobarea rectific rii sumelor 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: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
modificarea Hot rârii nr.130/2010 privind utilizarea fondului de rulment pentru
finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010. Aici a  dori s  precizez c  este
vorba de alte cheltuieli la Spitalul Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare, având în vedere c  ceea ce s-a propus s  se fac  intr  în proiectul de
reabilitare prin fonduri europene, i nu poate fi vorba de dubl  finan are. Sunt
întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.159/2010
pentru modificarea Hot rârii nr.130/2010 privind utilizarea fondului de

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

Dl.pre edinte Mircea Man: Iat -ne ajun i i la punctul suplimentar al ordinii
de zi, la proiectul de hot râre privind aprobarea rezultatelor concursului în vederea
încredin rii managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare, a
proiectului de management câ tig tor i a duratei contractului de management. Îl rog
pe domnul secretar Dumu a s  ne spun  dou  cuvinte.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Potrivit Ordonan ei nr.189,
dup  finalizarea concursului pentur încredin area managementului institu iilor
publice de cultur , autoritatea aprob , prin hot râre, rezultatul concursului, care v
este prezentat la articolul 1 din hot râre. Deoarece domnul Bob Ioan este candidatul
care a ob inut media final  8,98 va trebui s  aproba i i durata contractului de
management, de 3 ani, care a fost prev zut  în hot rârea dumneavoastr . Urmeaz
ca managerul selectat s  încheie contractul de management cu pre edintele
Consiliului jude ean Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun votului dumneavoastr  acest
proiect de hot râre.

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 3 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.160/2010
privind aprobarea rezultatelor concursului în vederea încredin rii

managementului Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare, a proiectului
de management câ tig tor i a duratei contractului de management
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Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi, a
dori s  fac un scurt comentariu vizavi de Muzeul de Mineralogie, de fapt chiar o
propunere. Acest viitor manager al institu iei muzeale amintite a dat dovad  c  este
un specialist, unul care poate s  reprezinte acest muzeu cu cinste. Dar, a  dori s
propun plenului Consiliului jude ean Maramure  ca Muzeul de Mineralogie s
poarte denumirea celui care l-a înfiin at, adic  a domnului Victor Gorduza.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, eu am tot respectul fa  de
domnul Gorduza, i voi ine cont de orice propunere venit  din partea
dumneavoastr , îns  nu mi-a convenit acea duplicitate a domniei sale de a conduce
institu ia dup  ce nu mai era director, fapt care a n scut acele pove ti nepl cute pe
care le cunoa te i.

În final, a  dori s  felicit echipa de rugby maramure ean  pentru rezultate; s
 spun c  s pt mâna asta vom semna 17 milioane euro cu spitalul; apoi, dac

vremea ne va l sa, spre sfâr itul s pt mânii viitoare vom putea recep iona primul
kilometru de drum f cut pe drumul Baia Sprie – Bârsana; iar o ultim  aten ionare pe
care a  dori s  o fac, este aceea de a v  gândi bine c  am, totu i, nevoie de
administrator public (county manager).

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei extraordinare de azi.

Prezentul proces verbal s-a încheiat ast zi, 27 septembrie 2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Stenografiat i tehnoredactat:
Ghita Mihaela Valeria – Compartiment Preg tire edin e
din cadrul Consiliului jude ean Maramure


