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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
       Nr.5683/22.10.2010

PROCES VERBAL
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 22 octombrie 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure , prin Dispozi ia nr.526 din 18.X.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de mar i, 19 octombrie 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: Glodan Ana, director al Direc iei economice, Maria Kovacs - director al
Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, pan Vasile – director al
Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului jude ean Maramure ,
Chendea Cristian – director interimar al Direc iei Tehnice, Drago  Ioan – director al
Direc iei juridice i administra ie public , Coco il  Dan Meri or – director al Direc iei
de Dezvoltare Regional , ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional
“Transilvania” Baia Mare, Boitor Nicolae – director al Direc iei generale de asisten
social i protec ia copilului Maramure , Bucur Costel – director al Parcului Natural
“Mun ii Maramure ului”, precum i un num r de 11 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 aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului
Maramure , pe anul 2010;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea modifi rii unor cotiza ii, ce se pl tesc de
Consiliul jude ean Maramure , pentru diferite structuri asociative în care jude ul
Maramure  are calitate de membru, pentru anul 2010;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra
unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure  de la Direc ia General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
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4. Proiect de hot râre de completare a unor elemente de identificare i modificarea
suprafe ei de teren aferent construc iilor, pentru un bun din domeniul public al
jude ului, atestat prin HG nr. 934/2002;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de transport
pentru re eaua de trasee jude ene, prin reducerea num rului de curse,
modificarea capacit ii de transport i a graficelor de circula ie, pe perioada
2008-2011”;

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

7. Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii în parteneriat  a proiectului
Centrul EDED  Centrul Educa ional Demonstrativ pentru Energie

Durabil  propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalier  ENPI Ungaria - Slovacia – România - Ucraina 2007-2013.

PROIECTE DE HOT RÂRI SUPLIMENTARE PE ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hot râre privind reîntregirea i utilizarea fondului de rulment,

pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea Listei spa iilor proprietate privat  a

jude ului, cu destina ia de cabinete medicale, din imobilul situat în Baia
Mare, cartier Firiza nr.74, propuse spre vânzare;

4. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei jude ene de
protec ie a copilului;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Îmbun irea dot rii Planetariului Baia Mare pentru includerea într-
o re ea de promovare a turismului in zona de grani  dintre rile
Ungaria-Slovacia Romania-Ucraina-” propus  spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

6. Proiect  de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a
proiectului „Unitate mobil  de interven ii în situa ii de urgen  în zona
transfrontalier  Maramure  Zakarpatia” propus  spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

7. Proiect  de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Cooperare prin educa ie în proiecte interna ionale” propus  spre
finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

8. Proiect de hot râre privind aprobarea cofinan rii proiectului
„Îmbun irea infrastructurii de acces în zona turistic  Crasna
Vi eului, prin rezolvarea punctelor critice” propus  spre finan are în
cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013.
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9. Proiect  de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a
proiectului „Cre terea capacit ii de management i de  r spuns în cazul
dezastrelor naturale în zona transfrontalier   Maramure  Zakarpatia”
propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier
ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia.

10. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Parteneriat pentru situa ii de urgen ” propus spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

11. Proiect  de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii de s tate în microregiunea Valea
Ruscovei-Verchovina” propus  spre finan are în cadrul Programului de
Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-
2013 i cofinan area acestuia.

12. Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Hutsul Mountain biking” propus spre finan are în cadrul Programului de
Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-
2013 i cofinan area acestuia.

13. Proiect  de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a
proiectului „Valorificarea patrimoniului cultural ucrainean” propus
spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

14. Proiect  de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Soil-RoUa” propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia.

15. Proiect  de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a
proiectului „Turism f  frontiere -7 minuni i 7 trasee de aur între
Ungaria-Slovacia-România i Ucraina” propus  spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

16.  Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Maramure ul peren , propus spre finan are în cadrul Programului de

Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina,
2007-2013 i cofinan area acestuia.

17. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Maramure ul istoric  tradi ie i cultur  transfrontalier , propus spre

finan are în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI
Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007 – 2013 i cofinan area
acestuia;

18. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii nr.91/2010 privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2010.
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19. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Parteneriat durabil pentru educa ie , propus spre finan are în cadrul

Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia –
România – Ucraina, 2007-2013

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.

Dl.pre edinte Mircea Man: V-  mai ruga, stima i colegi, ca la punctul de
„Diverse” s  accept m o scurt  prezentare f cut  de domnul director pan Vasile,
legat  de evaluarea S.C. Drumuri-Poduri S.A. Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, dac  tot ni se
aduce la cuno tin  aceast  evaluare a societ ii de drumuri i poduri, consider c , în
urma evenimentelor de la Direc ia de protec ie a copilului Maramure , atât de
mediatizate atât în presa local  cât i la nivel na ional, ar trebui s  existe o informare
din partea conducerii institu iei, care s  ne fie prezentat i nou , consilierilor jude eni.

Dl.Mircea Man: Este preg tit  deja, iar la sfâr itul edin ei domnul director
Boitor o s  v-o prezinte.

Intr m acum în ordinea de zi. La punctul 1 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2010. Exist
avizul favorabil al comisiei de activit i economico-financiare. Vi-l supun la vot.

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

HOT RÂREA Nr.161/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de ho râre privind
aprobarea modific rii unor cotiza ii, ce se pl tesc de Consiliul jude ean Maramure ,
pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are calitate de membru,
pentru anul 2010. i acest proiect de hot râre a fost avizat favorabil de c tre comisie.
Vi-l supun la vot.

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

HOT RÂREA Nr.162/2010
privind aprobarea modific rii unor cotiza ii, ce se pl tesc de Consiliul jude ean
Maramure , pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are

calitate de membru, pentru anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man:  Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui imobil din domeniul public
al jude ului Maramure  de la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure . Exist  avizul favorabil, iar eu v  supun votului hot rârea.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.163/2010
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui imobil din
domeniul public al jude ului Maramure  de la Direc ia General  de Asisten

Social i Protec ia Copilului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun la
vot este cel de completare a unor elemente de identificare i modificarea suprafe ei de
teren aferent construc iilor, pentru un bun din domeniul public al jude ului, atestat prin
HG nr. 934/2002. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.164/2010
de completare a unor elemente de identificare i modificarea suprafe ei de teren

aferent construc iilor, pentru un bun din domeniul public al jude ului,
atestat prin HG nr. 934/2002

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, stima i colegi, la proiectul
de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de
trasee jude ene, prin reducerea num rului de curse, modificarea capacit ii de transport
i a graficelor de circula ie, pe perioada 2008-2011”. Aici a  avea o singur  observa ie

de f cut, aceea de a solicita de fapt un raport mai complet din partea colegilor de la
direc ia de specialitate a consiliului jude ean. Comisia de urbanism a avizat favorabil
acest proiect de hot râre, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i un vot împotri

HOT RÂREA Nr.185/2010
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene, prin reducerea num rului de curse, modificarea capacit ii de
transport i a graficelor de circula ie, pe perioada 2008-2011”

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia Tehnic  Jude ean  de Amenajarea
Teritoriului i Urbanism. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.166/2010
privind aprobarea avizelor unice emise de

Comisia Tehnic  Jude ean  de Amenajarea Teritoriului i Urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea implement rii în parteneriat  a proiectului Centrul EDED  Centrul
Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil  propus spre finan are în cadrul
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Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria - Slovacia – România -
Ucraina 2007-2013. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.167/2010
privind aprobarea implement rii în parteneriat  a proiectului Centrul EDED

Centrul Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil
propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier

ENPI Ungaria - Slovacia – România - Ucraina 2007-2013

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, continu m acum cu proiectele
de hot râri înscrise suplimentar pe ordinea de zi. Primul dintre acestea este cel privind
reîntregirea i utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor cheltuieli de
investi ii, pe anul 2010.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Aici avem un amendament, la art.3 : se
aprob  utilizarea din fondul de rulment constituit la nivelul Consiliului jude ean
Maramure  a sumei de 481 mii lei, pentru realizarea unor investi ii pentru
Inspectoratul de Situa ii de Urgen Gheorghe Pop de B se ti , i anume: 471 mii
lei pentru construirea unei cl diri cu 4 garaje i mansard , i 10 mii lei pentru
tehnic  de calcul (un laptop i un sistem de calcul).

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  lucrurile sunt în regul  aici, v  supun votului
amendamentul formulat de colegul nostru.

D-na Maria Kovacs, director al Direc iei de patrimoniul i logistic  din
cadrul Consiliului jude ean Maramure : Domnule pre edinte, permite i-mi s  fac
observa ia c  în domeniul public al jude ului nu avem decât terenurile i cl dirile de pe
strada Avram Iancu, deci situa ia juridic  a terenului în cauz  nu este chiar clar  în
momentul de fa .

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Este vorba de domeniul public al
statului i nu cred c  putem construi pe el. Iar eu nu am avut cuno tin  de aceast
chestiune decât acum, în plenul edin ei.

Dl.pre edinte Mircea Man: i, dac  a a stau lucrurile, este foarte grav, c
vorbim de siguran a noastr .

Dl.Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, aceast  hot râre nu este viciat .
Exist  legalitate, dar se ridic  problema dac  ea va putea fi utilizat  sau nu la sfâr itul
anului, deoarece dac  pân  atunci nu reu im s  aducem în domeniul public terenul, nu
vom putea construi, iar suma se va reîntoarce.

Dl.pre edinte Mircea Man: Haide i atunci s  vedem cum facem. V  supun
votului proiectul de hot râre, cu amendament cu tot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.168/2010
privind reîntregirea i utilizarea fondului de rulment,

pentru finan area unor cheltuieli de investi ii, pe anul 2010
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni
finan ate din rezerva bugetar .

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în edin a comisiei
de activit i economico-financiare, tot din fondul de rezerv  s-au mai propus spre
aprobare urm torul amendament: la art.1 se modific  suma repartizat : în loc de
500,0 mii lei s  fie 530,0 mii lei. De asemenea, în anex  se modific  urm toarele
pozi ii: a) la capitolul 51.02 se introduce pozi ia cheltuieli ocazionate de editarea
unor bro uri în scopul îmbun irii activit ii de poli ie , cu suma de 5,0 mii lei
beneficiar Consiliul jude ean Maramure  Autoritatea Teritorial  de Ordine Public
Maramure ; b) la capitolul 67.02. se introduce pozi ia premierea echipei de volei
C.S. TIIN A EXPLOR RI Baia Mare, pentru rezultatul ob inut în Cupa Balcanic ,
cu suma de 25 mii lei  beneficiar Clubul Sportiv TIIN A Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun aprob rii amendamentul.
Amendamentul s-a votat în unanimitate.
A fost adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru),

HOT RÂREA Nr.169/2010
privind reîntregirea i utilizarea fondului de rulment, pentru finan area unor

cheltuieli de investi ii, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea Listei spa iilor proprietate privat  a jude ului, cu destina ia de cabinete
medicale, din imobilul situat în Baia Mare, cartier Firiza nr.74, propuse spre vânzare.
Exist  avizul comisiei de specialitate, iar dac  nu sunt observa ii vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.170/2010
privind aprobarea Listei spa iilor proprietate privat  a jude ului, cu destina ia

de cabinete medicale, din imobilul situat în Baia Mare, cartier Firiza nr.74,
propuse spre vânzare

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
modificarea componen ei Comisiei jude ene de protec ie a copilului. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.171/2010
privind modificarea componen ei Comisiei jude ene de protec ie a copilului

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, având în vedere faptul c  începând
cu acest punct avem un pachet de proiecte de hot râri cu finan are european , propuse
spre adoptare de colegii no tri de la Direc ia de Dezvoltare Regional , i inând cont
de faptul c  toate au fost avizate favorabil de c tre comisiile de specialitate ale
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Consiliului jude ean, dac  nu sunt niciun fel de obiec ii din partea domniilor voastre,
 propun s  le adopt m în urm toarea în iruire:

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Îmbun irea dot rii Planetariului Baia Mare pentru includerea într-o re ea de
promovare a turismului in zona de grani  dintre rile Ungaria-Slovacia
Romania-Ucraina”, propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.172/2010
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului Îmbun irea

dot rii Planetariului Baia Mare pentru includerea într-o re ea de promovare a
turismului in zona de grani  dintre rile Ungaria-Slovacia Romania-Ucraina ,
propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier

ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Unitate mobil  de interven ii în situa ii de urgen  în zona transfrontalier
Maramure  Zakarpatia  propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.173
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului Unitate mobil  de

interven ii în situa ii de urgen , în zona transfrontalier  Maramure - Zakarpatia ,
propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier

ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Cooperare prin educa ie în proiecte interna ionale propus  spre finan are în cadrul

Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2007-2013 i cofinan area acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.174/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Cooperare prin

educa ie în proiecte interna ionale  propus  spre finan are în cadrul Programului
de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-

2013 i cofinan area acestuia
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Proiect de hot râre privind aprobarea cofinan rii proiectului Îmbun irea
infrastructurii de acces în zona turistic  Crasna Vi eului, prin rezolvarea punctelor
critice propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier
ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013.

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

HOT RÂREA Nr.175/2010
privind aprobarea cofinan rii proiectului Îmbun irea infrastructurii de acces

în zona turistic  Crasna Vi eului, prin rezolvarea punctelor critice  propus  spre
finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-

Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Cre terea capacit ii de management i de r spuns în cazul dezastrelor
naturale, în zona transfrontalier ”, propus  spre finan are în cadrul Programului de
Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.176/2010
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului Cre terea capacit ii

de management i de  r spuns în cazul dezastrelor naturale în zona
transfrontalier , propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare

transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Parteneriat pentru situa ii de urgen ” propus spre finan are în cadrul Programului
de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.177/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Parteneriat pentru
situa ii de urgen propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare

transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013
i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Dezvoltarea infrastructurii de s tate în microregiunea Valea Ruscovei

Verchovina , propus spre finan are în cadrul Programului de cooperare
transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, 2007-2013, i cofinan area
acestuia.
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S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.178/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Dezvoltarea

infrastructurii de s tate în microregiunea Valea Ruscovei  Verchovina , propus
spre finan are în cadrul Programului de cooperare transfrontalier  ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina, 2007-2013, i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Hutsul Mountain biking” propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.179/2010
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului Hutsul Mountain

biking propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013

i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Valorificarea patrimoniului cultural ucrainean” propus  spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
2007-2013 i cofinan area acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.180/2010
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului Valorificarea

patrimoniului cultural ucrainean  propus  spre finan are în cadrul Programului
de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-

2013 i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
„Soil-RoUa” propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.181/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Soil-RoUa  propus

spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI
Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia
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Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Turism f  frontiere -7 minuni i 7 trasee de aur între Ungaria-Slovacia-
România i Ucraina”, propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.182/2010
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului Turism f  frontiere

-7 minuni i 7 trasee de aur între Ungaria-Slovacia-România i Ucraina  propus
spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Maramure ul peren , propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare

Transfrontalier ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007-2013 i
cofinan area acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.183/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Maramure ul peren ,

propus spre fina are în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier
ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007-2013

i cofinan area acestuia

Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Maramure ul istoric tradi ie i cultur  transfrontalier , propus spre finan are

în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia –
România – Ucraina, 2007 – 2013 i cofinan area acestuia.

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

HOT RÂREA Nr.184/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Maramure ul istoric
tradi ie i cultur  transfrontalier , propus spre finan are în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina,

2007 – 2013, i cofinan area acestuia

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, penultimul proiect de hot râre
supus dezbaterii i adopt rii în edin a noastr  de azi este cel de modificare a Hot rârii
nr.91/2010 privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jud ului, pe anul 2010.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.185/2010
de modificare a Hot rârii nr.91/2010 privind aprobarea rectific rii bugetului

propriu al jude ului, pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, iat -ne ajun i la ultimul punct al
edin ei de azi, la proiectul de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a

proiectului „Parteneriat durabil pentru educa ie , propus spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România –
Ucraina, 2007-2013. Avem avizul comisiei de specialitate, iar dac  nu sunt comentarii,
vi-l supun la vot.

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

HOT RÂREA Nr.186/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Parteneriat durabil
pentru educa ie , propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007-2013

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, acum c  am epuizat ordinea de zi,
vreau s  v  fac unele preciz ri. A a cum am stabilit anterior, s-a f cut un studiu de
evaluare la S.C. DRUMURI-PODURI S.A. Maramure , care v  va fi prezentat în cele
ce urmeaz  de c tre domnul director pan Vasile. Dar, rug mintea mea este s
constituim o comisie care s  fie format  din reprezentan i ai tuturor grup rilor politice
din consiliul jude ean i condus  de cei doi vicepre edin i, prin care s  vedem cum
putem privatiza societatea, pân  mai avem ce. Actualmente societatea merge foarte
prost, nu mai are lucr ri de executat, iar dac  vom continua s-o l m a a, va fi foarte
greu la anul s  g sim o solu ie de a o privatiza.

Dl. pan Vasile, arhitectul ef al jude ului: Domnule pre edinte, domnilor
consilieri, stima i invita i, acest raport de evaluare a fost întocmit la solicitarea
Consiliului jude ean Maramure , urmând procedurile prezentate în Documenta ia de
atribuire din caietul de sarcini. Atribuirea contractului încheiat cu evaluatorul SC
APPRAISAL& VALUATION SRL din BUCURESTI, s-a f cut în baza procedurilor
legale ale achizi iei publice, prin desemnarea firmei câ tig toare.

Se cunoa te c  S.C. DRUMURI-PODURI S.A. a func ionat ca ordonator ter iar
de credite, în subordinea Consiliului jude ean Maramure , care de ine un capital social
de 100%. Ea este organizat i func ioneaz  în conformitate cu statutul propriu, în
concordan  cu legile române; este înmatriculat  la Oficiul Na ional al Registrului
Comer ului de pe lâng  Tribunalul Maramure ; de ine titlul de proprietate asupra
terenurilor; are toate autoriza iile de func ionare emise de entit ile abilitate; societatea
de ine autoriza ia de mediu pentru func ionarea societ ii.

Raportul de evaluare a tratat, în documenta ia întocmit i predat ,
urm toarele elemente:

- sinteza evalu rii
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- obiectul, scopul i data evalu rii
- instruc iunile evalu rii
- baza de evaluare, incluzând tipul i defini ia valorii
- situa ia juridic  a activelor evaluate, cu eviden ierea sarcinilor care le

greveaz
- identificarea activelor i localizarea lor, data i gradul de extindere al

inspec iilor
- conformitatea cu standardele de evaluare
- aplicarea metodelor de evaluare i justificarea alegerii acestora
- valoarea estimat  propus  (toate valorile determinate de c tre evaluator vor

trebui a fi exprimate în RON, USD i EUR)
- opinia i concluziile evaluatorului
- descrierea am nun it  a activelor evaluate, schi e, planuri, etc.
- fotografii ale activelor evaluate
- declara iile de certificare ale evaluatorului
- semn tura evaluatorului
Documentele care au stat la baza prezentului raport de evaluare au fost:

- rapoartele anuale ale societ ii – Bilan urile contabile 2005-2009, balan a analitic  la
30.06.2010, titluri de atestare a dreptului de proprietate;
- Rapoartele comisiei de auditori;
- Informa iile puse la dispozi ie de c tre reprezentan ii SC DRUMURI-PODURI MM
SA;
- Certificat de Înregistrare Fiscal , Hot rârea de înfiin are;
- Lista de Inventariere a mijloacelor fixe la 30.06.2010;
- schite, planuri , extrase CF;
- alte documente;

Corespunz tor tipologiei metodelor de evaluare, informa iile pe care le cuprinde
diagnosticarea întreprinderii sunt cele referitoare la laturile activit ii acesteia,
respectiv: juridic , tehnic , resurse umane, economico-financiar i comercial ,
precum  i a punctelor forte i a punctelor slabe corespunz toare acesteia.

Prin analizarea Diagnosticului Comercial au fost atinse ipotezele
macroeconomice, infrastructura, corelate cu factorii de risc externi; ipotezele
microeconomice ale zonei de Nord Vest, cu toate componentele ei i corelate cu
factori de risc interni.

Concluziile sunt prezentate prin puncte tari i puncte slabe, respectiv
oportunit i i riscuri.

Analizarea Diagnosticului opera ional trateaz   activitatea opera ional  a
societ ii, principalele imobiliz ri corporale, dotare tehnologic i capacit i de
produc ie  i gradul de utilizare a capacit ii. Activitatea tehnic i de între inere,
activitatea de control a calit ii, activitatea de aprovizionare. Concluziile sunt
prezentate prin puncte tari i puncte slabe, respectiv oportunit i i riscuri.

Scopul diagnosticului  resurselor umane a fost cunoa terea evolu iei structurii i
eficien ei personalului, respectiv cunoa terea modului de organizare i gestionare a
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personalului, etc. Concluziile sunt prezentate prin puncte tari i puncte slabe, respectiv
oportunit i i riscuri.

Prin analiza Diagnosticului economico-financiar s-a asigurat în elegerea
performan elor realizate de firm  în ultimii 5 ani i jum tate, precum i eviden ierea
riscurilor activit ii întreprinderii, gândirea perspectivelor viitoare de performan ; s
permit  ajustarea situa iilor financiare istorice, în vederea asigur rii comparabilit ii în
timp i spa iu; s  asigure compararea cu întreprinderi similare sau cu tranzac ii
anterioare cu ac iuni ale societ ii comerciale, pentru a stabili parametrii de risc i
rentabilitate; concluziile sunt prezentate prin puncte tari i puncte slabe, respectiv
oportunit i i riscuri.

Valoarea de pia  se bazeaz  pe valoarea afacerii, pornindu-se de la teoria
utilit ii, potrivit c reia un bun are o valoare nu pentru c  exist  indiferent cât de bun
este starea lui de func ionare, ci numai pentru faptul c  utilizarea lui creeaz  o
satisfac ie pentru cump torul s u, reflectat  prin m rimea profitului net anual care
poate rezulta dintr-o folosire eficient  a patrimoniului societ ii.

Metodele utilizate pentru determinarea valorii totale actualizate a societatii au
fost: abordarea pe baz  de costuri i abordarea pe baz  de venituri ( randament).

În final, s-a ajuns la concluzia c  valoarea de pia  a S.C. DRUMURI-
PODURI S.A. Maramure  actualmente se ridic  la circa 14.000.000,0 ron,
echivalentul în euro al acestei sume fiind de 3.204.541,2 euro.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Revin acum la rug mintea mea de mai
devreme, de a stabili ast zi componen a acestei comisii care s  se ocupe de
privatizarea societ ii. Propun ca, înafar  de cei doi vicepre edin i care vor coordona
activitatea comisiei, componen a acesteia s  fie din câte doi consilieri jude eni de la
fiecare grup politic, în total trebuind s  fie 9 persoane în aceast  comisie. Eu voi fi
deschis la orice întâlnire cu membrii acestei comisii, ori de câte ori voi putea, îns  nu
doresc s  fac parte din ea pentru a nu se spune c  o influen ez într-un fel sau altul.

Acum, dori i ca aceast  comisie s  fie compus  din 9 membri sau din 7? Dac
crede i c  e mai bine s  fie compus  din 7 membrii, v  supun la vot aceast  propunere.

S-a votat componen a de 7 membri ai comisiei, cu 30 voturi pentru i 2
împotriv .

Dl.pre edinte Mircea Man: Vreau s  v  rog ca în intervalul de timp imediat
urm tor s  trece i pe la domnul secretar Dumitru Dumu a i s -i comunica i
propunerile de membri la care a i c zut de comun acord.

În cele ce urmeaz , îl rog pe domnul director Nicolae Boitor s  ne spun  ce a
fost cu acel incident nefericit din Vi eu de Sus, în care a fost implicat  Direc ia pentru
Protec ia Copilului Maramure . Vreau s  v  spun c  nu este normal ca la o televiziune
na ional  s  se spun  c  în Maramure , unde pic  p durea pe noi, se moare de frig în
institu iile de protec ie a copilului! Apoi, eu cred c  moartea acelui copil nu s-a produs
din vina nim nui, pentru c , înc  de când s-a n scut a fost imobilizat la pat, fiind
foarte bolnav - la vârsta de 19 ani având o lungime de un metru i o greutate de 20 de
kilograme! Era hr nit cu sonda i cu biberonul! Deci s-a exploatat prea mult o
chestiune care oricum era extrem de grav ! Am cerut a adar o evaluare exact  de la
toate centrele unde sunt copii institu ionaliza i, pentru a avea o situa ie clar  asupra
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rezervelor de lemne, hran i îmbr minte necesare acestor copii din sistem. Apoi,
am vrut s  v d care este situa ia i la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap, câte cereri de încadrare într-o grup  de handicap se preiau, fiindc  mai nou,
de când nu se mai pot face mici artificii pe lâng  comisie, num rul dosarelor depuse a
sc zut, mai ales c  acestea sunt verificate cu stricte e. Doamna doctor de la acea
comisie a respins foarte multe dosare care nu erau în regul , i o în eleg. Deci, sunt
foarte multe probleme de la Direc ia Copilului, i de aceea am trimis comisie în teren,

 fac  verific ri. i v  spun c  nu voi avea nicio re inere s  aplic sanc iuni acolo unde
se va impune! Am dat conducerii executive a acestei institu ii puteri depline de a face
tot ce trebuie pentru ca treaba s  mearg  bine. Dac  nu au f cut, atunci s  plece acas !
Pentru c  nu accept s  fim batjocori i, împro ca i cu noroi pe o televiziune na ional ,
spunându-se c  în institu iile cu profil de îngrijire a copiilor din Maramure  se moare
de frig!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, înainte de a-i da
cuvântul domnului director Boitor, v  rog s -mi permite i s -mi exprim i eu punctul
de vedere în aceast  chestiune. Din nefericire pentru domnul director, pentru consiliul
jude ean i în spe  pentru dumneavoastr , domnule pre edinte, care ast zi pune i
problema în acest mod, este vorba de o foarte proast  administrare a Direc iei
Copilului. Eu nu spun c  acel copil care a murit nu ar fi fost foarte foarte bolnav, dar
trebuia s  se întâmple acest accident ca de la vârful consiliului jude ean s  se cear
rapoarte i verific ri foarte riguroase în acest sistem? Din cele ce s-a spus la televizor
i din actele medicale rezult  c  acel copil a murit de pneumonie, pentru c  nu a fost

înc lzit  camera unde st tea. Iar eu vreau s  v  spun c  degeaba erau lemne destule
depozitate dac  erau verzi i nu ardeau, c  lemnele se cump  prim vara sau vara i
se las  s  se usuce, pentru a putea face foc cum trebuie! Sigur c  cineva este

spunz tor pentru proasta gestionare a situa iei de-acolo, nu neap rat c  a murit
copilul care oricum avea un mare handicap. Noi am aprobat o organigram  propus  de
conducerea Direc iei, care ast zi se pare c  a devenit nefunc ional , iar
dumneavoastr , în calitate de pre edinte va trebui s  lua i m suri. i asemenea m suri
ar trebui s  lua i inclusiv la aparatul propriu din consiliu, domnule pre edinte, la
compartimentele prea stufoase din consiliu unde, uneori, se pl te te nemunca, iar în
alte compartimente mai nevoia e, activitatea merge mai greoi, din lips  de personal.
Sunt chestiuni pe care trebuie s  le rezolva i.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Domnule pre edinte, tot în leg tur
cu acest caz mediatizat din Vi eu, vreau s  v  spun c  mai pe la începutul verii am fost
sesizat de cet eni din Vi eu asupra a ceea ce se întâmpl  la acel centru de copii din
Vi eu. Am fost acolo i am verificat, de vreo trei ori, dar niciodat  nu am g sit-o pe
efa de centru la serviciu. Am vizitat totu i spa iile de-acolo i am constatat c  se aflau

caza i împreun  fete i b ie i, iar grupul social era mixt! Nu este normal s  se întâmple
a ceva, ca 9 copii, fete i b ie i, s  stea împreun . Apoi, am mai constatat i alte

nereguli la acel centru i am aten ionat conducerea Direc iei, pe domnul director
Boitor, rugând s  remedieze defec iunile. Dar, se vede treaba c  nu s-a luat nicio

sur .
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Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, a  dori i eu s  fac
o completare aici: sunt de acord c  este o problem  mare cu aceste case de copii, case
de tip familial i este la fel de firesc ca domnul director Boitor s  opreasc  toate aceste
nereguli care se petrec acolo, dar m  gândesc dac  nu ar putea s  se ocupe i biserica
de ace ti copii, mai cu seam  c  Maramure ul are o putere de credin  extraordinar .

Dl.Boitor Nicolae, director al Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure : Domnule pre edinte, domnilor consilieri, îmi pare
foarte r u de ceea ce s-a întâmplat i c  pentru prima dat  trebuie s  dau asemenea
explica ii în fa a dumneavoastr , dar vreau s  v  spun c  acel copil într-adev r a avut o
groaz  de boli; tetraparez  spastic , encefalopatie cranio-infantil , leucopenie, anemie
caren ial , etc., i sigur nu a murit de frig! Noi avem lemne de anul trecut depozitate la
centre i acum, pentru înc  cel pu in dou  s pt mâni! Faptul c  nu s-ar fi f cut foc
acolo a fost o minciun  grosolan ! În ceea ce prive te casa de tip familial la care s-a
referit domnul consilier Coman, aceasta este a Funda iei „Hope and Homes for
Children” (HHC), pe care am preluat-o noi prin comodat. Ea trebuie renovat , iar ei
ne-au promis c  o vor renova i vor construi înc  un grup sanitar.

Apoi, legat de casa de tip familial din Baia Mare, de pe strada Hollosi Simon,
care a ars într-un incendiu, sigur c  nu e normal s  se întâmple acest lucru, dar
dumneavoastr ti i foarte bine c  în sistemul de protec ie a copilului intr  copii cu
probleme, abandona i, care au trecut prin multe situa ii vitrege i au probleme de
comportament.

Vreau s  v  mai spun s  v  gândi i câte probleme i nereguli erau în aceast
institu ie înainte de a veni eu la conducerea ei! Eu am fost cel care am f cut toate
licita iile pe SEAP (96% din licita ii au fost f cute prin Sistemul Electronic de
Achizi ii Publice), eu am încercat s  administrez fondurile primite cât am putut de
bine, iar rela ia cu consiliul jude ean i cu comisia de prote ie a copilului din cadrul
acestuia a fost una cât se poate de bun i continu .

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Vreau s  încheiem edin a aici, nu
înainte de a v  mai face câteva preciz ri:

1) Analiza care se face de c tre Consiliul jude ean a fost început  mai bine de
dou  s pt mâni i va continua;

2) Rog comisia de specialitate s  se implice mai îndeaproape, s  vedem cum
rezolv m aceast  problem .

Înainte de a declara închis edin a, dau cuvântul domnului Bucur Costel, care
dore te s  ne prezinte în câteva cuvinte despre Parcul Mun ii Maramure ului.

Dl.Costel Bucur, director al Parcului Mun ii Maramure ului: Constat c  s-a
adus aici în discu ie lemnul, dar într-un context tragic, îns  eu v-  ruga s  îl privim
acum din partea cealalt . Noi am f cut o evaluare în anul 2007, la Parc, asupra ceea ce
înseamn  serviciile oferite de c tre p duri, de c tre ecosistemele forestiere mai exact,
care, ve i fi surprin i s  afla i c , dup  cuantificare, a reie it c  aceste servicii au avut o
valoare mult mai mare decât produsul intrinsec al p durilor, care este lemnul, i la care
se adaug  produsele accesorii, cum ar fi vânatul, ciupercile, plantele medicinale, i
altele. A a c  ne-am focalizat aten ia asupra a trei mari i importante func ii pe care le



17

are p durea, i anume: capacitatea de a stoca carbon, prin absorb ia dioxidului de
carbon în cadrul fotosintezei, capacitatea de protec ie la eroziunea solului, i respectiv,
regularizarea cursurilor de ape. Ideea este în felul urm tor: ca final al acestui demers
am adus o mic  completare planului jude ean de dezvoltare pentru perioada 2007-2013
la capitolul de Mediu, ceea ce ne face eligibili pe proiecte de schimb ri climatice,
având în vedere c  acest Plan are statutul i de strategie de dezvoltare a jude ului. A a

 domniile voastre, care v  învârti i în medii destul de înalte, m  gândesc c  a i putea
face lobby pentru jude ul Maramure  vizavi de parteneriate în proiecte pe schimb ri
climatice i de faptul c  noi ne-am evaluat i serviciile oferite de p dure, respectiv i
calitatea acesteia, nu doar cantitatea pe care a i invocat-o mai devreme în anumite lu ri
de cuvânt. Rug mintea mea este de a reflecta la aceast  chestiune pe viitor.Mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului director pentru scurtul
exposeu pe care ni l-a prezentat.

Acum declar închise lucr rile edin ei ordinare de azi, 22 octombrie 2010.

Prezentul proces verbal s-a întocmit ast zi, 22 octombrie 2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


