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

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 18 IANUARIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.1 din 13.01.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de vineri, 14 ianuarie 2011.

Sunt prezen i 33 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 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 , Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului, Chiorean Oana – reprezentant al Agen iei de
Management Energetic Maramure , Bob Ioan – director al Muzeului de Mineralogie
Baia Mare, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum
i un num r de 8 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Declar deschis
edin a consiliului jude ean Maramure  de azi. Pentru început, v  propun s  ne

însu im procesul verbal al edin ei anterioare.
A fost însu it în unanimitate procesul verbal al edin ei ordinare a Consiliului

jude ean Maramure  din data de 16 decembrie 2010.
Dl.Mircea Man: Stima i colegi, da i-mi voie s  v  prezint urm toarea ordine

de zi, care con ine 15 puncte, plus unul suplimentar, i anume:
1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20%

calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru
sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de
infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe anul 2011;

2. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA, pentru finan area cheltuielilor descentralizate la
nivelul jude ului Maramure , pe anul 2011;

3. Proiect de hot râre privind validarea rectific rii bugetului propriu pe anul
2011;

4. Proiect de hot râre privind însu irea unei documenta ii tehnice cadastrale de
alipire a trei parcele de teren, situate în municipiul Baia Mare, Pia a Izvoare
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nr.1, în suprafa  total  de 939 m.p., în vederea înscrierii în cartea funciar  a
bunului imobil Turnul de Muni ii Turnul M celarilor, aflat în domeniul public
al jude ului;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unor spa ii medicale
disponibile, din imobilul Cl dire Stomatologie nr.2 Baia Mare, str.Hortensiei
nr.5A, aflate în domeniul privat al jude ului Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public
al jude ului i din administrarea colii generale pentru copii cu deficien e
psihice Gârdani, în domeniul privat al jude ului, în vederea restituirii;

7. Proiect de hot râre privind abrogarea i modificarea unor prevederi din
Hot rârile nr.15, 16, 17 i 18 din anul 2010, referitoare la aprobarea
regulamentelor de organizare i desf urare a evalu rii managementului la
institu iile publice de cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean
Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii
surilor prev zute în Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului,

pentru aglomerarea Baia Mare, la indicatorii: SO2, PM10, Pb;
9. Proiect de hot râre pentru completarea Hot rârii Consiliului jude ean

Maramure  nr.189/2010 privind solicitarea transmiterii unui imobil proprietate
public  a statului, din administrarea Ministerului Administra iei i Internelor
în administrarea Consiliului jude ean Maramure , pentru Inspectoratul pentru
Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop de B se ti”;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor
indicatori pentru obiectivul de investi ii „Instalarea sistemelor de înc lzire care
utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sistemelor clasice de
înc lzire pentru sediul Consiliului jude ean Maramure ;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor
indicatori pentru obiectivul de investi ii „Instalarea sistemelor de înc lzire care
utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sistemelor clasice de
înc lzire pentru sediul central al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare;

12.Raport privind asigurarea transparen ei decizionale în activitatea Consiliului
jude ean Maramure , pe anul 2010;

13.Raport privind asigurarea accesului la informa ii de interes public, pe anul
2010;

14.Raport privind activitatea de solu ionare a peti iilor, pe semestrul II al anului
2010;

15.Informare cu privire la utilizarea fondurilor din rezerva bugetar  de c tre
conducerea executiv  a Consiliului jude ean Maramure ;
Punct suplimentar:

16.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii organigramei i a statului de
func ii la Muzeul de Mineralogie Baia Mare.

 supun votului ordinea de zi.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
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Dl.Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre pentru aprobarea
repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat  din cotele i sumele defalcate din
unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i
pentru sus inerea proiectelor de infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe
anul 2011. Îl rog pe colegul nostru, pe domnul consilier Marinel Zoica , s  ne fac
unele preciz ri.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Domnule pre edinte, repartizarea pe unit i
administrative a sumei de 4.848 mii lei s-a f cut respectându-se ceea ce s-a hot rât i
în anul bugetar trecut i în anii preceden i; pentru asigurarea func ion rii unit ilor
administrative s-a hot rât un minim de 1 milion lei pentru municipii, 800 mii lei
pentru ora e i 400 de mii lei pentru comune. Comisia de specialitate a avizat
favorabil acest proiect de hot râre.

Dl.Mircea Man: În regul . Dac  nu sunt întreb ri, v  supun votului proiectul
de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.1/2011
pentru aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat  din cotele i
sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor

de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur , care
necesit  cofinan are local  pe anul 2011

Dl.Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de hot râre privind repartizarea
pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, pentru finan area
cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului Maramure , pe anul 2011.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.2/2011
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

TVA, pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului
Maramure , pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind validarea
rectific rii bugetului propriu pe anul 2011. Avem i aici avizul comisiei de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HO RÂREA Nr.3/2011
privind validarea rectific rii bugetului propriu pe anul 2011
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Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind însu irea unei
documenta ii tehnice cadastrale de alipire a trei parcele de teren, situate în municipiul
Baia Mare, Pia a Izvoare nr.1, în suprafa  total  de 939 m.p., în vederea înscrierii în
cartea funciar  a bunului imobil Turnul de Muni ii Turnul M celarilor, aflat în
domeniul public al jude ului. În urma analizei în comisia juridic , membrii acesteia
au avizat favorabil documentul. Dac  nu sunt nel muriri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.4/2011
privind însu irea unei documenta ii tehnice cadastrale de alipire a trei parcele

de teren, situate în municipiul Baia Mare, Pia a Izvoare nr.1, în suprafa  total
de 939 m.p., în vederea înscrierii în cartea funciar  a bunului imobil Turnul de

Muni ii Turnul M celarilor, aflat în domeniul public al jude ului

Dl.Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind aprobarea
închirierii unor spa ii medicale disponibile, din imobilul Cl dire Stomatologie nr.2
Baia Mare, str.Hortensiei nr.5A, aflate în domeniul privat al jude ului Maramure . La
fel i aici, comisia juridic  a dat avizul necesar. V  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.5/2011
privind aprobarea închirierii unor spa ii medicale disponibile, din imobilul

Cl dire Stomatologie nr.2 Baia Mare, str.Hortensiei nr.5A, aflate în domeniul
privat al jude ului Maramure

Dl.Mircea Man: La punctul 6 al ordinii de zi avem proiectul de hot râre
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al jude ului i din
administrarea colii generale pentru copii cu deficien e psihice Gârdani, în domeniul
privat al jude ului, în vederea restituirii. Având avizul comisiei de specialitate, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.6/2011
privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al jude ului i din

administrarea colii generale pentru copii cu deficien e psihice Gârdani,
în domeniul privat al jude ului, în vederea restituirii

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
abrogarea i modificarea unor prevederi din Hot rârile nr.15, 16, 17 i 18 din anul
2010, referitoare la aprobarea regulamentelor de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la institu iile publice de cultur  de sub autoritatea Consiliului
jude ean Maramure . Comisia pentru înv mânt, cultur i culte a avizat favorabil
acest proiect de hot râre, pe care vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.7/2011
privind abrogarea i modificarea unor prevederi din Hot rârile nr.15, 16, 17 i

18 din anul 2010, referitoare la aprobarea regulamentelor de organizare i
desf urare a eval rii managementului la institu iile publice de cultur

de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a acestei
edin ei este cel privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor

prev zute în Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului, pentru
aglomerarea Baia Mare, la indicatorii: SO2, PM10, Pb. i acest proiect de hot râre a
fost avizat favorabil de c tre membrii comisiei de specialitate. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.8/2011
privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor prev zute în

Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului,
 pentru aglomerarea Baia Mare, la indicatorii: SO2, PM10, Pb

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun la vot este
cel pentru completarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.189/2010
privind solicitarea transmiterii unui imobil proprietate public  a statului, din
administrarea Ministerului Administra iei i Internelor în administrarea Consiliului
jude ean Maramure , pentru Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop
de B se ti”.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.9/2011
pentru completarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.189/2010
privind solicitarea transmiterii unui imobil proprietate public  a statului,

din administrarea Ministerului Administra iei i Internelor
în administrarea Consiliului jude ean Maramure ,

pentru Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Gheorghe Pop de B se ti”

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
Studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori pentru obiectivul de investi ii
„Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv
înlocuirea sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul Consiliului jude ean
Maramure . Comisia pentru activit i economico-financiare a dat aviz favorabil
acestui proiect de hot râre. Da i-mi voie s  vi-l supun i eu la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.10/2011
privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori pentru

obiectivul de investi ii „Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie
regenerabil , inclusiv înlocuirea sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul

Consiliului jude ean Maramure

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre întrucâtva asem tor cu
precedentul este cel privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor
indicatori pentru obiectivul de investi ii „Instalarea sistemelor de înc lzire care
utilizeaz  energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sistemelor clasice de înc lzire
pentru sediul central al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare. Nu cred c
sunt nel muriri, a a c  da i-mi voie s  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.11/2011
privind aprobarea Studiului de fezabilitate i a principalilor indicatori pentru

obiectivul de investi ii „Instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie
regenerabil , inclusiv înlocuirea sistemelor clasice de înc lzire pentru sediul

central al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, la urm toarele trei puncte pe ordinea de zi
avem diferite rapoarte de activitate pe care, convins fiind c  le- i parcurs, v  propun

 ni le însu im cu to ii.
Cele trei rapoarte de activitate înscrise pe ordinea de zi au fost însu ite în

unanimitate de c tre consilierii jude eni.
Dl.Mircea Man: Mai avem pe ordinea de zi i o Informare cu privire la

utilizarea fondurilor din rezerva bugetar  de c tre conducerea executiv  a Consiliului
jude ean Maramure , pe care, de asemenea, v  propun s  ne-o însu im.

De la votul privind însu irea acestui document s-a ab inut un consilier
jude ean, doi au votat împotriv , iar ceilal i 30 au votat pentru.

Dl.Mircea Man: Suplimentar pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii la Muzeul de Mineralogie
Baia Mare. Vreau s  v  spun c  ieri am participat la dezbaterile din comisia de
specialitate, unde s-a dat aviz negativ, iar în cadrul comisiei juridice i de disciplin
s-a cerut amânarea proiectului de hot râre. A adar, v  supun votului propunerea de
amânare a acestuia.

Cu 26 voturi pentru, 5 voturi împotriv i 2 ab ineri, s-a votat amânarea
proiectului de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii la
Muzeul de Mineralogie Baia Mare.
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Dl.Mircea Man: Mai avem un punct suplimentar pe ordinea de zi, i anume
proiectul de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru
re eaua de trasee jude ene prin suplimentarea num rului de curse i modificarea
capacit ii de transport pe perioada 2008-2011”. Exist  avizul favorabil al comisiei
de urbanism.

Dl.consilier jude ean Zetea Gabriel: Domnule pre edinte, am solicitat
aproape la fiecare edin  s  ni se prezinte un raport foarte bine fundamentat din
partea direc iei de specialitate a Consiliului jude ean, cu privire la aceste solicit ri de
aprob ri de noi trasee, deoarece ni se pare nefiresc ca aproape lun  de lun  s  tot
aprob m astfel de modific ri la programul de transport jude ean.

Dl.consilier jude ean Bude Ioan: domnule pre edinte, luna trecut  am
amânat acest proiect de hot râre pe motivul c  nu a fost întocmit a a cum trebuia.
Acum s-a revenit cu el, i a trebuit s -l aviz m. Dar, eu a  face o propunere plenului,
aceea de a da un aviz de principiu pentru ca în edin a urm toare aparatul de
specialitate din cadrul Direc iei tehnice s  vin  cu un proiect de hot râre unde s  se
stipuleze c  aceste modific ri de program de transport prin curse regulate s  se fac
odat  pe an, de preferin  la începutul anului sau prin luna martie - pentru c  atunci
cre te capacitatea de transport a c torilor având în vedere c  e prim var i lumea
începe s  circule – iar modificarea acestuia s  se fac  undeva prin luna noiembrie, la
debutul sezonului rece, când scade sau se reduce capacitatea de transport a
cet enilor.

Dl.pre edinte Mircea Man: Nu cred c  trebuie f cut  o hot râre în acest
sens, ci este suficient  o dispozi ie a mea pe care o voi da imediat dup  încheierea
acestei edin e, îns  Direc ia tehnic  trebuie s  ne fac  o informare clar  asupra a
ceea ce a fost în 2010 i ceea ce se gânde te pentru anul 2011, în aceast  privin .

Dl.Bude Ioan: Oricum, domnule pre edinte, ar fi bine s  anun i toate
administra iile locale pe raza c rora operatorii de transport î i desf oar  activitatea,
pentru  ei au competen e de verificare i de autorizare a acestora, nu noi.

Dl.Mircea Man: Este o idee pertinent , pentru c i eu aveam o gr mad  de
semne de întrebare vizavi de necesitatea i oportunitatea implic rii noastre în acest
segment de activitate.

 supun acum votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.12/2011
privind aprobarea „Modific rii programului de transport

pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse
i modificarea capacit ii de transport pe perioada 2008-2011”

d c  domnul imon este ner bd tor s  ia cuvântul, a a c  v  rog s -l
ascult m.

Dl.consilier jude ean imon Gheorghe: Domnule pre edinte, stima i colegi,
fiind prima edin  din anul 2011, doream s  reiau chestiunea societ ii de drumuri
jude ene, mai cu seam  datorit  acelui vot de principiu pe care l-am acordat în
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edin a lunii decembrie 2010, privind concesionarea drumurilor jude ene.
teptam ca ast zi s  avem pe ordinea de zi acest proiect de hot râre, fiindc

drumurile jude ene arat  cum arat i este nevoie s  demar m aceast  chestiune cu
concesionarea. V  rog foarte mult, dac  nu s-a putut ast zi, din diferite motive, s
preg tim pentru urm toarea edin  acest proiect de hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: De acord cu dumneavoastr , domnule consilier.
Rog comisia de specialitate ca, împreun  cu Direc ia Tehnic i partea juridic  a
Consiliului jude ean, s  g si i solu ii, s  mi le prezenta i, i d m drumul. Eu am cerut
acest lucru îns  mi s-a spus c  nu este timp fizic pentru preg tirea proiectului de
hot râre, fiind un volum foarte mare de lucru. Timpul pentru preg tirea acestei
edin e a fost foarte scurt, i urmeaz  s  facem evalu rile exacte pân  la urm toarea
edin . S ti i c  nu e nimeni împotriv  la chestiunea aceasta.

Dl.Gheorghe imon: Observ c  atât de mult se munce te în Consiliul
jude ean c  nu se mai g se te timp s  se întocmeasc  un proiect de hot râre. Ce mare
filosofie era s  se fi preg tit un proiect de hot râre privind concesionarea drumurilor
jude ene? Cum ne pute i spune acum dumneavoastr , în calitate de pr edinte al
„unora din Maramure ” ca o treime din consilieri s  preg tim un proiect de hot râre,
când atribu iile dumneavoastr  sunt de a veni în fa a plenului cu un proiect de
hot râre?!

 rog înc  o dat  ca pentru urm toarea edin  de consiliu s  preg ti i acest
proiect de hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, sta i lini tit c  avem avizul
de principiu din partea consiliu i vom ac iona în consecin .

Dl.Gheorghe imon:  nu cumva s  ajungem în luna octombrie i s  avem
în continuare doar acest aviz de principiu!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
doresc s  adresez ast zi urm torul protest: dac  tot ne- i t iat tuturor 25% din
indemniza ia de edin e, nu este firesc s  ne pune i s  lucr m sâm ta i duminica!
Ar trebui s  v  gândi i cum ar fi mai bine s  preg tim edin ele de consiliu, astfel
încât s  nu lucr m în week-end! Am fost convoca i vineri, în 14 ianuarie, s
program m edin ele de comisii pân  luni, cel mai târziu, c  ast zi aveam plenul! V
rog s  în elege i c  acest consiliu func ioneaz  dup  ni te reguli i nu dup  cum
pute i sau nu pute i dumneavoastr  s  fi i prezent în institu ie ca s ine i edin ele.

Dl.Mircea Man: Domnule consilier, subscriu i eu protestului dumneavoastr .
Ceea ce nu ti i este c  eu am stabilit edin a pentru data de 27 ianuarie, numai c
existau proiecte care aveau termen de depunere data de 20 i nu puteau fi trimise f

 aib  avizul consiliului jude ean! De aceea s-a decalat data edin ei, domnule
consilier. Colegii din aparatul de specialitate vin i ne spun c  dac  nu vot m i
trimitem aceste proiecte, pân  la o dat  limit , pierdem finan area lor!

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, constat în
ultima vreme c  deveni i din ce în ce mai uman i mai capabil. De aceea, m  adresez
dumneavoastr  nu doar ca pre edinte al Consiliului jude ean ci i în calitatea pe care
o ave i de pre edinte al principalului partid de guvern mânt, s  face i demersurile pe
linia celor dou  proiecte votate în edin a de azi, i la care a i f cut indirect referire,
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pentru c  la Ministerul Mediului, administra ia fondului de mediu s  procedeze cu
seriozitate, având în vedere faptul c , totu i, termenul s-a amânat pentru data de 31
ianuarie, din cauza unor privilegia i ai Bucure tiului! S-au schimbat a adar regulile
jocului, acestea f cându-se la Bucure ti, zic eu dup  interese malefice, chiar
interna ionale! Vreau s  v  spun c Germania este ara care promoveaz i sus ine
financiar panourile fotovoltaice, cu 90% fonduri de la stat i doar 10% din banii
institu iilor sau persoanelor fizice, tot în cadrul unor programe de economie, de zon
- „programul verde” în general. Ministerul Mediului, prin administra ia fondului de
mediu, a t iat, atât la Consiliul jude ean Maramure  cât i la Biblioteca jude ean
„Petre Dulfu”, dreptul de a folosi i aceast  surs  sau resurs  care este cea mai
interesant , r mânând doar cu panouri solare i energie geotermal . Deja mecheriile
se v d, i mi-ar p rea r u s  ne cert m peste o bucat  de vreme i s  spunem c  una
din cele dou  institu ii nu a primit finan area, i c  acest lucru s-ar datora exact
acestor tertipuri i aranjamente de culise de la Bucure ti! Dac  pân  acum a i
demonstrat c  ave i suficient  putere politic , pe un anumit coridor, v  rog s  o
demonstra i i cu aceast  ocazie, astfel ca aceste dou  institu ii s  intre la finan are,
chiar dac ar fi s  împinge i proiectele sau lucrurile în manier  politic ! Pentru c

d c  la ora actual  altfel nu se poate! Iar dac  crede i c  nu pute i aceasta, atunci în
interiorul partidului s  determina i salvarea acestuia prin retragerea lui de la
guvernare!

 mul umesc.
Dl.pre edinte Mircea Man: i eu v  mul umesc. Acum, dac  nu mai sunt

interven ii, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 18 ianuarie
2011.

P R E  E D I N T E,
       Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

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


