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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 7 FEBRUARIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.137 din 02.02.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de joi, 3 februarie 2011.

Sunt prezen i 34 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 , Bob Ioan – director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare,
Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean, precum i un num r de 10 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Declar deschis edin a
consiliului jude ean Maramure  de azi. 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 18 ianuarie 2011.

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, da i-mi voie s  v  prezint urm toarea ordine
de zi, care con ine 12 puncte, plus patru suplimentare, 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 Taxa pe Valoarea A ugat , pentru drumurile jude ene
i comunale, pe anul 2011;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de c tre
Consiliul jude ean Maramure  la diferite structuri asociative în care jude ul
Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2011;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al jude ului
Maramure , pe anul 2011;

5. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011;
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6. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al
Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”, pe anul 2011;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea Ghidului solicitantului  pentru
Programul jude ean de acordare a finan rilor nerambursabile în domeniul
sportului, pe anul 2011;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea componen ei nominale a comisiilor de
evaluare a managementului i a comisiilor de solu ionare a contesta iilor la
evaluarea managementului, pentru institu iile de cultur  de sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2011;

9. Proiect de hot râre pentru aprobarea atribu iilor, criteriilor de selec ie,
contractului-cadru de management, obiectivelor i criteriilor de performan
pentru administratorul public jude ean;

10.Proiect de hot râre privind validarea desemn rii nominale a Autorit ii
Teritoriale de Ordine Public  Maramure ;

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

12.Proiect de hot râre pentru închiderea Centrului de tip reziden ial – Complexe
Sociale de Locuin e Protejate B a, din structura Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
Suplimentare:

13.Proiect de hot râre pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea
modului de constituire i utilizare a Fondului de rezerv  bugetar , constituit la
nivelul Consiliului jude ean Maramure ;

14.Not  informativ  privind ac iunea în contencios administrativ formulat  de
Prefectul jude ului Maramure  împotriva Hot rârii CJMM nr.91/2010;

15.Not  informativ  privind stadiul realiz rii proiectului „Drumul Baia Sprie –
Bârsana”;

16.Not  informativ  privind lucr rile executate la Aeroportul Interna ional Baia
Mare.

 supun votului aceast  ordine de zi.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, înainte de a

începe, v  rog s -mi permite i s  fac o scurt  interpelare la adresa conducerii
consiliului jude ean. Este vorba despre faptul c  am constatat cu mult regret c  în
ultimele luni s-au petrecut câteva evenimente grave în Direc ia pentru protec ia
copilului. Acest lucru cred c  nu mai poate fi trecut cu vederea de nimeni, drept
pentru care eu propun conducerii consiliului s  avem o discu ie foarte serioas  pe
marginea acestor aspecte, pentru c , dup  ce ne-a murit un copil din casa familial  de
la Vi eu i a ars acea cas  de tip familial din Baia Mare, acum s-a întâmplat s  ard i
casa de la B a! Ce mai urmeaz ? A tept m s  mai ard  o cas i s  mai moar
cineva pân  s chem m la ordine directorul acelei institu ii?

Dl.Mircea Man: Domnule consilier, dumneavoastr  aborda i de obicei lucruri
extrem de serioase, îns  nu cred c  exist  dubii în ce prive te moartea acelui copil de
la Vi eu, care avea 26 de ani i era intuit de mult  vreme la pat deoarece avea foarte
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multe boli din na tere care nu se puteau trata. Privitor la incidentul de la B a, vreau
 v  spun  acei copii s-au mutat în casa f cut  din fonduri de la Ministerul Muncii

i ANPH nu prin hot râre a consiliului jude ean, ci s-au mutat ca s  se ob in
finan are pe acea cas . Mi se pare c  lucrurile acolo nu au fost în regul  nici în
privin a finan rii i nici din punctul de vedere al siguran ei acelei construc ii, i am
cerut toate documentele de la Direc ie, pe care le voi înainta unde trebuie. Oricum, de
când sunt eu pre edinte de consiliu jude ean nu am preluat nicio cas  de tip familial,
i am pus tot timpul sub semnul întreb rii preluarea acelor imobile. Pentru acest lucru

am cerut s  se fac  verific ri, printr-un consilier personal al meu, i am analiza
fiec rui imobil de acest gen, cu toate problemele care exist  acolo. Va trebui s  avem
o analiz  serioas  pe aceste aspecte, pentru c  ne confrunt m cu mari neajunsuri la
Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului, mai ales în ultima
perioad i datorit  faptului c , din cauza salariilor foarte mici, au plecat mul i
salaria i din sistem. Recunosc c  exist  o mare problem  la aceast  institu ie,
recunosc c  din lips  de fonduri sunt multe lacune acolo i va trebui s  g sim solu ii.

Dl.Kovacs Marinel: Domnule pre edinte, a a cum i dumneavoastr  a i
recunoscut, sunt mari probleme la aceast  Direc ie i trebuie rezolvate, mai cu seam
sub aspectul preven iei, pe viitor, de a se mai petrece astfel de incidente.

Dl.Mircea Man: Rog comisia de specialitate s  continue verific rile la acele
imobile i sunt sigur c  în perioada de timp urm toare vom g si solu ii care s  ne
mul umeasc  pe to i.

Intr m în ordinea de zi, 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. Aici nu
cred c  exist  unitate administrativ  care s  nu se reg seasc  în aceste fonduri.

Dl.consilier jud ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Domnule pre edinte, stima i colegi, pe baza
cererilor primite de la unit ile administrativ-teritoriale din jude ul Maramure , la
repartizarea acestor sume s-a inut cont de proiectele în curs de finan are i datoriile
pe care le înregistreaz  comunit ile locale pentru plata lucr rilor la proiecte. Suma
total  a fost de 16.900 mii lei, care a fost împ it  conform anexei la prezenta
hot râre. Membrii comisiei au avizat favorabil acest proiect de hot râre.

Dl.Mircea Man: Domnilor colegi, pe aceast  hot râre s-a lucrat cel pu in 3
pt mâni, dac  nu mai bine. În cadrul dezbaterilor s-au avut în vedere necesit ile pe

care le au fiecare unitate administrativ i administra ie local . Sigur c  nu am putut
spunde tuturor solicit rilor, mai ales c  sunt prim rii care aveau nevoie de

cofinan are pentru proiecte cam de 10 ori mai mare decât puteam noi s  le
repartiz m, îns  pe o analiz  riguroas  f cut  de conducerea executiv  a consiliului i
de c tre membrii comisiilor de specialitate, am încercat s  cuprindem o sum  minim
pentru fiecare unitate administrativ , pentru a le permite continuarea proiectelor.
Dac  v  ve i întreba de ce comunei F rca a i s-au alocat 1.550 mii lei, care vi se va

rea o sum  mare în compara ie cu celelalte, v  spun c avem o în elegere cu
aceast  comun , în sensul c  suntem în faza final  de a porni Depozitul Ecologic de
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la F rca a, iar ace ti bani sunt absolut necesari pentru executarea unor lucr ri de
amenaj ri, drumul care trebuie f cut, etc., pentru a putea demara în bune condi iuni
ceea ce ne-am propus vizavi de acest proiect.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Ar fi un lucru de remarcat aici,
domnule pre edinte, i anume c  foarte multe prim rii, indiferent de coloratura lor
politic , au înregistrat foarte multe datorii pe aceste proiecte, iar sumele alocate
acestora sunt infime comparativ cu datoriile pe care le au de pl tit. V  rog s  ne
spune i, domnule pre edinte, ce ve i încerca s  face i pentru a g si banii necesari
acestor prim rii, pentru a nu stagna proiectele pe care le au în derulare. Mai mult, v
rog s  ne spune i ce se va întâmpla cu celelalte lucr ri începute pe HG.577 i
arieratele de pe Ordonan a 7, pe Programul 3.2.2., care acum sunt moarte din cauza
lipsei de finan are!

Dl.Mircea Man: Înc  o dat  spun: lucr rile care mai sunt de executat pe
Ordonan a 7, precum i facturile nepl tite, vor fi achitate. Nu pot s  prev d suma care
va fi repartizat  jude ului Maramure , îns  e cert c  HG 577 nu mai func ioneaz  în
2010, iar lucr rile care sunt licitate pân  în anul 2010 se transform  în cei „10.000 de
kilometri” i vor fi continuate dar pe progamul 2010 unde avem 50 milioane euro
pentru drumuri jude ene, segment la care noi, în acest moment, nu de inem niciun
proiect tehnic! Ca priorit i pe acest program, pot enumera aici drumurile: Vadu Izei
– S cel, Botiza – Gro i, Baia Mare – Ulmeni, Baia Mare – Remetea Chioarului –

omcuta Mare. Aceste priorit i le voi sus ine, precum i continuarea investi iilor
legate de canalizare i ap . Cât despre sumele de care primarii mai au nevoie pentru
plata datoriilor, putem discuta mult, îns  nu sumele prezentate de primari constituie
problema, ci cele nefacturate! S-au f cut lucr ri pe promisiuni, repara ii de coli a

ror contrapresta ie se ridic  la câteva zeci de miliarde lei vechi, lucr ri care s-au
cut la comanda nu tiu cui, iar constructorii au ast zi mari probleme din cauza

neîncas rii acestor sume! Sunt lucruri extrem de grave, care nu întotdeauna pot fi
în elese de cei de la Bucure ti, de i li s-a adus la cuno tin . În ce prive te sura
3.2.2. ea continu , se va implementa, iar fondurile europene vor veni. De asemenea,
problema datoriilor f cute cu ocazia inunda iilor va trebui din nou discutat i g site
solu ii. Ast zi vor intra în bugetul Consiliului jude ean 40 de miliarde lei vechi, pe
care, cu toate c  sunt insuficien i, îi vom împ i, astfel încât s  asigur m un minim
pentru localit ile din jude .

Dac  nu mai sunt interven ii, supun votului dumneavoastr  proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.13/2011
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
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Dl.Mircea Man: Continu m acum cu proiectul de hot râre privind repartizarea
pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea
A ugat , pentru drumurile jud ene i comunale, pe anul 2011.

Dl.Marinel Zoica : Domnule pre edinte, din suma total , 2.500 mii lei s-au
împ it pentru drumuri jude ene, iar 2.652 mii lei pentru drumurile comunale. În
anex  se poate observa c  exist  localit i care nu au primit niciun leu, pentru c  nu
au drumuri comunale clasificate.

Dl.Mircea Man: Da, exist , din p cate, foarte multe prim rii care nu au
drumuri comunale clasificate, de i au drumuri care se g sesc în aceast  categorie,
îns  din cauz  c  nu au f cut documenta ia pentru ele, nu le-am putut cuprinde la
finan are.

 supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.14/2011
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

Taxa pe Valoarea Ad ugat , pentru drumurile jude ene i comunale,
pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind aprobarea
cotiza iilor ce se pl tesc de c tre Consiliul jude ean Maramure la diferite structuri
asociative în care jude ul Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2011. Vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.15/2011
privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de c tre Consiliul jude ean
Maramure  la diferite structuri asociative în care jude ul Maramure

are calitatea de membru, pentru anul 2011

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2011.

Dl.Marinel Zoica : În edin a comisiei pentru activit i financiare s-a propus
i votat un amendament la acest proiect de hot râre, i anume: la articolul 2 se va

modifica suma prev zut  la fondul de rezerv , în sensul major rii acesteia cu 83 mii
lei (de la 3.000 la 3.083 mii lei), modificarea sumei pentru cofinan area proiectelor de
interes jude ean de la 2.773,40 la 2.690,40 mii lei, majorarea cu 50 mii lei la Centrul
de informare turistic  „Maramure infoturism”  i  cu  50  mii  lei  la Centrul de
conservare i promovare a culturii tradi ionale Maramure , prin diminuarea cu 100
mii lei de la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare.

Dl.Mircea Man: Domnilor colegi, am încercat s  facem o repartizare corect  a
sumelor, astfel ca toate unit ile din subordinea Consiliului jude ean Maramure  s
beneficieze de un minim de fonduri pentru func ionare. Pentru viitor, ne gândim la a
renun a la unele din unit ile subordonate Consiliului jude ean – m  refer aici la
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„URBANet” – totu i cu p strarea personalului de-acolo, care se va reg si în structura
consiliului jude ean, pe segmentul de implementare proiecte i aducere de fonduri
europene, precum i reducerea cheltuielilor la anumite unit i, prin comasarea unor
coli cu regim special.

 supun acum aprob rii amendamentul la articolul 2.
S-a adoptat cu unanimitate amendamentul.
Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, v  rog s -mi permite i urm toarea

interven ie: acest proiect nu a fost f cut pe niciun fundament. Este de fapt o repetare a
altor bugete, de preluare a lor, de la an la an. M  îndoiesc, domnule pre edinte, c
dumneavoastr  a i f cut un astfel de buget! Iar dac  dumneavoastr  a i fost printre cei
care au proiectat un astfel de buget, îmi pare r u c  trebuie s  v  spun, dar trebuie s

 da i demisia!  a teptam de la dumneavoastr  la o viziune mai clar asupra
acestui buget pe 2011. V reamintesc c  v- i angajat s  face i un buget bine
fundamentat – i m  refer aici în special la institu iile de cultur  din subordinea
noastr . C ci s-ar putea, stima i colegi – i de data asta m  adresez domnului
vicepre edinte Marinescu Emil – s  g sim prin acest document, undeva la vreun
capitol de bunuri i servicii, cuprins i un Audi A8! Pentru c  a a s-a întâmplat în
urm  cu doi ani, tocmai din lipsa noastr  de vigilen !

Categoric, eu nu voi vota acest buget f cut „pe picior”, mai ales, domnule
pre edinte, pentru c  sunt convins c  nu-l cunoa te i!

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, revin i spun cu p rere de r u c  munca unor
lideri ai dumneavoastr  nu este luat  în seam . Am avut nenum rate discu ii la nivel
de conducere executiv  cu aparatul consiliului jude ean, cu liderii de grupuri politice,
unde s-au f cut diverse propuneri. Chiar domnul imon a venit cu propunerea s
trecem un plus de 50 mii lei pentru Centrul crea iei populare, care s-a votat. Deci eu
nu am avut niciun amestec. A a c  nu este corect s  insinua i c  am fost de rea-
credin . Iar în ceea ce prive te posibilitatea restructur rii insitu iilor consiliului
jude ean, s ti i c  a  fi primul care a  face acest lucru.

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, cam în acela i
registru cu colegul meu imon a  dori s  aduc câteva argumente mai concrete cu
privire la filosofia construirii bugetului propriu al Consiliului jude ean Maramure .
De exemplu, dac  lu m din ponderea total  a cheltuielilor vedem c  pentru
înv mânt s-au alocat 8 procente, pentru s tate 14%, pentru cultur  15%, iar
pentru agricultur – aten ie, v  rog – 0,04%, în timp ce pentru asisten a social  s-au
alocat 42%! Eu nu cred c  astfel de politic  bugetar  poate fi agreat  de cineva,
indiferent în ce context economico-social ne-am afla! Nu pot crede c  agricultura
conteaz  pentru jude ul nostru doar în propor ia infim  de 0,04%! Apoi, dac  lu m în
calcul pozi ia cultu i recreere , dintr-un total de peste 28 milioane lei noi, s

m 5 miliarde vechi pentru cultura din Maramure  mi se pare nefiresc, cum la fel de
nefiresc mi se pare s  aloc m pentru Centrul Crea iei Populare m runta sum  de 433
mii lei! M  întreb, bugetul propriu al consiliului jude ean se refer  numai la anumite
institu ii care acoper  un anumit teritoriu, sau la întreg jude ul?

Domnule pre edinte, mie-mi place sintagma dumneavoastr  pe care o folosi i
adesea, aceea c  „face i ce trebuie pentru Maramure ”, dar haide i s  se i vad  lucrul
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acesta! P rerea mea este c  ar trebui s  reanaliz m acest buget, s  facem în a a fel
încât s  constituim un fond de rezerv  bugetar  substan ial, care s  ne ajute la
confinan area proiectelor europene ce vor avea menirea de a contribui la o dezvoltare
economic  real  a jude ului nostru.

În final, a  dori  ni se prezinte un audit pe fiecare din aceste institu ii care
sunt finan ate din bugetul consiliului jude ean, pentru c  nu ni s-a prezentat niciodat
asemenea documente, s tim i noi cum sunt cheltui i banii acolo.

Dl.Mircea Man: Domnule Batin, nimeni nu v-a oprit în edin ele de comisie
 face i propunerile pe care le- i crezut de cuviin ! Vre i cumva s  insinua i c  a i

inut cont de vreo propunere a mea? V-am spus eu cum s  repartiza i banii în
comisie? Nu! Toate amendamentele au fost propuse i votate de membrii comisiei.
Eu nu am avut nicio implicare!

Dl.Gheorghe imon: Pe proiectul de buget cu care a i venit dumneavoastr  se
poate discuta foarte mult, domnule pre edinte.

Dl.Mircea Man: Domnule consilier, vreau s  v  adresez urm toarea întrebare:
pe proiectul de buget prezentat de mine, putea i face orice fel de modificare?

Dl.Gheorghe imon: Da.
Dl.Mircea Man: P i i-atunci, de ce n- i f cut-o?
Dl.Gheorghe imon: Fiindc  am discutat despre un proiect pentru

Maramure , domnule pre edinte. A  vrea s -mi r spunde i de ce nu ni s-au prezentat
în edin a comisiei de buget-finan e, în mod detaliat toate cheltuielile, pe fiecare
capitol? P rerea mea este c  nu dumneavoastr  a i gândit acest proiect de buget
jude ean, ci aparatul de specialitate, iar dumneavoastr doar l- i acceptat a a cum
este! i acum ne prezenta i un proiect de buget „de dou  pere m ie e”!

Dl.Mircea Man: Domnule consilier, v  rog s  nu dezinforma i! Au existat
dezbateri în cadrul comisiilor la care eu nici m car nu am participat! Iar acum
încerca i s  spune i c  am încercat s  impun acest proiect de buget!

O rog pe doamna director economic Glodan Ana s  ne spun  cum s-au derulat
întâlnirile i prezentarea proiectului de buget.

D-na Ana Glodan, director economic: mân pu in uimit  de ceea ce se
discut  acum. Noi, cei din cadrul Direc iei Economice, am prezentat atât conducerii
executive cât i consilierilor reprezentan i ai partidelor politice o situa ie centralizat
pe fiecare institu ie din subordine, adic  în compara ie buget definitiv pe anul
precedent, bugetul de realiz ri, necesarul solicitat de conduc torii acestor institu ii i
propunerile conducerii. Totodat , ori de câte ori a fost nevoie, m-am prezentat cu
biblioraftul de detalieri a cheltuielilor pentru fiecare institu ie în parte.

Dl.Mircea Man: Acestea fiind spuse, nu-mi r mâne decât s  v  supun votului
proiectul de hot râre, cu amendamentul deja adoptat.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.16/2011
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2011
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Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Aici este vorba de sumele neutilizate
la finele anului 2010, aferente proiectelor finan ate din fonduri externe, precum i
sumele repartizate din fondul de rulment, neutilizate, care, de asemenea, se transfer
în excedent, cu aceea i destina ie.

Mircea Man: Bun. Dac  nu sunt puncte de vedere, vi-l supun la vot.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.17/2011
privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011

Dl.Mircea Man: La punctul 6 avem proiectul de hot râre privind aprobarea
bugetului de venituri i cheltuieli al Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia
Mare”, pe anul 2011. La final de edin  ni se va prezenta i o informare de c tre
directorul acestei institu ii. Proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.18/2011
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli

al Regiei Autonome „Aeroportul Interna ional Baia Mare”, pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei i
adopt rii este cel privind aprobarea Ghidului solicitantului  pentru Programul
jude ean de acordare a finan rilor nerambursabile în domeniul sportului, pe anul
2011. Cele trei comisii de specialitate au avizat favorabil proiectul. Dac  nu sunt
obiec ii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.19/2011
privind aprobarea Ghidului solicitantului  pentru Programul jude ean de
acordare a finan rilor nerambursabile în domeniul sportului, pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind aprobarea
componen ei nominale a comisiilor de evaluare a managementului i a comisiilor de
solu ionare a contesta iilor la evaluarea managementului, pentru institu iile de cultur
de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2011. V d c  exist
propuneri privind componen a, venite din partea comisiei de cultur .

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Da, a a este. Noi, membrii comisiei de
înv mânt, cultur , culte, am f cut propuneri atât pentru componen a comisiilor de
evaluare, cât i pentru cele de contesta ii, în sensul cuprinderii a câte 4 membrii
pentru fiecare.
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Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, a  propune ca
din comisia de evaluare a managementului la Ansamblul Na ional Folcloric
Transilvania s  fac  parte domnul consilier jude ean Ioan Corodan.

Dl.Mircea Man: Domnilor colegi, haide i s  facem în felul urm tor: s
amân m proiectul de hot râre pân  la edin a urm toare, deoarece v d c  nu v- i
hot rât asupra nominaliz rilor în componen a acestor comisii.

(Aceast  propunere a fost respins , cu doar 13 voturi pentru.)
a stând lucrurile, relu m acest proiect de hot râre, i vom vota prin vot

secret. Rog preg ti i buletinele de vot.
Pân  ni se vor împ i buletinele de vot, propun o pauz  de cinci minute, pentru

consult ri în cadrul grupurilor politice.
(Dup  pauz ):
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, în urma discu iilor

avute cu colegii, propun amânarea proiectului de hot râre.
Dl.Mircea Man: În regul . Supun la vot aceast  propunere.
S-a votat amânarea proiectului de hot râre, cu 28 voturi pentru, 5 voturi

împotriv i o ab inere.
Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre pentru aprobarea

atribu iilor, criteriilor de selec ie, contractului-cadru de management, obiectivelor i
criteriilor de performan  pentru administratorul public jude ean.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în edin a
comisiei s-a dat aviz favorabil, cu men iunea c  la anexa 1 trebuie f cute propuneri
din partea consiliului jude ean, pentru 3 consilieri jude eni.

Dl.Mircea Man: Supun la vot propunerea de 3 consilieri care s  fac  parte din
comisie.

S-a adoptat în unanimitate.
Dl.Marinel Kovacs: Propun ca din partea PNL s -l nominaliz m pe domnul

consilier Gavril Ardus tan.
Dl.vicepre edinte Matei C lin: Din partea PSD îl propun pe Gabriel Zetea.
Dl.Mircea Man: De la PDL eu îl propun pe colegul Ro ca Radu.
Stima i colegi, v  supun votului aceste propuneri.
Cei trei nominaliza i au fost vota i în unanimitate.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, s ti i c  a i

avut dreptate i, personal, îmi pare nespus de r u c  nu am fost de acord cu acest post
de administrator public al jude ului. Dar uneori, e mai bine mai târziu decât niciodat ,
i sper ca viitorul administrator public care va câ tiga concursul va ti, pentru anul

2012, s  proiecteze i s  prezinte un adev rat buget al jude ului Maramure ! De
aceea, îndemn pe toat  lumea s  voteze acest proiect de hot râre, pentru c  acest
administrator public este o parte a incompeten ei dumneavoastr  de a conduce acest
jude !

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Dup  istoria lumii, romanii au
cucerit i Grecia i  s-au îmboln vit de cultura lor, n scându-se urm toarea vorb :
„timeo danaos  et dona ferentes  (m  tem de greci i de aceea le aduc daruri), ceea
ce s-a i întâmplat de o bun  bucat  de vreme i la noi, culminând acum cu faptul c
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domnul imon, dorind s - i îndulceasc  rela iile cu dumneavoastr , domnule
pre edinte, a revenit la senza ii i percep ii bune. Dealtfel, am aranjat împreun  acest
regulament, i nu pot s  nu le spun celor din pres  c  totul e aranjat, deoarece pentru
prima dat  în ara asta i la o astfel de lege apare cu drept de a participa la un astfel de
concurs i un absolvent de înv mânt tehnic. Asta-i f cut  pentru domnul imon!

Dl.Mircea Man: În regul . Supun aprob rii dumneavoastr  proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.20/2011
pentru aprobarea atribu iilor, criteriilor de selec ie, contractului-cadru de

management, obiectivelor i criteriilor de performan
pentru administratorul public jude ean

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind validarea
desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure . Este
avizat, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.21/2011
privind validarea desemn rii nominale

a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Dl.Mircea Man:  Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a edin ei
de azi este cel privind aprobarea modific rii organigramei i a statului de func ii la
Muzeul de Mineralogie Baia Mare.

Dl.Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, la comisia de specialitate s-a
acordat aviz favorabil, îns  vreau s  subliniez c  în mapele tuturor consilierilor nu
apare modificarea solicitat  la comisie, aceea cu privire la laborator, care este
consemnat  dealtfel în procesul verbal al comisiei.

Dl.Mircea Man: În regul . V  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.22/2011
privind aprobarea modific rii organigramei i a statului de func ii

 la Muzeul de Mineralogie Baia Mare

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru închiderea
Centrului de tip reziden ial – Complexe Sociale de Locuin e Protejate B a, din
structura Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .
Constat c  ambele comisii au dat aviz favorabil, a a c  dac  nu sunt întreb ri, vi-l
supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.23/2011
pentru închiderea Centrului de tip reziden ial – Complexe Sociale de Locuin e

Protejate B a, din structura Direc iei Generale de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure

Dl.Mircea Man: Intr m în ordinea suplimentar  acum, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de
constituire i utilizare a Fondului de rezerv  bugetar , constituit la nivelul Consiliului
jude ean Maramure . Pentru anul 2009, Curtea de Conturi ne-a desc rcat fondul de
rezerv , cu men iunea scris  c  trebuie s  venim cu completarea Procedurilor speciale
pentru fondul de rezerv .

Dl.Marinel Zoica : Comisia pentru activit i economico-financiare a avizat
favorabil, cu amendamentul ca raport rile s  se fac  trimestrial.

Dl.Mircea Man:  supun votului proiectul de hot râre, cu amendamentul
formulat de colegul nostru Zoica .

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.24/2011
pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de

constituire i utilizare a Fondului de rezerv  bugetar ,
 constituit la nivelul Consiliului jude ean Maramure

Dl.Mircea Man: În cele ce urmeaz , am s -l rog pe domnul director Chendea
Cristian s  ne prezinte o not  informativ  privind stadiul realiz rii proiectului
Drumul Baia Sprie  Bârsana”. De-acum înainte, toate proiectele importante mai

mari de un milion de euro vor fi prezentate în fiecare edin  de consiliu. Vreau s  v
spun c  avem cel mai puternic contract între beneficiar i antreprenor, de 80 de
pagini, completat cu condi ii specifice atât ale inginerului cât i ale dirigintelui de
antier, de cel care ne pune la ad post de orice problem  care ar putea ap rea în

aceast  investi ie. În plus, avem o autoritate intermediar – ADR, care face verific ri
periodice pe fiecare segment în parte. Cu toate acestea, din p cate, g sim în teren
foarte multe situa ii greu de rezolvat.

Dl.Cristian Chendea, director al Direc iei Tehnice a Consiliului jude ean
Maramure : Domnule pre edinte, domnilor consilieri, pe parcursul execu iei
lucr rilor contractate în baza Acordului contractual nr.893/2010, Antreprenorul a
constatat urm toarele neconcordan e între lucr rile proiectate i situa ia din teren:
1. La executarea s turii casetelor de l rgire a funda iei, pe sectorul km 35+135 –

km 44+920 s-a descoperit un strat intermitent de argil  nisipoas , cu material
organic i umiditate ridicat , care compromitea atingerea gradului de compactare
necesar. Aceste condi ii au impus excava ii suplimentare pe o adâncime de 20 cm,
respectiv 50 cm, conform sondajelor geologice i solu iei stabilite de proiectant
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prin Dispozi iile de antier nr.1 i nr.2/2010. Volumul de s tur , respectiv al
stratului de form  suplimentar, este de 6.300,92 mc.

2. Tot la executarea s turii casetelor de l rgire a funda iei pe sectoarele km
22+365 – km 35+135, km 35+365 – km 44+970 i km 44+970 – km 56+019 s-au
identificat o serie de izvoare, provenind din versan i, care alimentau patul
drumului. Aceast  situa ie a necesitat luarea unor m suri asiguratorii împotriva
înfiltr rii acestor ape în corpul drumului i pentru înl turarea acestora din zona
drumului, astfel încât s  nu fie pus  în pericol stabilitatea structurii rutiere. În
conformitate cu Dispozi ia de antier nr.3/2010 au fost executate drenuri de fund
de an  suplimentare. Lungimea suplimentar  de dren pus în oper  este de
15.619,00m.

În conformitate cu prevederile contractuale, Inginerul (dirigintele de antier) a
men ionat în rapoartele sale din lunile iunie, iulie i august, precum i la edin ele
operative, necesitatea extras p turii i a drenului de fund de ant pe o lungime
suplimentar .

Toate Dispozi iile de antier s-au emis în baza Legii nr.10/1995, art.23 lit.e).
Întrucât lucr rile suplimentare dispuse nu puteau fi încredin ate decât antreprenorului
care execut  lucr rile de reabilitare de baz , iar valoarea estimat  este circa 2,8% din
valoarea contractului de execu ie, achizi ionarea acestora a fost f cut  conform
prevederilor art.122, lit.i)  din O.U.G.nr.34/2006, cu modific rile i complet rile
ulterioare i a Instruc iunii nr.50/2010 a M.D.R.T., adic  prin procedura de negociere
direct  f  publicarea prealabil a unui anun  de participare. Procedura a urm rit
negocierea execut rii acestor cantit i suplimentare în condi iile contractuale ini iale,
adic  la pre urile unitare din Acordul contractual nr.893/2010, f  s  fie afectat
durata de execu ie contractat  sau orice alt  prevedere contractual  care ar putea
împiedica derularea eficient  a proiectului.

Procedura de achizi ie a demarat la data de 22.12.2010 i s-a încheiat în
27.12.2010 prin semnarea actului adi ional nr.2, în valoare de 1.848.575,64 lei, f
TVA.

Men ionez c , la ora actual  au mai fost identificate urm toarele situa ii care vor
necesita achizi ii de lucr ri suplimentare, astfel:
1. Proiectantul detaliilor de execu ie, S.C. PRIMACONS SRL Bucure ti, a

constatat c  solu ia parapetului direc ional metalic la podurile supuse reabilit rii
necesit  realizarea unei pl ci de suprabetonare cu 60 cm mai lat  decât în cazul
utiliz rii de parapet tip ap  roat , solu ie greu de aplicat în cazul reabilit rii
unui drum ce str bate o zon  de munte i de deal, drept pentru care a propus
schimbarea solu iei constructive. Proiectantul S.C. SEARCH  SRL a fost de acord
cu propunerea i a emis Dispozi ia de antier nr.4/2010.

2. În urma execu iei casetelor de l rgire a funda iei drumului, s-a constatat c  este
necesar  montarea unei cantit i suplimentare de parapet direc ional metalic acolo
unde taluzul dep te în imea de 1,5 m, corelat cu prevederile STAS 1948.1/9.,
drept pentru care s-a emis Dispozi ia de antier nr.5.

3. La executarea lucr rilor de reabilitare a podurilor s-a constatat lipsa orificiilor de
evacuare a apei provenite din condens la intradosul fâ iilor cu goluri, situa ie care
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favorizeaz  apari ia unor degrad ri ale betonului, drept pentru care s-a dispus
perforarea tuturor fâ iilor cu goluri prin Dispozi ia de antier nr.6/2010.

Dispozi iile de antier nr.4 i 6 se pot duce la îndeplinire de c tre Antreprenor pe
sura reabilit rii podurilor i trebuie s  urmeze acela i regim de achizi ie ca cel

folosit pentru dispozi iile nr.1, 2 i 3. Dispozi ia de antier nr.5 poate fi îndeplinit i
de c tre alt executant a c rui ofert  va fi declarat  câ tig toare în urma unei proceduri
de achizi ie public , care trebuie finalizat  cât mai curând, astfel încât lucr rile s
poat  fi executate în perioada de desf urare a proiectului.

Finan area acestor lucr ri se face din fondurile cuprinse în capitolul bugetar 5.3
Cheltuieli diverse i neprev zute.

Dl.Mircea Man: Mul umim pentru preciz rile f cute de domnul Chendea.
Acum, dac  sunt întreb ri, v  rug m s  le adresa i.

Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, s  în elegem c , din cele prezentate
adineaori, aceast  modificare nu antreneaz  modificarea proiectului în sine?

Dl.Mircea Man: Haide i s  ne în elegem, domnilor. Fa  de cantit ile de
lucr ri care s-au licitat, nu se pl te te nici m car un leu în plus! Deci fa  de aceste
lucr ri, prev zute în caietul de sarcini la capitolul IV, nu se pl te te nimic în plus!
Exist  îns  un alt capitol, - „Diverse i neprev zute” - pentru lucr ri suplimentare,
lucr ri ascunse, unde noi r spundem pentru fiecare procedeu f cut.

Dl.Chendea Cristian: Domnilor consilieri, nu se modific  solu ia proiectat .
Dl.Mircea Man: Da, a a este, îns  sigur c  antreprenorul poate s  vin  cu

astfel de solicit ri de modificare, dar asta e problema lui, c  nu va fi pl tit de c tre
consiliul jude ean, pentru c  orice modificare trebuie aprobat  de cel care pl te te, de
beneficiar, i dup  acordul exper ilor, ori în acest moment nu se pune problema de

a manier . Repet, nu modific m proiectul, pentru a nu avea o problem  cu
finan atorul. Dar, doresc s  v  în tiin ez c  sunt foarte nemul umit de institu ia
inginerului, care trebuie s  reprezinte siguran a noastr  între beneficiar i antreprenor,
i care ar trebui s  r spund  de absolut tot ceea ce înseamn  respectarea contractului

între noi i antreprenor. Oricum, dorin a noastr  este ca în anul acesta s  ajungem cu
80-90% din lucrare finalizat , i dac , Doamne fere te, lucrurile se vor poticni, nu voi
avea nicio re inere în a rezilia contractul cu acest antreprenor, deoarece clauzele ne
permit. În concluzie, vreau s  v  asigur c  la proiectul „Drumul Baia Sprie –
Bârsana” nu s-a f cut nicio plat  în plus fa  de decont rile care au existat, i nici nu
vom face decont ri peste lucr ri.

Mai sunt întreb ri?
Dl.Romeo Dobocan, realizator emisiuni la postul de televiziune local

eMaramure  TV: Domnule pre edinte, dac -mi permite i, a  dori s  v  întreb dac
acest proiect sau contract este finan at din fonduri europene?

Dl.Mircea Man: Domnule Dobocan, se pare c  domnia voastr  în elege i
foarte greu astfel de chestiuni, i de aceea eu v  pun la dispozi ie un birou i toate
cele necesare, pentru a în elege corect situa ia i a nu mai cere informa ii de la
portarii din consiliu, informa ii eronate pe care le mai da i i pe post! Face i, v  rog o
solicitare scris  în acest sens, i v  dau toate datele de care ave i nevoie, din interior
i reale, nu a a „dup  ureche”, cum le prinde i de pe la unii sau al ii!
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În cele ce urmeaz , am s -l rog pe directorul Aeroportului Baia Mare s  ne
prezinte informarea legat  de institu ia pe care o conduce.

Dl.Mihai P tra cu, director al Aeroportului Interna ional Baia Mare:
Domnule pre edinte, stima i consilieri, eu nu am s  v  re in aten ia prea mult, i voi
puncta doar câteva din cele mai importante ac iuni realizate în cadrul Aeroportului
Baia Mare. Încep prin a v  mul umi pentru c , în urm  cu un an, mi- i acordat un vot
de încredere pentru preluarea conducerii acestei institu ii, care s-a dovedit a nu fi
deloc u oar .

Printre investi iile cele mai importante de la aeroport, a  dori s  men ionez
urm toarele: achizi ionarea unei benzi pentru bagaje; extinderea spa iului pentru
public cu 250 metri p tra i; s-au f cut recompartiment ri, pentru a corespunde
cerin elor Schengen; restaurarea unei mari p i din acoperi ul cl dirii aeroportului;
renovarea fa adei aerog rii; îmbun irea coeficientului termic; montarea unor
sisteme de informare online; remedierea gropilor i a g urilor de pe pist ; alimentarea
cu cherosen; achizi ionarea unui grup electrogen; dot ri P.S.I.; îmbun irea
sistemului de securitate al unit ii; îmbun irea preg tirii profesionale a salaria ilor,
prin cursuri de perfec ionare; înregistrarea siglei Aeroportului Interna ional Baia
Mare la O.S.I.M. Bucure ti; înfiin area în anul 2010 a unei coli b im rene de pilotaj,
care va continua în viitor.

Pentru a fi cât mai bine edifica i, invit domnii consilieri i pe to i cei care
doresc s  vin  la aeroport i s  vad  cu proprii ochi ce am realizat în acest an de zile
de când am preluat conducerea institu iei.

Dl.Mircea Man: Mul umesc domnului director P tra cu pentru str duin a
domniei sale de a face ca lucrurile s  mearg  bine la aeroport. Vreau s  completez
doar atât la cele spuse de antevorbitorul meu, c  suntem în discu ii cu factorii de
decizie din Ministerul Transporturilor, pentru a identifica modalit i de accesare de
fonduri europene pentru aeroport, sigur, pe proiecte. Ar mai fi o mic  propunere aici:
la edin a de bilan  de la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen , domnul viceprimar
Dumitru Matei a propus achizi ionarea, în colaborare cu noi, a unui elicopter, care s
transporte victimele i persoanele în situa ii de urgen , adic  s  deserveasc
urgen ele medicale între cele 3 jude e învecinate (Maramure , Satu Mare i S laj).
Costul acestui aparat de zbor ar putea fi undeva între 80.000 – 100.000 euro, i l-
ruga pe domnul P tra cu s  g sim împreun  o solu ie în aceast  privin .

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi, îmi
pare r u c  eu am fost unul dintre cei care l-au contestat pe Mihai P tra cu, ca s
constat acum c  rezultatele managementului s u au fost nea teptat de bune în anul
care a trecut. Dar, oricât de bine inten ionat i oricât de activ ar fi, domnia sa nu poate
face lucrurile s  mearg  bine de unul singur, a a c  p rerea mea este c  ar trebui s
încerc m o discu ie foarte serioas  cu firmele din acest jude , care ar putea aduce
venituri la aeroport, prin utilizarea curselor aeronautice de la aeroportul nostru în
deplasarea managerilor la întâlnirile de afaceri. Trebuie s  facem lobby pe lâng
parlamentarii no tri i cei din Satu Mare, ca s  ne sprijine în aceste demersuri.

Într-o alt  ordine de idei, am dori s  ne spune i ce a i mai întreprins din punct
de vedere al lobby-ului pentru drumul Baia Mare – Dej.
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Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, motto-ul ales de Mihai P tra cu potrivit
ruia aeroportul Baia Mare trebuie s  devin  motorul economiei jude ului nostru

ast zi mi se pare pu in cam preten ios, îns  trebuie s  ne gândim la el ca la o
deschidere economic . În orice caz, eu trebuie s  v  mul umesc tuturor pentru
finalizarea investi iei pe care Consiliul jude ean a f cut-o la Dumbr vi a – m  refer la
fabrica de componente pentru avioane Boeing – i ar fi un câ tig extraordinar pentru
noi dac  firma american  de la Dumbr vi a ar folosi aeroportul nostru pentru a
transporta acele componente la destina iile unde vor fi asamblate. Vom purta discu ii
cu to i agen ii economici din jude i cu posibilii transportatori, pentru a dezvolta
activitatea aeroportului nostru.

Eu nu pot decât s -i mul umesc domnului P tra cu pentru continua implicare i
pentru munca sus inut  pe care o desf oar  la aeroport.

Acum, spre final de edin , v  supun aten iei Nota informativ  privind
ac iunea în contencios administrativ formulat  de Prefectul jude ului Maramure
împotriva Hot rârii CJMM nr.91/2010.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea:  dori s  d m un vot din partea
consiliului, pentru a putea ataca în contencios hot rârea prefectului, deci s  ne
continu m ac iunea în justi ie împotriva institu iei prefectului.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : Domnule
pre edinte, aici a  dori s  fac o precizare. Deoarece hot rârile privind bugetul sunt
anuale, ele ies din vigoare la finalul exerci iului bugetar. A adar, în acest caz, câ tigul
nostru la Curtea de Apel nu ar aduce efecte în plan financiar, întrucât bugetul anului
2010 este închis. Continuarea ac iunii dumneavoastr  s-ar putea finaliza doar cu o
prevedere care ar confirma sau ar infirma votul dat de dumneavoastr  într-o hot râre
de consiliu jude ean.

Dl.Gabriel Zetea: Noi am luat o hot râre de consiliu pe care înc  o
consider m valabil . De aceea, vrem s  mergem în continuare, s  fim consecven i.

Dl.Dumitru Dumu a: Orice hot râre a unei instan e care este permis  a fi
atacat , este recomandabil s  fie atacat , dar, cum am mai spus, indiferent de rezultat,
acesta nu va avea niciun efect în plan financiar, bugetul anului trecut fiind expirat.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Deoarece propunerea colegului Zetea
mi se pare de bun sim , sunt de p rere s  o adopt m.

Dl.Mircea Man: Bun. Supun votului dumneavoastr  propunerea de atacare cu
recurs a hot rârii.

S-a votat în unanimitate.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, înainte de a

închide edin a, v-  ruga s  ne spune i ce a i mai întreprins în privin a societ ii de
drumuri jude ene, pentru c  imediat ie im din iarn i nu tim ce o s  se întâmple cu
aceast  societate.

Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, am chemat colegii de la departamentele
juridic, tehnic i achizi ii publice, i i-am rugat s -mi prezinte proceduri cu ceea ce
avem de f cut pe aceast  linie. Am purtat discu ii i cu conducerea operativ  a
societ ii, i în momentul în care ni se va prezenta un punct de vedere juridic clar i
bine fundamentat, vom ac iona în consecin .
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Dl.vicepre edinte lin Matei: Domnule pre edinte, în mapa dumneavoastr
de azi trebuia s  existe un material, de fapt o propunere de caiet de sarcini ce ar fi
trebuit s  fie postat i pe site, dar pe care constat c  nu îl ave i.

Dl.Mircea Man: Da, tiu despre ce este vorba, este acel studiu de oportunitate
pe care Direc ia Tehnic  nu dore te s i-l asume!

Dl.C lin Matei: Curios cum domnul Chendea de la Direc ia Tehnic  nu- i
asum  acest studiu de oportunitate, din moment ce domnul secretar i colegii de la
Direc ia Juridic  au fost de acord, din punct de vedere legal, juridic.

Dl.Mircea Man: Eu pot s  dau dispozi ie scris  în acest sens, i o voi da, îns
 spun c  niciodat  nu voi da o asemenea decizie dac  colegii din Direc ia Tehnic

nu i-o asum !
Dl.Gheorghe imon: i, domnule pre edinte, dac  din punct de vedere

juridic, dup  cum a spus i domnul secretar, exist  o solu ie, atunci cum v  pute i
crampona de refuzul celor de la Direc ia Tehnic ? Schimba i directorul de-acolo,
dac  nu e de-acord.

Dl.Mircea Man: Domnul secretar s-a exprimat din punct de vedere al
legalit ii, nu i al oportunit ii.

Dl.C lin Matei: Oportunitatea a fost stabilit  deja, domnule pre edinte, prin
acel vot de principiu pe care l-am dat în urm  cu câteva edin e.

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, vom mai avea o edin  în luna aceasta,
pentru repartizarea sumei de 40 de miliarde lei vechi primi i pentru înl turarea
efectelor inunda iilor din anul 2010 i vom vedea atunci ce stabilim i în privin a
drumurilor. În orice caz, suma de 40 miliarde care ne-a fost alocat  de guvern este de
departe nesatisf toare, în condi ia în care am fi avut nevoie de cel pu in 600
miliarde lei noi pentru a-i împ i tuturor unit ilor administrativ-teritoriale care au
avut de suferit de pe urma acestor calamit i naturale care au afectat jude ul nostru.

Acum, dac  nu mai sunt interven ii, declar închise lucr rile edin ei noastre de
azi, 7 februarie 2011.

Prezentul proces verbal s-a încheiat azi, 7 februarie 2011, la sediul Consiliului
jude ean Maramure , din Baia Mare, str.Gheorghe incai nr.46, jude ul Maramure .

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria
  - Compartiment Preg tire edin e -
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