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România
Jude ul Maramure
Consiliul Jude ean

Nr.950/28 februarie 2011

Proces Verbal
al edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 28 FEBRUARIE 2011

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.155 din 24.02.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de vineri, 25 februarie 2011.

Sunt prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din

Baia Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana – director executiv în

cadrul Direc iei economice, domnul pan Vasile – director al Direc iei planificare
teritorial i urbanism, domnul Chendea Cristian – director interimar al Direc iei
tehnice, domnul Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i administra ie public ,
domnul Coco il  Dan – director al Direc iei de Dezvoltare Regional , Boitor
Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure , precum i un num r de 12 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Pe ordinea de zi a
edin ei noastre de azi avem doar dou  puncte, i anume:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea acoperirii unei p i din cheltuielile
efectuate de unit ile administrativ teritoriale pentru înl turarea efectelor
calamit ilor naturale;

2. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei jude ene
de Protec ie a Copilului Maramure .
 supun votului propunerea de ordine de zi, dup  care am s -l rog pe

domnul prefect Pocol Sandu, prezent la edin a noastr  de azi, s  ne fac  o scurt
introducere la primul proiect de hot râre.

Ordinea de zi a fost votat  în unanimitate.
Dl.Sandu Pocol, prefect al jude ului Maramure : Bun  ziua tuturor.  În

anul 2010, pagubele produse de calamit ile naturale din jude ul Maramure  se
ridic  la suma de 665 miliarde lei vechi. Aceste evalu ri cuprind problemele
ap rute la infrastructura rutier – m  refer aici la drumurile na ionale, jude ene i
comunale, poduri, pode e, surp ri de maluri, afectarea suprafe elor de teren
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agricole. În plus, s-au înregistrat i pagube produse în gospod riile comunale – la
case, anexe gospod re ti, animale moarte. Din aceas sum  total , – din punct de
vedere al infrastructurii, pe unit i administrativ-teritoriale, pagubele au fost de 94
miliarde lei vechi, iar la sec iunea drumuri na ionale i jude ene, pagubele au fost
de 238 miliarde lei vechi. Inten ia Consiliului jude ean este de a interveni i înl tura
pagubele produse numai la nivel de infrastructur  (drumuri, poduri i pode e). Eu
am convocat s pt mâna trecut  membrii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen  Maramure , încercând s  facem ni te recomand ri Consiliului jude ean, pe
baza rapoartelor întocmite de c tre comunit ile locale pentru situa ii de urgen .
Acolo au ap rut dou  probleme, în sensul c  sus inerea noastr  a fost ca aceast
sum  dirijat  c tre consiliul jude ean în luna decembrie a anului 2010 se refer
numai pagubele produse în anul 2010, îns  domnul vicepre edinte Marinescu a fost
de p rere c  ar trebui luate în considerare i pabugele din anii anteriori, adic  din
2008 i 2009. Domnul director Teodor Lupu i de la Direc ia Finan elor Publice
Maramure  a sus inut c  ar trebui s  se aib  în vedere numai anul 2010.

În final, a r mas la latitudinea consiliului jude ean s  vad  dac  suma primit
se refer i la ceilal i doi ani.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, stima i colegi,
în edin a comisiei pentru activit i economico-financiare am acordat aviz favorabil
pentru acest proiect de hot râre, în vederea distribuirii sumei de 2.800 mii lei venit
de la guvern pentru acoperirea cheltuielilor acestor calamit i.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, doresc s
adresez acum domnului prefect, mul umindu-i c  în sfâr it ne-a onorat cu prezen a
la edin a de consiliu jude ean. Domnule prefect, sunte i un adev rat sprijin pentru
jude ul nostru în urm rirea legali ii actelor emise de Consiliul jude ean!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: i eu îi mul umesc domnului
prefect pentru prezen a domniei sale în plenul nostru de azi, i îl felicit pentru orice
diligen  a depus pentru venirea în jude  a acestei sume de bani destinat  înl tur rii
efectelor calamit ilor.  dori s -l întreb cam care ar fi perioada de timp în care
aceste 665 miliarde lei vor fi achitate spre firmele care au intervenit pentru
repararea pagubelor produse? i, în final, doresc s -i recomand domnului prefect s
fie mai b ios la nivelul guvernului i M.A.I. - pentru c  de acolo vin principalele
sume de bani pentru acoperirea unor astfel de cheltuieli – pentru a ob ine mai multe
fonduri, fiindc  dac  se va continua tot a a, vom ajunge în anul 2025 i nu vom
avea pl tite lucr rile de la calamit ile din 2008!

Dl.Pocol Sandu: Dac  urm rim hot rârea de guvern din decembrie 2010,
putem constata c  jude ul Maramure  a fost printre jude ele cel mai bine finan ate
din ar . Cred c  numai jude ul Suceava a primit o sum  mai mare decât
Maramure ul.

Dl.Mircea Man: E o problem  foarte important i trebuie tratat  cu
seriozitate dar, crede i- , nici eu nu am în eles de ce, la sfâr it de an, de i ne
încadram în deficitul bugetar, nu ni s-au alocat mai multe fonduri. Noi, cu cele 40
miliarde alocate, suntem dup  jude ul Suceava, care a primit 50. Cu toate acestea,
vor r mâne unele unit i administrativ-teritoriale – cum ar fi, de exemplu Bor a,
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Vi eu de Sus, Ulmeni i Poienile de sub Munte – care vor fi nemul umite de sumele
pe care le-am alocat, deoarece se a teptau la unele mult mai mari. Noi am încercat

 acoperim o parte din acestea, i atât cât am putut am aprobat.
Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, categoric c  din sumele alocate

per total ar , dac  o lu m pe jude e, am fi pe locul al doilea, dar nu are sens aici s
ne compar m cu Suceava, fiindc , dac  ne uit m bine pe alte bugete pe care le are
Suceava, de departe ne-am situa cam pe ultimele locuri. Eu nu am personal nimic
nici cu Man sau cu Pocol, îns  amândoi, ca func ii administrative pe care le de ine i
în acest jude , demonstra i incompeten ! Adic  v  dovedi i imposibilitatea de a ne
scoate din acest inut uitat de to i, din izolarea aceasta de ani de zile. i, dac  privi i
cu aten ie, comunitatea european  începe i se termin , din punct de vedere al
drumurilor, la Suceava, noi fiind înafara ei! Uita i-  la halul în care arat
drumurile noastre jude ene, domnilor, recunoa te i-  gre elile i gândi i-  c  ar fi
cazul s  v  prezenta i demisiile.

Dl.Mircea Man: Domnule imon, eu nu pot s  recunosc decât c  am
rezolvat 40 de miliarde lei pentru Maramure .

Acum, da i-mi voie s  v  supun votului proiectul de hot râre privind
aprobarea acoperirii unei p i din cheltuielile efectuate de unit ile administrativ
teritoriale pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale i repartizarea acesteia
pe unit i administrativ-teritoriale.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.25/2011
privind aprobarea acoperirii unei p i din cheltuielile efectuate de unit ile

administrativ teritoriale pentru înl turarea efectelor calamit ilor naturale i
repartizarea acesteia pe unit i administrativ-teritoriale

Dl.Mircea Man: Cel lalt proiect de hot râre pe care vi-l supun aten iei i
votului este cel privind modificarea componen ei Comisiei jude ene de Protec ie a
Copilului Maramure . Aici am s -l rog pe domnul secretar s  ne fac  preciz rile de
rigoare.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : Domnilor
consilieri, dup  cum ti i, anual, reprezentantul organismelor private care
desf oar  activitate în domeniul protec iei copilului se rote te în comisia
jude ean , de data aceasta prin rota ie venind rândul ASSOC s - i desemneze
reprezentantul, acesta fiind propus în persoana doamnei Trif Suciu Dorina Mihaela,
care este asistent social de profesie.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.26/2011
privind modificarea componen ei

Comisiei jude ene de Protec ie a Copilului Maramure
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Dl.Mircea Man: Stima i colegi, sunt dator s  v  mai informez cu câteva
lucruri, i anume:

1) pt mâna trecut  s-a predat amplasamentul pentru drumurile Baia Mare –
Dej i Baia mare – Satu Mare. Lucrarea, fiind licitat , ar fi trebuit s  înceap  de un
an sau doi, dar nu a fost rolul consiliului aici, ci noi doar am f cut o presiune la
minister ca lucr rile s  înceap  m car din acest an, mai precis din data de 15
martie, dac  timpul ne va permite, pe tronsoanele stabilite. Discut m de o lucrare
de aproape 50 milioane euro, cu termen de execu ie de 24 luni.

Dl.Gheorghe imon: Din ce fonduri se vor pl ti lucr rile?
Dl.Mircea Man: Din fonduri de la Banca European  pentru Investi ii,

deoarece licita iile erau f cute de câ iva ani dar, din p cate, lucrurile au stagnat
deoarece mini trii din partidul meu nu au g sit deschidere spre finan are. Cu toate
acestea, la o presiune a pre edintelui PDL s-a luat hot rârea ca s pt mâna viitoare

 înceap  lucr rile i deci finan area. Deci, acest drum se va face în 24 de luni i
va fi pl tit de la Ministerul Transporturilor.

2) Pe Ordonan a 7, vor intra spre finan are prin Hot râre de Guvern,
urm toarele localit i: B a de sub Codru – 13 miliarde vechi, Bogdan Vod – 1,3
miliarde, Dese ti – 18 miliarde, Dragomire ti – 24 miliarde, Repedea – 3 miliarde,

eni – 3,90 miliarde, S li tea de Sus – 29 miliarde, C line ti – 4 miliarde i
Bude ti – 1 miliard. Este vorba de prelungiri ale Ordonan ei 7, pentru lucr rile
executate i nedecontate de prim rii, care, potrivit documenta iilor existente la
guvern, vor fi pl tite. De asemenea, pentru bazele sportive din mediul rural, este
cuprins  comuna Copalnic M tur, cu 3 miliarde vechi, S eni cu 380
milioane, S li tea de Sus cu  2,2 miliarde lei vechi, Târgu L pu  cu 430 milioane,
Strâmtura – 4 miliarde, Cavnic – 327 milioane, Dumbr vi a – 450 milioane lei
vechi.

3) Pe Hot rârea de Guvern 577 vor fi în jur de 40 miliarde lei vechi,
prev zu i pentru canalizare i drumuri, i 30 miliarde lei vechi pentru programul de
alimentare cu ap .

Mai vorbim de 270 de miliarde, pentru regularizarea râului Tisa în zona
Reme i.

Nu am mai pomenit aici de “Programul de 10.000 de kilometri” unde,
împreun  am stabilit ca priorit i Vadu Izei – S cel, Botiza – Gro i, unde se
lucreaz  deja, podul peste râul Some  la Ulmeni, unde suntem în faza de licitare a
proiect rii; mai avem 4 miliarde de cheltuit din sumele acordate de c tre Guvern
Consiliului jude ean Maramure , i, de asemenea, discut m de 250 de kilometri, în
ansamblu, care reprezint  vreo 50 milioane de euro, i de 270 de miliarde pentru
aduc iuni de ap i 470 pentru canalizare. Noi am predat toate documentele la
Ministerul Dezvolt rii, am avut câteva discu ii cu ministrul Curteanu care se ocup
de aceste investi ii, i v  rog s  m  crede i c  o s  înceap !

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, nu pot s  nu
spun câteva vorbe înainte de a se încheia lucr rile acestei reuniuni a consiliului
jude ean, chiar i m car pentru a r mâne în stenograma care se p streaz .
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Democra ia româneasc  este din ce în ce mai mult subminat i demolat  de ni te
ra iuni care converg tot mai mult c tre un punct critic, i anume organismele care
distrug democratic tot teatrul de legi creat prin Constitu ie i prin reglement rile în
vigoare. Tot mai mult în ultimii ani, nu doar de când sunte i dumneavoastr  la
putere, anumite reglement ri aveau menirea s  opereze în mod privilegiat. Este
vorba atât de Ordonan a 7, cât i de hot rârea de guvern privind aduc iunile de ap
i canalizare, etc., de cre terea, prin ordonan , înafara parlamentului, a celor mai

importante elemente de sus inere a unor lucr ri ocazionale sau de urgen , ; este
vorba de dimensiunile fondului de rezerv  aflat la dispozi ia primului ministru, care
sunt mult mai mari, de zece ori mai mari decât în perioada unui prim ministru din
perioada 1990 – 2000; este vorba de r spunsuri la întreb ri de genul celei de azi
vizavi de faptul de unde provin banii ace tia, care este termenul de execu ie i
termenul final al lucr rii, i de ce sunt derulate de c tre un anumit minister i nu de
legisla ia actual  privitoare la licita ii, adic  sunt o seam  de întreb ri la care nu
pute i i nu ve i putea r spunde, pentru c i dumneavoastr  sunte i o simpl
persoan  care s-a sim it escaladat  de un mecanism care func ioneaz  în acest fel. E
ca un buldozer care împinge lucrurile înainte, f  s  ia seam  dac  aceste lucruri
sunt bune sau rele, i tot mai mult se concentreaz  pe fenomenul de centralizare i
nu pe cel de descentralizare (despre care doar se vorbe te). Adic  toate aceste
fonduri despre care vorbim sunt centralizate i se afl  la dispozi ia unor persoane
din ce în ce mai pu ine i, probabil, din ce în ce mai pu in calificate! Dac  v
aduce i aminte, aveam cândva r fuieli cu un ministru al transporturilor numit
Dobre, care nu vedea Maramure ul i nu-l suporta, îns  de atunci pe la Transporturi
au trecut atâ ia mini tri care tot nu ne-au observat. Cred c  noi, ca ar , suntem sub
blestem s  cheltuim atâtea fonduri în ultimii 15 ani cât s  nu putem concretiza acest
lucru prin por iuni de autostrad i drumuri construite. A a cum dumneavoastr  v
e fric  acum – i e firesc s  v  fie fric – pentru multe din lucrurile care complic
toat  acea investi ie de la Drumul Baia Sprie – Bârsana, cea privitoare la
reabilitarea Spitalului jude ean “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, i altele, pentru

 au fost pornite într-o anumit  manier , iar acum apar dificult i. Tot a a vor
ap rea dificult i i la alte investi ii, pentru c  nu au pornit corect! La pornirea unei
asemenea lucr ri de investi ii trebuie s  existe fie un ordin al ministrului
transporturilor, fie o hot râre de guvern sau una de consiliu jude ean. Lucr rile
acestea ar fi trebuit împ ite pe programe clare, votate de parlament, i nu
discutarea lor.

Eu, din spirit de fair-play, v  urez succes, domnule pre edinte, chiar i în
munca de partid, de i sunt îngrijorat de tot ceea ce se spune, prin culise, din punct
de vedere al repartiz rii popula iei pe colegii, i prin ceea ce se spune c  se
preg te te, prin faptul c  se sus in anumite comune sau zone din Maramure , pentru
ca dumneavoastr  s  pute i câ tiga alegerile la urm torul mandat. Eu v  urez
succes, i dac  ve i câ tiga, s-ar putea s  ie i total din istorie, pentru c  nu se poate
merge mai departe cu atâtea cicluri electorale cum încerca i dumneavoastr  s
face i acum, f  transparen i f  o democra ie m car mimat , dac  nu
suficient . Iar povestea celor “10.000 de kilometri” este deja o frumoas  p leal
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pentru întreg electoratul acestui jude , pentru c  nu se refer  doar la drumuri, ci la
tot, adic i aduc iuni de ap i canalizare i tot! Eu personal sunt îngrijorat c
aceasta este maniera în care România î i gospod re te resursele i le arunc  peste
bord, f  niciun fel de minim ra iune în cheltuirea banului public!

Dl.Mircea Man: Eu v  mul umesc mult i simt i eu îngrijorarea
dumneavoastr  cu privire la câ tigarea alegerilor ca fiind justificat ! Dar,
crede i- , c  dac  am lansat un program de 10.000 de kilometri i el nu va
func iona, responsabilitatea va fi tot a guvernului României i vom pl ti pentru
asta, cum pl tim i ast zi pentru m surile foarte dure pe care am fost obliga i s  le
lu m. Dar, a a cum spune i, dac  programul nu- i va atinge obiectivele, noi vom
pl ti, i probabil vom pierde alegerile! Dar, sper s  nu se întâmple asta.

Acestea fiind spuse, dac  nu mai sunt interpel ri, v  mul umesc pentru
prezen a domniilor voastre la edin i urez o zi bun  în continuare!

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 28 februarie
2011.

PRE EDINTE,
  Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

 Dumitru Dumu a

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


