
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 21 APRILIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispoz ia nr.188 din 15.04.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de sâmb , 16 aprilie 2011.

Sunt prezen i 35 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 , D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare, Pa ca Mariana – director al Direc iei Jude ene de Eviden
a Persoanelor Maramure , dl. Pop Rare – manager al Direc iei de S tate Public
Maramure , dl. P tra cu Mihai – director al Aeroportului Interna ional Baia Mare,
dl.Victor Marina – manager al S.C. „Drumuri-Poduri” S.A. Maramure , al i
conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, 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. Declar deschis edin a
ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  de azi, 21 aprilie 2011.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Domnule pre edinte, înainte de a
intra în ordinea de zi, da i-mi voie s  reiterez o problem  mai veche, cea a drumului
de la Bocicoi. Se pare c  în continuare circul  pe acest drum ma ini de mare tonaj, cu
sarcin  de peste 40-50 de tone, i nu r spunde nimeni pentru deteriorarea acestui
drum.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, avem azi în mapele de edin
un proiect de hot râre prin care d m în administrare aceste drumuri i vom semna
contractul, astfel c  de azi încolo lucrurile se vor mi ca.

Da i-mi voie acum s  v  prezint proiectul ordinii de zi, pe care avem înscrise
14 proiecte de hot râri, plus unul suplimentar, astfel:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului, pe anul 2011;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea exerci iului bugetar propriu al
jude ului, pe sec iuni, la 31 martie 2011;



3. Proiect de hot râre pentru aprobarea complet rii procedurilor de lucru
privind stabilirea modului de constituire i utilizare a fondului de rezerv
bugetar , constituit la nivelul Consiliului jude ean Maramure i aprobat
prin Hot rârea nr.24/7 februarie 2011;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2010 la
Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui
proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la prima sesiune de
finan are din anul 2011;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de Colaborare între
Consiliul jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  de Sport i Tineret
Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea
asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea cerin elor minime
necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului
Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”;

7. Proiect de hot râre privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor
culturale pentru finan area nerambursabil  de la bugetul Consiliului
jude ean Maramure  în anul 2011;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii managementului asisten ei
medicale al Spitalului de Psihiatrie Cavnic, de la Consiliul local Cavnic la
Consiliul jude ean Maramure ;

9. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.21/7 februarie 2011 privind
validarea desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public
Maramure ;

10. Proiect de hot râre privind numirea membrilor Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului i urbanism, a jude ului Maramure ;

11. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de func ionare a
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism, a jude ului
Maramure ;

12. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de func ii
pentru Serviciile Sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor
copilului i celor destinate protec iei i promov rii drepturilor persoanelor
cu handicap, din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure ;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru drumuri de interes jude ean, propuse pentru includerea în Programul
na ional de dezvoltare a infrastructurii;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului
de serviciu i contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de
administrare a domeniului public i privat al jude ului Maramure , în
domeniul drumurilor jude ene;
Punct suplimentar:

15. Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii în administrare, de c tre
Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului, a drumurilor jude ene i



terenurilor aferente acestora, pe perioada realiz rii proiectelor prioritare din
cadrul Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.105/2010;

Stima i colegi, deoarece suntem oarecum contra cronometru din punct de
vedere al trimiterii unui document la Bucure ti, v  propun s  începem chiar cu
punctul suplimentar, cu proiectul de hot râre privind aprobarea prelu rii în
administrare, de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale i Turismului, a drumurilor
jude ene i terenurilor aferente acestora, pe perioada realiz rii proiectelor prioritare
din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin
Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.105/2010, care trebuie s  ajung  cât mai
urgent la guvern. Men ionez c  în prima faz  în acest proiect ar intra 150 de kilometri
de drumuri jude ene, plus podul de la Ulmeni, urmând ca celelalte proiecte s  le
discut m în perioada urm toare. Proiectul de hot râre a ob inut avizul din partea
comisiilor de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.44/2011
privind aprobarea prelu rii în administrare, de c tre Ministerul Dezvolt rii

Regionale i Turismului, a drumurilor jude ene i terenurilor aferente acestora,
pe perioada realiz rii proiectelor prioritare din cadrul Programului Na ional

de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin Ordonan a de Urgen
a Guvernului nr.105/2010

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011. Comisia pentru activit i
economico-financiare a avizat favorabil acest proiect de hot râre. Vi-l supun a adar
la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.45/2011
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre, stima i colegi, este cel privind
aprobarea exerci iului bugetar propriu al jude ului, pe sec iuni, la 31 martie 2011. i
aici avem avizul favorabil al comisiei. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.46/2011
privind aprobarea exerci iului bugetar propriu al jude ului, pe sec iuni,

la 31 martie 2011

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre pentru
aprobarea complet rii procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire
i utilizare a fondului de rezerv  bugetar , constituit la nivelul Consiliului jud ean

Maramure i aprobat prin Hot rârea nr.24/7 februarie 2011.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.47/2011
pentru aprobarea complet rii procedurilor de lucru privind stabilirea modului

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

i aprobat prin Hot rârea nr.24/7 februarie 2011

Dl.Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre privind
aprobarea bilan ului contabil pe anul 2010 la Regia Autonom  „Aeroportul
Interna ional Baia Mare”. Dac  nu sunt comentarii, vi-l supun la vot.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia a dat aviz pentru acest proiect
de hot râre, cu recomandarea s  cre tem veniturile proprii la aceast  institu ie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.48/2011
privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2010

 la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Dl.Mircea Man: La punctul 5 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului, declarate
eligibile la prima sesiune de finan are din anul 2011. Comisia de sport a avizat
favorabil proiectul, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.49/2011
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la prima sesiune de finan are din anul 2011

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
Acordului de Colaborare între Consiliul jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  de
Sport i Tineret Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în
vederea asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea cerin elor minime
necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului Sportiv
Municipal „ tiin a Baia Mare”. i acest proiect are avizul favorabil al comisiei de
specialitate. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.50/2011
privind aprobarea Acordului de Colaborare între Consiliul jude ean

Maramure , Direc ia Jude ean  de Sport i Tineret Maramure i Clubul
Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii condi iilor



materiale pentru îndeplinirea cerin elor minime necesare desf ur rii
meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului Sportiv Municipal

 „ tiin a Baia Mare”

Dl.Mircea Man: Trecem acum la proiectul de hot râre privind constituirea
Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan area nerambursabil  de la
bugetul Consiliului jude ean Maramure  în anul 2011.

Dl.secretar al jude ului, Domnule pre edinte, precizez c  în cadrul comisiei
de înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural na ional s-au f cut urm toarele
propuneri pentru reprezentan ii autorit ii: domnii consilieri jude eni Teodor
Ardelean, Pop George i Rohian Anton, iar ca speciali ti, au fost propu i:
dr.conf.univ. Delia uiogan, prof.univ.dr. Nicolae Suciu, conf.dr. tefan Vi ovan –
de la Universitatea de Nord, i domnul Szentgyorgyi Sandor – psiholog. Constat c
nu avem num rul de speciali ti suficient, de dou  treimi, deci mai trebuie completat
comisia cu cel pu in un specialist.

Dl.Mircea Man: Bun. R mâne la latitudinea comisiei s  mai numeasc  un
specialist. Dac  nu sunt alte comentarii, v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.51/2011
privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru fina area

nerambursabil  de la bugetul Consiliului jude ean Maramure  în anul 2011

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
prelu rii managementului asisten ei medicale al Spitalului de Psihiatrie Cavnic, de la
Consiliul local Cavnic la Consiliul jude ean Maramure . Am s -l rog pe domnul
primar din Cavnic s  ne fac  unele preciz ri.

Dl.Alexandru Drago , primar al ora ului Cavnic: Domnule pre edinte,
domnilor consilieri, doresc s  încep prin a v  spune c , în calitatea pe care o de in,
reprezint interesele spitalului de psihiatrie din Cavnic i ale locuitorilor acestui ora .
Spitalul este unul reabilitat, o cl dire frumoas  cu dou  sec ii – una de psihiatrie i
una de interne – având un grad de ocupare a paturilor ridicat. Din toate discu iile
purtate în ora ul Cavnic, cu angaja ii spitalului i cu cet enii, a rezultat ideea de a se
face o comasare cu Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare, deoarece
exist  o rentabilitate a spitalului nostru, care ar urma s - i desf oare activitatea în
bune condi iuni. Mai exist i alte motive, printre care acela de tratare a bolnavilor
într-un circuit închis, nemaifiind nevoie s  trimitem bolnavii psihici dincoace de deal,
adic  la Baia Mare. În orice caz, ne-am propus ca s pt mâna viitoare s  plece o
delega ie la Ministerul S ii, pentru a depune un memoriu în acest sens. În
consecin , pozi ia noastr  este cea de comasare a spitalului nostru cu cel din Baia
Mare.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, da i-mi voie s
spun i eu câteva cuvinte. Pe aceast  tem  eu am mai pledat de câteva ori, în sensul
unific rii Spitalului de Boli Infec ioase cu cel de Psihiatrie din Cavnic. Eu nu am
absolut niciun interes s  sus in aceast  idee, deoarece nu mai sunt angajat a



spitalului, ci am doar calitatea de persoan  fizic . Pledez pentru aceast  chestiune de
interes public în sensul nivelului asisten ei medicale pentru bolnavii psihici, i
reiterez ideea neîndoioas  c  patologia psihic  este un avatar al societ ii române ti,
în general, i al societ ii din ora ul i jude ul nostru, în special, cu un trend de
cre tere indiscutabil  a cazurilor. Pentru acest motiv suntem responsabili în a lua o
decizie care s  fie în interesul pacien ilor din aceast  categorie de afec iuni, deoarece
au impact nu doar asupra familiilor din care provin, ci asupra întregii societ i umane
în care tr iesc.

Dl.Rare  Pop, director al Direc iei de S tate Public  Maramure :
Domnule pre edinte, domnilor consilieri, în ceea ce prive te Spitalul Cavnic, pot s

 spun c  este obligatorie trecerea managementului sanitar de la consiliul local c tre
consiliul jude ean, în caz contrar Spitalul Cavnic nu va mai avea posibilitatea de a
încheia contract cu Casa Jude ean  de Asigur ri de S tate Maramure . Asta i
datorit  faptului c  nu are corp medical, iar liniile de gard  de la acel spital nu s-ar
încadra în noile cerin e minime obligatorii pentru existen a unui spital. Pe de alt
parte, dac  spitalul ar r mâne ca unitate de sine st toare, ori s-ar transfera c tre o
unitate medical  care nu ar putea s  se încadreze într-o categorie – ca de exemplu
spitale de monospecialitate, care la noi în jude  nu exist  în acest moment, toate
spitalele fiind cu mai multe sec ii, adic  au o component  medical  diversificat –
numai clasificarea într-un grad superior ar atrage finan are mai mare. Asta ar însemna

 ar putea exista o component  de finan are foarte mare, cel pu in la nivelul actual.
Astfel, acest transfer la un alt spital, de dimensiuni mai mici ori mai mari, ar rezolva
cel pu in aceast  problem  de finan are. Ideea r mânerii ca spital de sine st tor nu
este în niciun caz posibil . Deci, este obligatoriu transferul spitalului c tre consiliul
jude ean!

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, a a cum a spus domnul doctor, problema
comas rii spitalelor este o responsabilitate a noastr  extrem de mare, în ciuda faptului

 va fi o greutate mare pe umerii consiliului jude ean. Atâta vreme cât centrul
ii în Maramure  îl reprezint  Spitalul Jude ean de Urgen , atâta vreme cât

Spitalul de psihici din Cavnic nu a intrat în restructurare, consider c  este absolut
necesar s  nu complic m situa ia, i s  spunem foarte clar c  managementul acestui
spital apar ine Spitalului Jude ean. Consiliul jude ean nu face altceva decât s - i arate
disponibilitatea de a uni spitalul din ora ul Cavnic cu cel jude ean, pentru ca Spitalul
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare s  poat  fi declarat eligibil
pentru categoria III, asta însemnând c  ar putea primi cofinan are în procent de 70%,
iar spitalul Cavnic, dac  ar r mâne, ar putea beneficia i acesta de cofinan are de
40%.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, stima i colegi, în
edin a comisiei de activit i economico-financiare s-a votat în unanimitate articolul 1

al acestui proiect de hot râre, în urm toarea formulare: „Se aprob  preluarea
managementului asisten ei medicale a Spitalului de Psihiatrie Cavnic, de la Consiliul
local Cavnic la Consiliul jude ean Maramure  punct! Doar atât ar trebui s  sune
propozi ia asta, pentru c  mai departe, continuarea ei nu- i are efectul!



Dl.Mircea Man: Vede i, stima i colegi, dac  noi am fi luat o hot râre atunci
când se impunea, ca toate spitalele s  fie preluate de consiliul jude ean, acum nu
ne-am fi g sit în situa ia de a trebui s  desfiin m vreun centru de s tate.

Dl.Marinel Zoica : Domnule pre edinte, procesul de descentralizare care s-a
desf urat acum cinci sau ase ani prevedea luarea unei hot râri în acest sens, ca
Direc ia de S tate Public , fiind o direc ie solid , s  fie trecut  în subordinea
consiliului jude ean, iar managementul spitalelor s  fie dat de consiliul jude ean. A a
a fost prev zut, dar, din p cate, nu s-a ajuns la acest lucru. Iar, apropo de aceast
nou  încadrare a spitalelor într-un grad, am constatat c  într-adev r, spitalul jude ean
de urgen  Baia Mare cu greu ar putea fi încadrat într-un grad III ! Am f cut solicitare
la Ministerul S ii pentru cele trei cabinete care cred c  se vor aproba: dermato-
venerologie, psihiatrie i boli infec ioase, pentru laboratorul clinic. In ce prive te
partea de finan are, atât spitalul de psihici din Cavnic, spitalul de boli infec ioase din
Baia Mare, cât i spitalul jude ean, dup  comasare – în urma unor calcule foarte
sigure i clare – scade cu 25%! Deci, în ceea ce prive te salarizarea personalului tot
vor exista probleme în continuare, în asigurarea func ion rii acestor institu ii
medicale. De aceea am scurtat fraza de la articolul 1 al proiectului de hot râre, pentru
ca s  vedem cum, tot printr-o hot râre de consiliu jude ean, acest management al
celor trei unit i sanitare s  fie asigurat la nivel de performan , astfel ca acel unu sau
dou  spitale rezultate din unificare s  poat  func iona normal.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, la acest subiect pe
care l-am mai discutat i în edin ele anterioare a  dori s  revin cu câteva preciz ri. În
comisia de s tate din luna aprilie am provocat o dezbatere ampl  pe tema politicii
pe care dore te Maramure ul s  o duc  în domeniul sanitar. Am invitat managerii
spitalelor interesate, respectiv pe cel de la spitalul jude ean, de la spitalul din Baia
Sprie, spitalul din Cavnic i de la Centrul de s tate din omcuta Mare, precum i
primarii acestor localit i. De asemenea, i-am invitat i pe distin ii conduc tori ai
consiliului jude ean Maramure , pe domnul pre edinte în special, dar nu ne-am putut
bucura de prezen a domniei sale, de i ne-ar fi onorat i ne-ar fi ajutat ca ast zi s  ne
debaras m de aceast  zon  a specula iilor politicianiste i s  vedem concret ce se
întâmpl  în domeniul sanitar. Am propus, a adar, managerului spitalului jude ean
deschiderea a dou  puncte de lucru în ora ele Baia Sprie i omcuta Mare, ca sec ii
exterioare a spitalului, pe perioada cât acesta se afl  în repara ii. Dar, din punct de
vedere al birocra iei, acest lucru este imposibil de realizat într-un termen scurt.

Acum, posibilitatea de a salva spitalul din Cavnic vine ca o dorin  a
personalului de-acolo, i nu numai a acestuia, de comasare a spitalului pe baza
specificului pe care îl are. Nu ar fi lipsit de interes s  vedem o simulare la cam în ce
s-ar putea încadra acest spital nou creat i ce posibilit i de supravie uire ar avea în
noua formul . Simularea a avut loc, iar managerii celor dou  entit i medicale
prezen i aici la edin  pot confirma, iar domniile lor întrev d situa ia de a avea o
situa ie performant i pe viitor, pe varianta comas rii Spitalului de bolnavi psihici
din ora ul Cavnic cu cel de Boli Infec ioase din Baia Mare. În ce prive te Spitalul
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, acesta, pentru a putea trece de
la gradul IV la gradul III, nu are nevoie de aceste sec ii, în opinia managerului Pop

lin, prezent i domnia sa la întâlnirea noastr . Asta pentru c , din punct de vedere



al structurii organizatorice, este suficient ceea ce e cuprins în organigrama propriu-
zis  a acestei institu ii sanitare.

Dl.Mircea Man: Cunoa tem situa ia, domnule consilier, c ci am discutat i în
consiliul de administra ie, îns  p rerea mea este c  datele sunt cu totul altele. Dac
ave i o propunere, v  rog s  o face i.

Dl.Mircea Ciocan: Da, ar fi o propunere, aceea ca formularea articolului 1
din proiectul de hot râre s  sune în felul urm tor: Se aprob  preluarea
managementului asisten ei medicale a Spitalului de Psihiatrie Cavnic de la
Consiliul local Cavnic la Consiliul jude ean Maramure . Plenul Consiliului
jude ean Maramure  va hot rî cu privire la comasarea spitalelor avute în
subordine . Astfel ne men inem prerogativa plenului de a face propuneri ulterioare,
proiecte de hot râri ale consiliului jude ean, dup  o analiz  riguroas . A a c  propun
reluarea analizei în comisia de s tate, în vederea elabor rii unui proiect de hot râre
în viitor, care s  stabileas  în concret acest aspect.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, mai întâi trebuie s  v  supun
votului amendamentul formulat de colegul nostru Marinel Zoica . Cine este pentru? –
1 vot, Ab ineri? – 2 voturi, Împotriv ? – 29.

 supun votului acum amendamentul propus de colegul nostru consilierul
Mircea Ciocan.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : Domnule
pre edinte, trebuie s  fac o observa ie aici: v-  ruga s  re ine i c  potrivit Legii 95,
reorganizarea i restructurarea unit ilor spitalice ti se face prin act administrativ al
conduc torului autorit ii, adic  prin Dispozi ie a Pre edintelui. Deci nu este atribu ie
de consiliu. Dar, în opinia mea, cine poate face mai mult poate face i mai pu in, dar
ne g sim în situa ia în care o hot râre a consiliului local Baia Mare a fost atacat
pentru c  a fost emis  pe atribu ii ale primarului.

Dl.Mircea Man: Bun. Relu m votarea, cu amendamentul domnului Ciocan.
Cine este pentru? -3 voturi, Împotriv ? – 17, Ab ineri? – 4.

Supun votului dumneavoastr  hot rârea în ansamblul ei.
S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, 2 voturi împotriv i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.52/2011
privind aprobarea prelu rii managementului asisten ei medicale al Spitalului de
Psihiatrie Cavnic, de la Consiliul local Cavnic la Consiliul jude ean Maramure

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre de modificare a
Hot rârii nr.21/7 februarie 2011 privind validarea desemn rii nominale a Autorit ii
Teritoriale de Ordine Public  Maramure . Comisia juridic  a avizat favorabil
proiectul. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.53/2011
de modificare a Hot rârii nr.21/7 februarie 2011 privind validarea desemn rii

nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure



Dl.Mircea Man: La punctul 10 avem proiectul de hot râre privind numirea
membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism, a jude ului
Maramure . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.54/2011
privind numirea membrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului

i urbanism, a jude ului Maramure

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind aprobarea
Regulamentului de func ionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i
urbanism, a jude ului Maramure . Nici aici nu cred c  sunt probleme, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.55/2011
privind aprobarea Regulamentului de func ionare a Comisiei tehnice

de amenajare a teritoriului i urbanism, a jude ului Maramure

Dl.Mircea Man: Trecem la urm torul proiect de hot râre, la cel privind
modificarea organigramei i a statului de func ii pentru Serviciile Sociale destinate
protec iei i promov rii drepturilor copilului i celor destinate protec iei i promov rii
drepturilor persoanelor cu handicap, din cadrul Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure . Exist  aviz favorabil din partea comisiei de
specialitate. Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.56/2011
privind modificarea organigramei i a statului de func ii pentru Serviciile

Sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor copilului i celor destinate
protec iei i promov rii drepturilor persoanelor cu handicap, din cadrul
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Dl.Mircea Man: Penultimul proiect pe ordinea de zi a edin ei noastre este cel
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumuri de interes jude ean,
propuse pentru includerea în Programul na ional de dezvoltare a infrastructurii. Avem
avizul comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.57/2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

pentru drumuri de interes jude ean, propuse pentru includerea
în Programul na ional de dezvoltare a infrastructurii



Dl.Mircea Man: Iat -ne ajun i la ultimul proiect de hot râre, cel privind
aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de serviciu i contractului de delegare
a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public i privat al jude ului
Maramure , în domeniul drumurilor jude ene.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Domnule pre edinte, înainte de a supune la
vot proiectul, vreau s  fac urm toarea remarc : în edin a comisiei de urbanism s-a
discutat la capitolul IV, articolul 15, c , avându-se în vedere c  în Caietul de sarcini
se stipuleaz  foarte clar c  societatea de drumuri, dup  ce î i va relua activitatea de
între inere a drumurilor jude ene, va fi responsabil  de toate accidentele care se vor
întâmpla pe aceast  re ea de drumuri. În normativul de între inere i reparare a
drumurilor publice, serviciile privind între inerea periodic  a drumurilor publice nu
fac obiectivul serviciului de administrare a domeniului public în jude ul Maramure
domeniul drumurilor jude ene, ce se deleg i r mân în competen a consiliului
jude ean. La acest capitol de lucr ri se afl  cele prev zute pentru siguran a circula iei,
adic  se refer  la orientarea i avertizarea circula iei pe drumurile jude ene. Dac  se
întâmpl  un accident, din lipsa acestor indicatoare, cine r spunde?

Dl.Mircea Man: Orice se întâmpl , r spunde administratorul.
Dl.Ioan Bude: Bun. Apoi, mai vreau s  v  spun c  apar lucr ri de cur are a

rigolelor i an urilor, iar dac  pe un drum jude ean apar scurgeri de ap , colmat ri,
alunec ri de teren, etc., ce se întâmpl  în atare situa ie? În alt  ordine de idei, la
capitolul de repara ii indicativ T pot ap rea calamit i, ca alunec rile de teren, iar  în
asemenea situa ii tronsonul trebuie semnalizat, etc., i nu se poate a tepta pân  se
prezint  la fa a locului autorit ile, ci trebuie s  se ia m suri urgente.

Dl.Mircea Man: Evident c  în caz de calamit i, pân  vine I.S.U. i prefectul
jude ului se face o comisie de evaluare i se începe interven ia. Dar astea sunt situa ii
speciale.

Dac  nu sunt alte comentarii, v  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 1 vot împotriv i dou  ab ineri,

HOT RÂREA Nr.58/2011
privind aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de serviciu i

Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a
domeniului public i privat al jude ului Maramure ,

în domeniul drumurilor jude ene

Dl.Mircea Man: În finalul edin ei, a  dori s  v  mai spun c  gândim o
structur  a spitalului împreun  cu ministerul i cu spitalul din Baia Sprie, astfel încât,

 putem face cum este mai bine pentru s tatea cet enilor din jude ul Maramure .
Cu acestea, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi.

PRE EDINTE,
  Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

  Dumitru Dumu a

 GMV/1 exp.


