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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 28 iunie 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.____ din __________, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de _______________

Sunt prezen i 30 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala

mare de edin e, din 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 , Pa ca Mariana – director al Direc iei Jude ene
de Eviden  a Persoanelor Maramure ,  P tra cu Mihai – director al Aeroportului
Interna ional Baia Mare, Victor Valentin Marina – manager al S.C. „Drumuri-
Poduri” S.A. Maramure , Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , Orzac Lavinia – ef Birou
Adop ii din cadrul D.G.A.S.P.C. 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 ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  de azi, 28 iunie 2011.

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

2. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011,
pentru finan area unor cheltuieli ale sec iunii de dezvoltare;

3. 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;
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4. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru Drumul Jude ean 108E, cuprins în Programul Na ional de
Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin OUG nr. 105/2010;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul Extindere garaje pentru autospeciale SMURD jude ul
Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea transmiterii în administrarea
Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului a Drumului Jude ean
108E i a terenurilor aferente acestuia, pe perioada realiz rii proiectelor
prioritare din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii,
aprobat prin OUG nr. 105/2010;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii
din domeniul public al jude ului Maramure  Episcopiei Maramure ului i

tmarului – Protopopiatului Vi eu;
8. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare

asupra unor imobile din domeniul public al jude ului Maramure  de la S.C.
„PROTEPLANT” Maramure  S.R.L.;

9. Proiect de hot râre privind darea în administrarea Direc iei Generale de
Asisten Social i Protec ia Copilului Maramure a unor bunuri din
domeniul public al jude ului apar inând Centrului de îngrijire i Asisten
Poienile de sub Munte;

10.Proiect de hot râre privind modificarea unor elemente de identificare i a
suprafe ei de teren aferent unui bun din domeniul public al jude ului, situat
în Baia Mare, str. Drago  Vod  nr. 9;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil  din domeniul culturii, eligibile la
prima sesiune din 2011;

12.Proiect de hot râre privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Maramure  la serviciile publice comunitare locale de
eviden  a persoanelor;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre
D.G.A.S.P.C Maramure i Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în
Dificultate „SERA ROMÂNIA”, în vederea promov rii proiectului

Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale ;
14.Proiect de hot râre privind dizolvarea i lichidarea  societ ii comerciale

S.C. „PROTEPLANT MARAMURE ” S.R.L.;
15.Proiect de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de transport

pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse,
modificarea graficelor de circula ie i eliminarea de sta ii, pe perioada
2008-2013”;

16.Proiect de hot râre de modificare a unor prevederi din Ghidul
solicitantului pentru domeniul sport, aprobat prin Hot rârea nr.19/2011;
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17.Proiect de hot râre cu privire la solicitarea adresat  Guvernului României,
de desfiin are a Spitalului de Boli Infec ioase Dermatovenerologice i
Psihiatrie Baia Mare, precum i a Spitalului or enesc Cavnic, în vederea
reorganiz rii lor ca structuri f  personalitate juridic  în cadrul Spitalului
Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.
Domnilor consilieri, datorit  faptului c  dou  din cele 17 proiecte de

hot râri nu au fost bine fundamentate i necesit  o mai bun  analiz i aplecare
asupra lor, v  propun scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de la numerele 14
i 17.

Supun a adar votului dumneavoastr  ordinea de zi cu doar 15 puncte, i
anume:

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

2. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011,
pentru finan area unor cheltuieli ale sec iunii de dezvoltare;

3. 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;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru Drumul Jude ean 108E, cuprins în Programul Na ional de
Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin OUG nr. 105/2010;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul Extindere garaje pentru autospeciale SMURD jude ul
Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea transmiterii în administrarea
Ministerului Dezvolt rii Regionale i Turismului a Drumului Jude ean
108E i a terenurilor aferente acestuia, pe perioada realiz rii proiectelor
prioritare din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii,
aprobat prin OUG nr. 105/2010;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii
din domeniul public al jude ului Maramure  Episcopiei Maramure ului i

tmarului – Protopopiatului Vi eu;
8. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare

asupra unor imobile din domeniul public al jude ului Maramure  de la S.C.
„PROTEPLANT” Maramure  S.R.L.;

9. Proiect de hot râre privind darea în administrarea Direc iei Generale de
Asisten Social i Protec ia Copilului Maramure a unor bunuri din
domeniul public al jude ului apar inând Centrului de îngrijire i Asisten
Poienile de sub Munte;
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10.Proiect de hot râre privind modificarea unor elemente de identificare i a
suprafe ei de teren aferent unui bun din domeniul public al jude ului, situat
în Baia Mare, str. Drago  Vod  nr. 9;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil  din domeniul culturii, eligibile la
prima sesiune din 2011;

12.Proiect de hot râre privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Maramure  la serviciile publice comunitare locale de
eviden  a persoanelor;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre
D.G.A.S.P.C Maramure i Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în
Dificultate „SERA ROMÂNIA”, în vederea promov rii proiectului

Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale ;
14.Proiect de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de transport

pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse,
modificarea graficelor de circula ie i eliminarea de sta ii, pe perioada
2008-2013”;

15.Proiect de hot râre de modificare a unor prevederi din Ghidul
solicitantului pentru domeniul sport, aprobat prin Hot rârea nr.19/2011.
Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, v zând luarea

dumneavoastr  de pozi ie cu privire la mult discutatul subiect despre
reorganizarea administrativ-teritorial , solicit s  ne spune i dac  sus ine i în
continuare acest demers de desfiin are a Consiliului jude ean Maramure , caz în
care eu v  propun organizarea unui referendum pe aceast  chestiune.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, s ine i minte c
Maramure ul nu se va desfiin a niciodat , c ara Maramure ului exist  de foarte
mult timp, când dumneavoastr  nici nu era i n scut.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori s  v
recomand i eu ca pe viitor, atunci când v  gândi i s  trimite i o scrisoare c tre
presa maramure ean  privind regionalizarea, s  o face i pe cheltuial  proprie, nu
din bani publici.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, intr m în ordinea de zi. La
punctul 1 avem proiectul de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului
propriu, pe anul 2011. Exist  avizul favorabil al comisiei de specialitate. V
supun la vot hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.72/2011

privind aprobarea rectific rii bugetului propriu, pe anul 2011
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Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acum proiectul de la punctul
2, privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011, pentru finan area unor
cheltuieli ale sec iunii de dezvoltare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr. 73/2011
privind utilizarea excedentului bugetar, pe anul 2011,

pentru finan area unor cheltuieli ale sec iunii de dezvoltare

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel 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.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, aici s-a
formulat un amendament în edin a comisiei pentru activit i economico-
financiare, în sensul c  la art.1 sintagma „se aprob  repartizarea pe unit i
administrativ teritoriale a sumei de 1.545 mii lei” se înlocuie te cu „se aprob
repartizarea pe unit i administrativ teritoriale a sumei de 527 mii lei”. În mod
corespunz tor, se modific i anexa la acest proiect de hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Dac  nu sunt alte interven ii, v  supun
votului amendamentul formulat de colegul nostru Zoica .

Amendamentul a fost adoptat.

S-a votat apoi, cu 28 voturi pentru i 2 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr.74/2011
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.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Drumul
Jude ean 108E, cuprins în Programul Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii,
aprobat prin OUG nr. 105/2010. Exist  avizul comisiei de specialitate, iar dac  nu
sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.75/2011
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privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Drumul Jude ean
108E, cuprins în Programul Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii,

aprobat prin OUG nr. 105/2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre,
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere
garaje pentru autospeciale SMURD jude ul Maramure . Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.76/2011
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
Extindere garaje pentru autospeciale SMURD jude ul Maramure

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, eu v-  ruga
 nu v  gr bi i a a tare cu adoptarea proiectelor de hot râri, c  dorim i noi s

lu m pozi ie la unele dintre ele i ar trebui s ine i cont de aceast  chestiune. A
fi vrut ca la proiectul de hot râre cu drumul jude ean 108E s  intervin, dar noi
tocmai l-am votat, ca dumneavoastr  s  v  pute i face „mendrele politice”, fiindc
tot ce se voteaz  aici se face la „comanda dumneavoastr  portocalie!

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului dumneavoastr , acum, stima i
colegi, proiectul de hot râre de la punctul urm tor de pe ordinea de zi.

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, 5 voturi contra i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.77/2011
privind aprobarea transmiterii în administrarea Ministerului Dezvolt rii

Regionale i Turismului a Drumului Jude ean 108E i a terenurilor aferente
acestuia, pe perioada realiz rii proiectelor prioritare din cadrul

Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin OUG nr.
105/2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul public al jude ului
Maramure  Episcopiei Maramure ului i S tmarului – Protopopiatului Vi eu.
Avem avizul comisiei, a a c vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.78/2011
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  a unor spa ii din domeniul

public al jude ului Maramure  Episcopiei Maramure ului i S tmarului –
Protopopiatului Vi eu
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Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l
supun la vot este cel privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra
unor imobile din domeniul public al jude ului Maramure  de la S.C.
„PROTEPLANT” Maramure  S.R.L.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.79/2011

privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unor imobile
din domeniul public al jude ului Maramure

de la S.C. „PROTEPLANT” Maramure  S.R.L.

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de
hot râre privind darea în administrarea Direc iei Generale de Asisten Social i
Protec ia Copilului Maramure a unor bunuri din domeniul public al jude ului
apar inând Centrului de îngrijire i Asisten  Poienile de sub Munte.

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: O mic  observa ie s-ar cuveni
cut  aici, în sensul c  trebuie îndreptat  eroarea material  din anex  de la

pozi iile 33 i 34 – rezervor cilindric, cu capacit ile de 10.000, respectiv 20.000
litri.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Dac  nu sunt alte interven ii, v
supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.80/2011
privind darea în administrarea Direc iei Generale de Asisten  Social i

Protec ia Copilului Maramure  a unor bunuri din domeniul public al
jude ului apar inând Centrului de îngrijire i Asisten

Poienile de sub Munte

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 10 pe ordinea de zi avem proiectul
de hot râre privind modificarea unor elemente de identificare i a suprafe ei de
teren aferent unui bun din domeniul public al jude ului, situat în Baia Mare, str.
Drago  Vod  nr. 9. Comisia a avizat proiectul de hot râre, pe care vi-l supun la
vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA nr.81/2011
privind modificarea unor elemente de identificare i a suprafe ei de teren

aferent unui bun din domeniul public al jude ului,
situat în Baia Mare, str. Drago  Vod  nr. 9
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Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil  din
domeniul culturii, eligibile la prima sesiune din 2011. Exist  aici un amendament,
în sensul c  la pozi ia 6 din lista anex – Funda ia Pro Vi eu – se dubleaz  suma
de la 7.000 lei cât s-a propus ini ial la 14.000 lei.

 supun votului acest amendament.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, am i eu un

amendament aici, tot de suplimentare a sumei de 4.000 lei de la pozi ia 67 din
lista anex – Funda ia Pro Colt u, care s  primeasc  cu 2.000 lei în plus, adic
suma de 6.000 lei.

i acest amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat apoi, cu 28 voturi pentru i 2 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr.82/2011
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze

de finan are nerambursabil  din domeniul culturii,
eligibile la prima sesiune din 2011

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul urm tor pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Maramure  la serviciile publice comunitare locale de
eviden  a persoanelor. Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.83/2011
privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul

Maramure  la serviciile publice comunitare locale
de eviden  a persoanelor

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Acordului de Colaborare dintre D.G.A.S.P.C Maramure i Funda ia
Umanitar  pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA ROMÂNIA”, în vederea
promov rii proiectului Centru de recuperare pentru copii cu nevoi speciale .
Comisiile de specialitate au acordat avizul necesar, a a c  dac  nu sunt probleme,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.84/2011
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privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre D.G.A.S.P.C Maramure
i Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în Dificultate „SERA

ROMÂNIA”, în vederea promov rii proiectului Centru de recuperare pentru
copii cu nevoi speciale

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea
de zi a edin ei de ast zi este cel privind aprobarea „Modific rii programului de
transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de
curse, modificarea graficelor de circula ie i eliminarea de sta ii, pe perioada
2008-2013”. Comisia de urbanism a semnat raportul de avizare, a a c  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 1 vot împotriv ,

HOT RÂREA Nr.85/2011
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse, modificarea
graficelor de circula ie i eliminarea de sta ii,

pe perioada 2008-2013”

Dl.pre edinte Mircea Man: Un ultim proiect de hot râre pe care vi-l
supun adopt rii în edin a de azi este cel de modificare a unor prevederi din
Ghidul solicitantului pentru domeniul sport, aprobat prin Hot rârea

nr.19/2011.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, de i aceast

chestiune este doar de natur  juridic , comisia de mediu, turism, tineret i sport
acord  aviz favorabil acestui proiect de hot râre.

S-a votat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.86/2011
de modificare a unor prevederi din Ghidul solicitantului pentru domeniul

sport, aprobat prin Hot rârea nr.19/2011

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, acestea fiind spuse declar
închise lucr rile edin ei noastre de azi, 28 iunie 2011.

PRE EDINTE,
Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a


