
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 2012

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispoz ia nr.315 din 22.06.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de luni, 25 iunie 2012.

Din cei 35 consilieri jude eni care formeaz  Consiliul jude ean, s-au
prezentat la edin  32.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Man Mircea.
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: Bolo  Constantin – administrator public al jude ului, Glodan Ana –
director al Direc iei Economice, Chendea Cristian – director al Direc iei tehnice
si investitii, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i administra ie public ,
Coco il  Dan Meri or – director al Direc iei de Dezvoltare Regional , Boitor
Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de
eviden  a persoanelor, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean, ugar Gabor – sef al Agen iei „UrbaNET” Maramure , precum i un
num r de 9 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Înainte de începerea edin ei, domnul pre edinte supune votului procesul
verbal al edin ei anterioare.

Procesul verbal a fost însu it în unanimitate.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pe ordinea de zi a edin ei de

azi avem 6 puncte, astfel:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea taxelor percepute de

coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, pentru anul colar
2012 - 2013;

2. Proiect de hot râre privind organizarea concursului de proiecte
de management, în vederea încredin rii managementului colii
de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen ei de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale;



4. Proiect de hot râre privind prorogarea termenului prev zut în
art.1 din Hot rârea nr.33/2012 a Consiliului jude ean
Maramure , precum i a termenului prev zut în art.III din
Hot rârea Consiliului jude ean nr.75/2012;

5. Raport privind utilizarea fondului de rezerv  bugetar , pe
semestrul I 2012.

6. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului
jude ean Maramure  nr.51/21.03.2012  pentru aprobarea
Planului de între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua
de drumuri jude ene în anul 2012.

 supun votului ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea taxelor percepute de coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, pentru
anul colar 2012 – 2013, proiect care a ob inut avizul comisiilor de specialitate
i pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.90/2012
privind aprobarea taxelor percepute de coala de Arte „Liviu Borlan” Baia

Mare, pentru anul colar 2012 – 2013

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
organizarea concursului de proiecte de management, în vederea încredin rii
managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare. Comisia de cultur i
cea juridic  au avizat favorabil hot rârea. Dac  nu sunt obiec ii, v-o supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.91/2012
privind organizarea concursului de proiecte de management, în vederea
încredin rii managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre care are aviz
favorabil este cel privind aprobarea atribuirii licen ei de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.92/2012
privind aprobarea atribuirii licen ei de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate speciale



Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 4 pe ordinea de zi avem proiectul
de hot râre privind prorogarea termenului prev zut în art.1 din Hot rârea
nr.33/2012 a Consiliului jude ean Maramure , precum i a termenului prev zut
în art.III din Hot rârea Consiliului jude ean nr.75/2012. Comisia juridic  a
avizat favorabil hot rârea. V-o supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.93/2012
privind prorogarea termenului prev zut în art.1 din Hot rârea nr.33/2012

a Consiliului jude ean Maramure , precum i a termenului prev zut în
art.III din Hot rârea Consiliului jude ean nr.75/2012

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct îl constituie Raportul
privind utilizarea fondului de rezerv  bugetar , pe semestrul I 2012, pe care nu
trebuie s  vi-l supun la vot, a a c  mergem la ultimul punct, la proiectul de
hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure
nr.51/21.03.2012  pentru aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i
periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012. i acest document a fost
avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului jud ean Maramure . Dac  nu
sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.94/2012
privind modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure

nr.51/21.03.2012  pentru aprobarea Planului de între inere i repara ii
curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei doresc s
 mul umesc pentru cei patru ani de activitate, cu bune, cu rele, cu tot ceea ce

s-a întâmplat. La ora 11 va avea loc festivitatea de instalare a noului pre edinte
ruia îi ur m de pe acum succes. Datorit  faptului c  o parte dintre

dumneavoastr  ve i fi consilieri i în noul mandat, sper c  ve i duce mai departe
proiectele începute. Oricum, eu sunt convins c  Maramure ul are nevoie de
experien a celor care au fost în aceast  sal  atâ ia ani de zile i de a celor noi
care vor veni. Eu v  mul umesc tuturor i sper ca urm torii patru ani s  aduc
mult mai mult bine Maramure ului!

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, încheiem un
mandat de patru ani în care Maramure ul a avut parte de conducerea
dumneavoastr , de experien a dumneavoastr . În calitate de ef de grup al
Partidului Social Democrat, v  doresc toate cele bune în via . Considera i c  au
fost încer ri de a face ceva bine pentru maramure eni. Dac  a i f cut sau nu
gre eli, maramure enii au dat un vot. În acest nou ciclu electoral, posibil c  din



cele pe care noi nu le tim sau trebuie s  le finaliz m, s  fi i în sal  lâng  noi, s
vedem cum le putem duce la bun sfâr it. Chiar dac  uneori unii din noi v-am
mai jignit, s ti i c  totu i inten ia noastr  a fost aceea de a face bine pentru
Maramure . i poate c  o s  ne fie dor de acel slogan al dumneavoastr  „Facem
ce trebuie pentru maramure eni” sau poate c  o s -l transform m în ceva mai
bun.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În numele grupului Partidului
Na ional Liberal din Consiliul jude ean Maramure , acum, la sfâr it de mandat,

 dori s  adresez colegilor mei mul umirile noastre pentru ceea ce a însemnat
aceast  munc  de patru ani de zile, în aceast  sal  ori la întâlnirile din comisiile
de specialitate. Poate, de multe ori au fost momente grele, de cump , de
negocieri sau neîn elegeri, dar este normal s  fie a a din moment ce facem parte
din forma iuni politice diferite, suntem fiecare dintre noi firi diferite i nu este

or s  ne acomod m i s  facem ni te lucruri care, de i par fire ti în ochii celor
dinafara consiliului, nu este un lucru la îndemân  sau foarte u or. Oricum,
mul umesc pentru tot ceea ce s-a întâmplat în acest consiliu jude ean, pentru
hot rârile pe care le-am în acest consiliu care, cred eu, au fost spre binele
maramure enilor, iar celor care nu ni se vor mai al tura în noul consiliu, le
doresc mult  s tate, inclusiv domnului pre edinte.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu îmi doresc din tot sufletul ca, dup  ziua
de azi i dup  depunerea jur mântului noului pre edinte, s  înceteze orice
patim  politic . Eu m  voi num ra printre consilierii jude eni din grupul
Partidului Democrat Liberal, în noul mandat, i fi i convin i c  ne vom folosi
experien a acumulat  în ace ti patru ani în folosul maramure enilor. Cât despre
sloganul „Facem totul pentru Maramure ” eu cred c  totu i nu este un slogan, ci
o credin , c  fiecare dintre noi, de-acolo din locurile unde ne afl m, trebuie s
facem ceea ce se cuvine pentru Maramure , pentru c  nimic nu este prea mult.
Sper ca urm torii patru ani s  aduc  un progres jude ului, iar referitor la vot, s
ti i c  eu nu am t iat nici pensii, nici salarii. S  ave i o zi bun  !

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi, 28 iunie
2012.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: Valeria Mihaela Ghita
Consilier asistent în cadrul Compartimentului Preg tire edin e




