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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure

din data de 13 IULIE 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispoz ia nr.343 din 10.07.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de miercuri, 11 iulie 2012.

Din cei 34 de membri care formeaz  Consiliul jude ean (în spe
pre edintele i cei 33 de consilieri jude eni valida i, s-au prezentat la edin  31.
Au lipsit consilierii jude eni Matei C lin, Tuns C lin i Muntean Emil.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.
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 invit i,
urm torii: Glodan Ana – director al Direc iei Economice, Kovacs Maria –
director al Direc iei Patrimoniu i Logistic , pan Vasile– Arhitect ef, Drago
Ioan – director al Direc iei juridice i administra ie public , 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 ,
Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de eviden  a persoanelor, 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 Ciceu Zamfir supune votului consilierilor jude eni proiectul
de ordine de zi, care con ine urm toarele 3 puncte:

1. Proiect de hot râre privind constituirea comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate;

2. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului
jude ean Maramure  în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  (ATOP)
Maramure ;

3. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
jude ean Maramure  în Adunarea General  a Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  “Transilvania de Nord”.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi de c tre cei prezen i.
La primul proiect de hot râre, cel privind constituirea comisiilor de

specialitate pe domenii de activitate, domnul pre edinte Zamfir Ciceu propune un
amendament, în sensul modific rii num rului de membrii la dou  din cele opt
comisii de specialitate, astfel: num rul consilierilor jude eni din componen a
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comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport, s  fie modificat de la 7
la 9 membri, iar comisia pentru agricultur i dezvoltare rural  s  fie alc tuit  din
7 membri i nu din 9 cum era ini ial. Motivarea acestui amendament este
repartizarea unitar  în comisii, potrivit coeficientului pe care îl are fiecare grup
politic, în a a fel încât fiecare consilier jude ean s  fac  parte din dou  comisii de
specialitate.

Amendamentul formulat de domnul pre edinte este supus aprob rii i
adoptat în unanimitate.

În cele ce urmeaz , la solicitatea domnului pre edinte de a se face
propuneri de membri în comisii, domnul consilier jude ean Marinel Kovacs face
urm toarele propuneri, din partea USL:

- la comisia nr.1, pentru activit i economico-financiare, sunt propu i
urm torii consilieri jude eni: imon Gheorghe, Matei C lin, Tuns C lin, Petean
Sorin, Kovacs Marinel i Hoban Andrei;

- la comisia nr.2, pentru amenajarea teritoriului i urbanism, sunt propu i:
Zoica  Marinel, Hoban Andrei, Petean Sorin, Horj Lupu i Kokenyesdi Mihai;

- în componen a comisiei nr.3, pentru protec ia mediului, turism, tineret i
sport, sunt propu i urm torii: Drulea Cosmin, Rohian Anton, Matei C lin, Coman
Gheorghe, Zoica  Marinel i Kovacs Marinel;

- la comisia nr.4, pentru familie, s tate, munc i protec ie social , sunt
propu i: Ilea Cornelica, Ban Vasile, Muntean Emil, Godja Eugenia;

- la comisia nr.5, pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural, se
fac urm toarele propuneri de membri: Rohian Anton, Godja Eugenia, Moldovan
Ana, Coman Gheorghe, Ardus tan Gavril, Ban Vasile;

- în comisia nr.6, pentru agricultur i dezvoltare rural , sunt propu i:
Drulea Cosmin, Muntean Emil, Kokenyesdi Mihai, Beuca Ion;

- pentru comisia nr.7, juridic i de disciplin , sunt propu i urm torii:
Bondi Gyongyike, Ardus tan Gavril, Beuca Ion, Tuns C lin i Horj Lupu;

- pentru comisia nr.8, de asisten  social i protec ia copilului, sunt
propu i urm torii: Ilea Cornelica, Bondi Gyongyike, Moldovan Ana, Drulea
Cosmin.

În continuare, din partea grupului politic PDL, domnul consilier jude ean
Gheorghe Marian face urm toarele propuneri:

- pentru comisia 1, consilierii jude eni Man Mircea, Chereche  Corin i
Pan  Viorel

- pentru comisia 2, Vlad Sorin i Ambru  Emil;
- pentru comisia 3, Marian Gheorghe i Chereche  Corin
- pentru comisia 4, Man Mircea i Deac Alexandru;
- la comisia 5 sunt propu i consilierii Marian Gheorghe i cel lalt loc

mâne deocamdat  vacant, pân  va fi ocupat de consilierul jude ean din
grupul nostru care nu a fost înc  validat;

- pentru comisia 6 sunt propu i Vlad Sorin i B lan Ioan;
- la comisia 7 sunt propu i Deac Alexandru i Ambru  Emil;
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- iar la comisia nr.8, sunt propu i B lan Ioan i Pan  Viorel.
Mai departe, urmeaz  s  î i desemneze membrii în aceste comisii i grupul

de consilieri ai PP-DD. Astfel, domnul consilier jude ean Marius M rginean se
autopropune în componen a comisiei nr.1.

Aici, constatându-se faptul c  deja exist  nominaliz ri pentru toate cele 9
locuri din aceast  comisie, grupul PDL renun  la un loc (este exclus consilierul
Pan  Viorel i intr  în locul dânsului consilierul Marius M rginean). În
continuare, domnul M rginean propune pentru comisia nr.3 pe consilierul Costiuc
Ioan, la comisiile nr.4 i 6 pe consilierul Cristea Pamfil. De asemenea, dl.
M rginean se autopropune, din nou, ca membru în comisia nr.5, de înv mânt,
cultur , culte, iar în comisia nr.8 îl propune pe domnul consilier Costiuc Ioan.

Acestea fiind spuse, domnul pre edinte Zamfir Ciceu supune votului
proiectul de hot râre privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate, cu propunerile i amendamentele formulate, astfel:

1. COMISIA PENTRU ACTIVIT I ECONOMICO-FINANCIAR -
Comisia nr.1 :
1. imon Gheorghe
2. Matei C lin
3. Tuns C lin
4. Petean Silviu
5. Kovacs Marinel
6. Hoban Andrei
7. Man Mircea
8. Chereche  Corin
9. M rginean Marius

2. COMISIA DE AMENAJARE A TERITORIULUI I URBANISM –
Comisia nr.2 :
1. Zoica  Marinel
2. imon Gheorghe
3. Vlad Sorin Ilie
4. Horj Lupu
5. Kökenyesdi Mihai
6.Hoban Paul Andrei
7. Petean Sorin Silviu
8. Ambru  Emil
9. ______________

3. COMISIA PENTRU PROTEC IA MEDIULUI, TURISM, TINERET
I SPORT – Comisia nr.3 :

1. Matei C lin
2. Coman Gheorghe
3. Marian Gheorghe
4. Zoica  Marinel
5. Kovacs Marinel
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6. Rohian Anton
7. Chereche  Corin
8. Costiuc Ioan
9. Drulea Cosmin

4. COMISIA PENTRU S TATE, MUNC , SOLIDARITATE
    SOCIAL I FAMILIE - Comisia nr.4:

1. Deac Alexandru
2. Ilea Cornelica
3. Cristea Pamfil
4. Godja Eugenia
5. Man Mircea
6. Ban Vasile
7. Muntean Emil

5. COMISIA PENTRU ÎNV MÂNT, CULTUR , CULTE I
    PATRIMONIU CULTURAL – Comisia nr.5 :

1. Godja Eugenia
2. Ban Vasile
3. Ardus tan Gavril
4. Moldovan Ana
5. Coman Gheorghe
6. Rohian Anton
7. Marian Gheorghe
8. M rginean Marius
9. Pan  Viorel

6. COMISIA PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL –
Comisia nr.6 :

1. Drulea Cosmin
2. Muntean Emil
3. Kökenyesdi Mihai
4. Beuca Ion
5. Vlad Sorin Ilie
6. B lan Ioan
7. Cristea Pamfil

7. COMISIA JURIDIC I DE DISCIPLIN – Comisia nr.7 :
1. Böndi Gyöngyike
2. Tuns C lin
3. Ardus tan Gavril
4. Beuca Ion
5. Horj Lupu
6. Deac Alexandru
7. Ambru  Emil

8. COMISIA PENTRU ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IA
    DREPTURILOR COPILULUI – Comisia nr.8 :
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1. Ilea Cornelica
2. Moldovan Ana
3. Böndi Gyöngyike
4. B lan Ioan
5. Costiuc Ioan
6. Pan  Viorel
7. _____________

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.100/2012
privind constituirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu prezint  cel de-al doilea proiect de hot râre
înscris pe ordinea de zi a edin ei, privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului
jude ean Maramure  în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  (ATOP)
Maramure . Se solicit  grupurilor de consilieri s  fac  desemn ri pentru cei ase
consilieri jude eni care vor intra în componen a acestei Autorit i.

Domnul consilier Kovacs Marinel îi propune pe domnii imon Gheorghe,
Matei C lin, Rohian Anton, Ardus tan Gavril, Coman Gheorghe i Kovacs
Marinel.

Domnul consilier Marian Gheorghe se autopropune i îl propune i pe
domnul consilier Man Mircea.

Domnul consilier M rginean Marius îl propune pe consilierul Cristea
Pamfil.

Dl.pre edinte solicit  întocmirea buletinelor de vot, cuprinzând cele nou
propuneri, în ordinea descresc toare a num rului de voturi exprimate, astfel ca
primii ase care vor ob ine mai multe voturi s  fac  parte din A.T.O.P.
Maramure .

Dl.Cristea Pamfil se recuz .
Sunt redactate buletinele de vot, cu cele opt persoane nominalizate, i se

distribuie consilierilor jude eni, pentru a- i exprima op iunea.
Pân  la finalizarea votului, domnul pre edinte Zamfir Ciceu supune aten iei

plenului ultimul proiect de hot râre al edin ei, cel privind desemnarea
reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în Adunarea General  a
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  “Transilvania de Nord”, care vizeaz
împuternicirea pre edintelui Consiliului jude ean Maramure  s  reprezinte
interesele jude ului în aceast  asocia ie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi



6

HOT RÂREA Nr.102/2012
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în

Adunarea General  a Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar
“Transilvania de Nord”

D-na consilier jude ean Bondi Gyongyike opineaz  c  ar fi util ca la unele
edin e ale prim riilor din jude  s  participe i consilierii jude eni, în calitate de

invita i, pentru a putea lua contact mai bine cu problemele din teritoriu.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon reitereaz  o chesiune mai veche,

aceea de a organiza edin ele de plen ale consiliului jude ean i în alte loca ii, în
spe  la unele prim rii din jude .

Dl.pre edinte este de acord cu propunerea consilierului jude ean Gheorghe
imon. Cu privire la propunerea doamnei consilier Bondi, dl.pre edinte

precizeaz  c  din punct de vedere legal nu exist  cadru legislativ care s  permit
consilierilor jude eni s  intervin  în activitatea autorit ilor locale, a prim riilor în
spe , îns , datorit  faptului c edin ele de consiliu local sunt publice, pot
participa i consilierii jude eni.

În continuare, domnul pre edinte prezint  o adres  venit  din partea
institu iei prefectului în care se solicit  reactualizarea componen ei grupului de
lucru mixt pentru rromi, prin desemnarea unui consilier jude ean care va participa
la aceste lucr ri.Dl.consilier jude ean Kovacs Marinel îl propune pe domnul
consilier Mircea Man. D-na consilier Bondi Gyongyike se autopropune, motivând

 a mai condus acest grup i cunoa te bine problematica acestui segment de
popula ie. La aceast  autopropunere, domnul Mircea Man se recuz . Dl.consilier
jude ean Anton Rohian consider  c  acceptarea unei astfel de func ii nu poate fi
decât benefic  fostului pre edinte al consiliului jude ean, domnului Mircea Man,
contribuind la afirmarea domniei sale prin aceast  implicare în rezolvarea
problemelor cet enilor de etnie rrom  din jude , mai cu seam  acum, în perioada
premerg toare referendumului organizat pentru demiterea pre edintelui
României, din 29 iulie 2012. La aceast  provocare, domnul consilier Mircea Man

i retrage recuzarea, acceptând concurarea, al turi de doamna Bondi, pentru
ob inerea acestui loc în grupul de lucru. adar, se întocmesc buletine de vot cu
cele dou  propuneri, urmând ca domnii consilieri s  î i exprime op iunea prin vot
secret.

În cele ce urmeaz , revenind la proiectul de hot râre privind desemnarea
reprezentan ilor Consiliului jude ean Maramure  în Autoritatea Teritorial  de
Ordine Public  (ATOP) Maramure , comisia de validare face urm torul anun :

Din cele 32 de voturi exprimate pe buletinele de vot,  s-au ob inut
urm toarele rezultate:

- dl. imon Gheorghe - 25 voturi
- dl. Matei C lin - 25 voturi
- dl. Rohian Anton - 25 voturi
- dl. Ardus tan Gavril - 26 voturi
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- dl. Kovacs Marinel - 25 voturi
- dl. Coman Gheorghe - 24 voturi
- dl. Man Mircea -   8 voturi
- dl. Marian Gheorghe -  7 voturi

adar, componen a comisiei Autorit ii Teritoriale de Ordine Public
Maramure  este urm toarea: Matei C lin, imon Gheorghe, Ardus tan Gavril,
Kovacs Marinel, Rohian Anton i Coman Gheorghe.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului proiectul de hot râre privind
desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean Maramure  în Autoritatea
Teritorial  de Ordine Public  (ATOP) Maramure .

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 5 ab ineri

HOT RÂREA Nr.101/2012
privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean Maramure  în

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  (ATOP) Maramure

În final, se completeaz  buletinele de vot pentru desemnarea consilierului
jude ean în grupul de incluziune a cet enilor de etnie rrom , rezultatul fiind
urm torul:

- dl. Mircea Man -   8 voturi
- d-na Bondi Gyongyike - 23 voturi
Astfel, d-na Bondi Gyongyike a fost desemnat  ca reprezentant al

Consiliului jude ean Maramure  în componen a grupului de lucru mixt pentru
rromi.

Domnul pre edinte Zamfir Ciceu declar edin a închis , mul umind celor
prezen i pentru participare.

Drept pentru care a fost consemnat prezentul proces verbal, ast zi 13 iulie
2012.

P R E  E D I N T E,
Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


