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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 25 IULIE 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.360 din 20.07.2012, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
data de 21.07.2012.

Din cei 34 de membri care formeaz  Consiliul jude ean sunt prezen i 29.
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 invita i, urm torii: Glodan
Ana – director al Direc iei Economice, Kovacs Maria – director al Direc iei
Patrimoniu i Logistic , pan Vasile– Arhitect ef, Chendea Cristian – director al
Direc iei Tehnice i Investi ii, 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 12 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir salut  asisten a i declar  deschise lucr rile
edin ei de consiliu jude ean, prezentând urm toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor în consiliile de
administra ie i consiliile consultative ale unor institu ii publice de cultur  ce
func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure ;

2. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor autorit ii în
consiliile de administra ie ale colilor speciale care func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure ;

3. Proiect de hot râre privind desemnarea a trei consilieri jude eni în colegiul
director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;

4. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
jude ean Maramure  în Adunarea Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  A.D.I.
Maramure ;

5. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
jude ean Maramure  în consiliul de administra ie al S.C. VITAL S.A. Baia Mare;

6. Proiect de hot râre privind validarea desemn rii nominale a Autorit ii
Teritoriale de Ordine Public  Maramure ;
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7. Proiect de hot râre privind cuprinderea în domeniul public al jude ului
Maramure  a bunului Extindere garaje autospeciale SMURD ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea cofinan rii pentru investi ia
Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri

Baia Mare ;
9. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unui spa iu situat în incinta

Policlinicii II, str.Progresului nr.17, Baia Mare, imobil apar inând domeniului public
al jude ului Maramure , aflat în administrarea Spitalului jude ean de urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism i amenajare a
teritoriului, ini iate sau aflate în competen a de aprobare a Consiliului jude ean
Maramure ;

11. Prezentare cu privire la derularea proiectului Managementul durabil al
sitului Natura 2000 IGNIS .

Dl.pre edinte propune completarea ordinii de zi cu proiectul de hot râre
privind validarea consilierului jude ean Timi  Vasile, candidat sub sigla U.N.P.R.,
motivând c  organiza ia jude ean  Maramure  a Partidului Democrat Liberal, prin
adresa nr.163/30.06.2012, comunic  lista consilierilor jude eni propu i spre validare,
pe care se afl i domnul Timi  Vasile. Datorit  faptului c  atât la edin a de
constituire, cât i la urm toarea domnia sa a lipsit, în conformitate cu dispozi iile
art.31 alin.5) din Legea 215/2001 a administra iei publice locale, coroborat cu
dispozi iile art.6 alin.2) din Regulamentul de organizare i func ionare al Consiliului
jude ean Maramure , nu exist  niciun fel de impediment legal în a valida mandatul
unui consilier, chiar i în absen a acestuia. Dealtfel, în regulament este stipulat
faptul c  „validarea mandatului celui care n-a fost prezent se comunic  de îndat
consilierilor care au absentat”. În condi ia în care acest punct va fi introdus pe
ordinea de zi i constându-se faptul c  sunt prezen i doi din cei trei membri ai
comisiei de validare, se va putea proceda la verificarea legalit ii alegerii i
validarea acestui mandat. Datorit  faptului c  domnul Timi  Vasile lipse te, domnia
sa va putea s  depu  jur mântul de credin  în edin a urm toare, dac  nu va opta
într-un alt fel.

Într-o alt  ordine de idei, legat de faptul c  nu de pu ine ori s-au formulat
critici vizavi de starea de degradare material  a drapelului jude ului Maramure ,
cauzat  de desele sale întrebuin ri, domnul pre edinte propune înlocuirea acestuia
cu unul nou, cel vechi fiind oferit spre p strare Muzeului jude ean de istorie i
arheologie Baia Mare. Astfel, vechiul drapel este înmânat domnului Rusu Viorel,
director al muzeului, pentru a fi transformat în obiect muzeal cu semnifica ii
istorice, un simbol t cut al acestor meleaguri str vechi.

În cele ce urmeaz , domnul pre edinte supune votului proiectul ordinii de zi,
cu amendamentul formulat de domnia sa.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu 26 voturi pentru i 3 ab ineri.
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Cei doi consilieri din comisia de validare prezen i, Hoban Andrei i Marian
Gheorghe, sunt invita i s  verifice documentele privind validarea consilierului Timi
Vasile, timp în care se procedeaz  la parcurgerea primului proiect de hot râre, cel
privind desemnarea reprezentan ilor în consiliile de administra ie i consiliile
consultative ale unor institu ii publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure . Având avizele favorabile date de comisia de
cultur i cea juridic , se a teapt  formularea propunerilor de membri.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs face urm toarele propuneri:
- pentru Biblioteca jude ean  „Petre Dulfu” pe consilierul Rohian Anton;
- la Ansamblul Na ional Folcloric „Transilvania” pe consilierul Ban Vasile;
- la revista de cultur  „Nord Literar” pe consilierul Drulea Cosmin
- la revista „Familia Român ” pe consilierul Zoica  Marinel.
Nemaiexistând alte propuneri, domnul pre edinte supune votului proiectul de

hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.103/2012
privind desemnarea reprezentan ilor în consiliile de administra ie i consiliile

consultative ale unor institu ii publice de cultur  ce func ioneaz  sub
autoritatea Consiliului jude ean Maramure

Urm torul proiect de hot râre supus aten iei i adopt rii consilierilor jude eni
este cel privind desemnarea reprezentan ilor autorit ii în consiliile de administra ie
ale colilor speciale care func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean
Maramure . Se fac din nou propuneri, pentru cele ase unit i colare din subordine,
astfel:

- din partea grupului politic USL dl. consilier jude ean Kovacs Marinel
propune pe urm torii: pentru coala general  pentru copii cu deficien e Baia Mare –
Ardus tan Gavril i Muntean Emil; pentru Centrul colar pentru educa ie incluziv
Baia Mare – Kokenyesdi Mihai tefan; pentru coala general  pentru copii cu
deficien e Sighetu Marma iei –  Godja Eugenia i Petean Sorin Silviu; la coala
general pentru copii cu deficien e Vi eu de Sus – Horj Lupu i Coman Gheorghe;
pentru Centrul colar pentru educa ie incluziv  Târgu L pu – Tuns C lin Andrei, i
Man Mircea, iar la Centrul jude ean de resurse i asisten  educa ional – Hoban
Paul Andrei.

- pentru celelalte dou  locuri r mase libere, în spe  la Centrul colar pentru
educa ie incluziv  Baia Mare i Centrul jude ean de resurse i asisten  educa ional ,
se fac urm toarele propuneri: dl. consilier jude ean Ambru  Emil îl propune pe
consilierul Chereche  Corin, de la PDL, pentru al doilea loc existând o
autopropunere, cea a consilierului Cristea Pamfil, de la PP-DD. De asemenea, la
Centrul colar pentru educa ie incluziv  Târgu L pu  se propune un al doilea
membru, în persoana domnului consilier M rginean Marius Doru (propus de
Ardus tan Gavril).
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Domnul pre edinte Zamfir Ciceu supune votului proiectul de hot râre cu
propunerile formulate de consilieri.

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru i 5 ab ineri

HOT RÂREA Nr.104/2012
privind desemnarea reprezentan ilor autorit ii în consiliile de administra ie

ale colilor speciale care func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure

Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a edin ei este cel privind
desemnarea a trei consilieri jude eni în colegiul director al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure . Potrivit HG nr.1434/2004
propunerile pentru colegiul director se formuleaz  de pre edintele consiliului
jude ean. Astfel, sunt propu i consilierii jude eni Ilea Cornelica, Tuns C lin Andrei
i Bondi Gyongyike. De men ionat faptul c  în edin a comisiei de specialitate d-na

consilier Ilea Cornelica a avut o alt  propunere, pentru consilierii Bondi Gyongyike,
Pan  Viorel i Ilea Cornelica.

Domnul pre edinte supune votului proiectul de hot râre, cu propunerile
formulate de domnia sa.

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru i 5 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.105/2012
privind desemnarea a trei consilieri jude eni în colegiul director al Direc iei

Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Punctul 4 pe ordinea de zi îl constituie proiectul de hot râre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în Adunarea
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  A.D.I. Maramure . Potrivit tradi iei,
domnul pre edinte este împuternicit pentru a reprezenta interesele jude ului în acest
for. Cu avizul comisiei de specialitate, proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.106/2012
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în
Adunarea Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  A.D.I. Maramure

Urm torul proiect de hot râre supus aprob rii plenului este cel privind
desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în consiliul de
administra ie al S.C. VITAL S.A. Baia Mare, în persoana domnului pan Vasile,
arhitectul ef al jude ului.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
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HOT RÂREA Nr.107/2012
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure

în consiliul de administra ie al S.C. VITAL S.A. Baia Mare

Un alt proiect de hot râre este cel privind validarea desemn rii nominale a
Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure . Datorit  faptului c  în edin a
trecut  au fost f cute propunerile de consilieri jude eni, acum se completeaz
aceast  list  cu cei trei reprezentan i din partea comunit ii, subprefectul jude ului i
reprezentantul din partea Poli iei jude ului Maramure . Având avizul favorabil al
comisiei juridice i de disciplin , proiectul de hot râre este supus adopt rii plenului
Consiliului jude ean Maramure .

S-a adoptat, cu 23 voturi pentru i 6 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.108/2012
privind validarea desemn rii nominale

a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Cel de-al aptelea proiect de hot râre vizeaz  cuprinderea în domeniul public
al jude ului Maramure  a bunului Extindere garaje autospeciale SMURD .
Comisiile de specialitate care au analizat proiectul l-au avizat favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.109/2012
privind cuprinderea în domeniul public al jude ului Maramure  a bunului

Extindere garaje autospeciale SMURD

Este supus votului urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea
cofinan rii pentru investi ia Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean de
Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare , care i acesta a ob inut avizele necesare
din partea comisiilor de specialitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.110/2012
privind aprobarea cofinan rii pentru investi ia Modernizare spa ii aferente

Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare

La proiectul de hot râre privind aprobarea închirierii unui spa iu situat în
incinta Policlinicii II, str.Progresului nr.17, Baia Mare, imobil apar inând
domeniului public al jude ului Maramure , aflat în administrarea Spitalului jude ean
de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, comisia juridic i de disciplin  a
adus un amendament, formulat de d-na consilier Bondi Gyongyike, în sensul
complet rii articolului 2 al hot rârii, cu sintagma pân  la finele acestui an, cu
posibilitate de prelungire . Astfel, articolul 2 va avea urm torul con inut:
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„Contractul de închiriere se încheie de c tre Spitalul jude ean de urgen Dr.
Constantin Opri  Baia Mare, în a c rui administrare se afl  spa iul respectiv,
pân  la finele acestui an, cu posibilitate de prelungire . Amendamentul este votat
în  unanimitate, dup  care se supune la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.111/2012
privind aprobarea închirierii unui spa iu situat în incinta Policlinicii II,

str.Progresului nr.17, Baia Mare, imobil apar inând domeniului public al
jude ului Maramure , aflat în administrarea Spitalului jude ean de urgen

„Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Domnul pre edinte supune votului plenului ultimul proiect de hot râre înscris
pe ordinea de zi ini ial , cel privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism i amenajare a
teritoriului, ini iate sau aflate în competen a de aprobare a Consiliului jude ean
Maramure .

Secretarul jude ului, dl. Dumu a Dumitru, face men iunea c  proiectul de
hot râre a fost supus dezbaterii publice, potrivit procedurii de transparen
decizional  reglementat  de Legea 52, fiind afi at timp de 60 de zile pe site-ul
Consiliului jude ean Maramure , nefiind înregistrare reac ii care s  solicite
modificarea textului propus de ini iator.

Cu aceast  completare, proiectul de hot râre este supus la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.112/2012
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism i amenajare a teritoriului,
ini iate sau aflate în competen a de aprobare

a Consiliului jude ean Maramure

Înainte de prezentarea cu privire la derularea proiectului Managementul
durabil al sitului Natura 2000 IGNIS , domnul pre edinte solici  punctul de vedere
al comisiei de validare, cu privire la validarea mandatului consilierului jude ean
Timi  Vasile. Comisia de validare a constatat c  sunt îndeplinite cerin ele legale
pentru aceast  validare, exprimându- i votul în acest sens. Drept urmare, domnul
pre edinte Zamfir Ciceu supune votului plenului hot rârea de validare a mandatului
consilierului jude ean Timi  Vasile.

S-a adoptat, cu 20 voturi pentru i 6 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.113/2012
privind validarea mandatului unui consilier jude ean
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Domnul consilier jude ean Anton Rohian consider  validarea domnului Timi
Vasile de bun augur, fiind de p rere c  domnia sa reprezint  un brand al Partidului
Democrat Liberal pentru Maramure .

Cu privire la op iunea domnului Timi  Vasile de a r mâne sau nu consilier
jude ean, domnul pre edinte face precizarea c , datorit  faptului c  acesta a ob inut
i un mandat de consilier local la Consiliul local Bor a, în termen de 15 zile poate s

opteze pentru una din aceste dou  calit i, sau, prin nedepunerea jur mântului,
mandatul s u înceteaz  de drept.

Domnul consilier jude ean Mircea Man contest  procedura folosit  de comisia
de validare, considerând c  amânarea ar fi fost cea mai potrivit  în acest caz.

În final de edin , pre edintele Consiliului jude ean invit  pe doamna Ileana
Glodeanu, manager al Proiectului Managementul durabil al sitului Natura 2000
IGNIS  s  spun  câteva cuvinte legate de acesta. Domnia sa a prezentat pe scurt
con inutul proiectului, etapele acestuia, precum i unele metode de con tientizare a
publicului, care vor constitui workshop-uri pentru cadre didactice i ONG-uri,
seminarii pentru factorii decizionali i adun ri publice, cu finalitate în ob inerea unui
feed-back asupra rezultatelor proiectului. Doamna Glodeanu, care este consilier în
cadrul Agen iei pentru Protec ia Mediului Maramure , puncteaz  asupra faptului c
proiectul, care se deruleaz  din anul 2010, cuprinde un plan de conservare a
biodiversit ii, corelat cu dezvoltarea socio-economic  a comunit ilor din arealul de
desf urare a acestuia, i un plan de management care urmeaz  s  fie determinat în
luna octombrie, pentru care este nevoie de sprijinul Consiliului jude ean. Sunt

teptate, a adar, feed-back-uri la acest plan de management, atât din partea
autorit ilor, cât i de la agen i economici, oameni de afaceri, comunitate, etc.,
pentru a se ob ine o bun  corelare a acestui Plan cu strategiile de dezvoltare ale
jude ului Maramure .

Dl.consilier Marinel Kovacs invit  partenerii de la Agen ia de Mediu la o
discu ie pe aceast  tem  în cadrul comisiei de protec ie a mediului, unde s  fie
prezentat i draft-ul acestui proiect.

Prezentul proces verbal s-a întocmit ast zi, 25 iulie 2012.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


