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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 29 AUGUST 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.398 din 24.08.2012, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 25 august 2012.

Din cei 35 de membri care formeaz  Consiliul jude ean sunt prezen i 34.
Lipse te consilierul jude ean Timi  Vasile care a demisionat.

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
Regiona , 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, dl.  Mihalyi Vasile – membru al Partidului Democrat Liberal – propus
pentru validare în func ia de consilier jude ean, dl. Dunca Toader – membru al
Partidului Poporului Dan Diaconescu, propus pentru validare în func ia de consilier
jude ean, dl. Micle Radu – jurist la S.C. VITAL S.A. Baia Mare, precum i un
num r de 9 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir declar  deschise lucr rile edin ei de consiliu
jude ean, prezentând i supunând votului proiectul de ordine de zi, cu cele dou
complet ri venite ulterior, în spe  hot rârile suplimentare, de la punctele 15 i 16.
De asemenea, domnia sa mai propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului
11, care va fi reluat într-o edin  viitoare, deoarece acesta nu are anexat i
Hot rârea consiliului local Vadu Izei.

A fost adoptat  cu unanimitate de voturi urm toarea ordine de zi, cu
modific rile i complet rile propuse:

1. Proiect de hot râre de  abrogare a unor prevederi din Hot rârea nr.96/2012
privind validarea mandatelor consilierilor jude eni, declara i ale i la alegerile
din data de 10 iunie 2012;
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2. Proiect de hot râre privind încetarea, înainte de termen, a mandatului
consilierului jude ean Timi  Vasile;

3. Proiect de hot râre privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni;
4. Proiect de hot râre de completare a Hot rârii nr.91/2012, privind

organizarea concursului de proiecte de management, în vederea încredin rii
managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;

5. Proiect de hot râre privind prorogarea termenului prev zut în Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr.93/2012;

6. Proiect de hot râre privind desemnarea unui reprezentant al asigura ilor în
Adunarea reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i a unui
reprezentant în consiliul de administra ie al Casei jude ene pentru Asigur ri
de S tate Maramure ;

7. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean
Maramure  în Consiliul de administra ie al Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  „Transilvania de Nord”;

8. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean
Maramure  în consiliul de administra ie al Spitalului jude ean de urgen
„Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i în consiliul de administra ie al
Spitalului de boli infec ioase i psihiatrie Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al Muzeului
jude ean de art  „Centrul Artistic” Baia Mare;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al
jude ului Maramure  a unui imobil achizi ionat de Centrul jude ean de
informare, consiliere i formare profesional  „PENTRU VOI”;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea încadr rii unui sector de drum jude ean
în categoria func ional  a drumurilor de interes local;

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

13.Proiect de hot râre privind aprobarea unor sume pentru cofinan area
cheltuielilor neeligibile ap rute în implementarea proiectului
Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru

interven ii în situa ii de urgen , din Transilvania de Nord ;
14.Proiect de hot râre privind aprobarea unor sume pentru cofinan area

cheltuielilor neeligibile pentru consultan i dirigen ie de antier, din cadrul
proiectului Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Dr. Constantin
Opri  Baia Mare , finan at în cadrul Programului Opera ional Regional
2007-2013, Axa Prioritar : Îmbun irea infrastructurii sociale – Domeniul
Major de Interven ie 3.1. – Reabilitarea / Modernizarea / Echiparea
Infrastructurii Serviciilor de S tate, cod SMIS 11363.
Puncte suplimentare pe ordinea de zi:

15.Proiect de hot râre privind aprobarea con inutului i a semn rii unui Pre-
Acord de finan are.
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16. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Statutului Asocia iei de
Dezvoltare Intercomunitar  pentru Gestionarea De eurilor Menajere în jude ul
Maramure .

Este supus aten iei plenului primul proiect de hot râre, de  abrogare a unor
prevederi din Hot rârea nr.96/2012 privind validarea mandatelor consilierilor
jude eni, declara i ale i la alegerile din data de 10 iunie 2012. Urmare admiterii
ac iunii în instan  a domnului Dunca Toader, consiliul jude ean este obligat s
valideze mandatul de consilier jude ean al acestei persoane, domnul rginean
Marius – care a ocupat pân  la acest moment func ia de consilier jude ean –
pierzând aceast  calitate. Comisia juridic  a avizat favorabil proiectul.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 4 ab ineri

HOT RÂREA Nr.114/2012
de  abrogare a unor prevederi din Hot rârea nr.96/2012

 privind validarea mandatelor consilierilor jude eni,
declara i ale i la alegerile din data de 10 iunie 2012

Intr  în dezbatere i adoptare proiectul de hot râre privind încetarea, înainte
de termen, a mandatului consilierului jude ean Timi  Vasile. Domnia sa i-a
manifestat în scris demisia din func ia de consilier jude ean, el fiind consilier local
al ora ului Bor a. Având avizul favorabil al comisiei de specialitate, proiectul de
hot râre este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.115/2012
privind încetarea, înainte de termen,

a mandatului consilierului jude ean Timi  Vasile

Domnul pre edinte Zamfir Ciceu d  citire celui de-al treilea proiect de
hot râre înscris pe ordinea de zi, cel privind validarea mandatelor unor consilieri
jude eni. Comisia de validare se retrage, pentru a verifica legalitatea documentelor
care stau la baza valid rii celor dou  mandate. Pân  atunci, se trece la urm torul
proiect de hot râre, de completare a Hot rârii nr.91/2012, privind organizarea
concursului de proiecte de management, în vederea încredin rii managementului

colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.116/2012
de completare a Hot rârii nr.91/2012, privind organizarea concursului de

proiecte de management, în vederea încredin rii managementului
colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare
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Urmeaz  la vot proiectul de hot râre privind prorogarea termenului prev zut
în Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.93/2012. Exist  avizele favorabile
ale comisiilor de specialitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.117/2012
privind prorogarea termenului prev zut în Hot rârea Consiliului jude ean

Maramure  nr.93/2012

Comisia de validare, luând act de demisia consilierului jude ean Vasile
Timi , constat  c  sunt îndeplinite condi iile de validare în func iile de consilieri
jude eni a domnului Mihalyi Vasile, apar inând forma iunii politice UNPR, i a
domnului Dunca Toader, de la PP-DD (în locul domnului M rginean Marius). Se
valideaz , pe rând, cele dou  mandate de consilier jude ean, cu unanimitate de
voturi, dup  care se procedeaz  la depunerea jur mântului de credin  de c tre cei
doi consilieri jude eni nou valida i, apoi este supus votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.118/2012
privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni

În continuare, se trece la urm torul proiect de hot râre, privind desemnarea
unui reprezentant al asigura ilor în Adunarea reprezentan ilor Casei Na ionale de
Asigur ri de S tate i a unui reprezentant în consiliul de administra ie al Casei
jude ene pentru Asigur ri de S tate Maramure . Se fac urm toarele propuneri:
din  partea U.S.L., domnul consilier jude ean Marinel Kovacs se autopropune
pentru prima func ie, iar pentru a doua îl propune pe consilierul C lin Matei. Din
partea PDL, dl. consilier jude ean Man Mircea îl propune pe consilierul Deac
Alexandru, ca reprezentant în Casa Jude ean  de S tate.

Deoarece la primul articol al proiectului de hot râre exist  doar o singu
propunere, aceea ca dl. Marinel Kovacs s  fie desemnat ca reprezentant al
asigura ilor în Adunarea reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigur ri de S tate,
domnul pre edinte Ciceu Zamfir supune votului articolul.

S-a adoptat primul articol al hot rârii, cu 31 voturi pentru i 4 ab ineri.
Pentru al doilea articol din hot râre, dat fiind faptul c  sunt dou  propuneri

formulate, se trece la întocmirea buletinelor de vot.
Între timp, domnul pre edinte supune aten iei plenului urm torul proiect de

hot râre, cel privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure
în Consiliul de administra ie al Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar
„Transilvania de Nord”. Dl.consilier Marinel Kovacs îl propune pe domnul
pre edinte Ciceu Zamfir. Nefiind alte propuneri, proiectul de hot râre este supus la
vot.
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S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.119/2012
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în

Consiliul de administra ie al Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar
„Transilvania de Nord”

Dl.pre edinte prezint  cel de-al optulea proiect de hot râre, privind
desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean Maramure  în consiliul de
administra ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i
în consiliul de administra ie al Spitalului de boli infec ioase i psihiatrie Baia Mare.
Dl.consilier Marinel Kovacs propune ca din consiliul de administra ie al Spitalului
jude ean s  fac  parte consilierii imon Gheorghe i Hoban Andrei, iar la cealalt
unitate spitaliceasc  le propune pe doamnele consilier Moldovan Ana i Ilea
Cornelica. Domnul consilier jude ean Chereche  Corin face observa ia c  pân  la
momentul actual, în aceast edin  de consiliu s-a dat doar un vot politic, în sensul

 doar forma iunea politic  USL i-a desemnat membrii în consiliile de
administra ie, în detrimentul UNPR – PDL, ceea ce, în opinia domniei sale, nu este
deloc democratic i nici corect. Dl.consilier Marian Gheorghe propune ca membru
în consiliul de administra ie al Spitalului jude ean pe domnul consilier Man
Mircea, iar pentru Spitalul de boli infec ioase, pe domnul consilier Corin
Chereche . Dl. Chereche  Corin se recuz . Dl.consilier Man Mircea reclam  faptul

 la comisiile de specialitate nu s-a venit cu niciun fel de propunere la acest
proiect de hot râre, de i ar fi fost necesar, în vederea acord rii avizului de c tre
comisie. De asemenea, domnia sa consider oarecum abuziv modul în care grupul
politic USL î i desemneaz  membrii în aceste consilii de administra ie, ne inând
cont de faptul c i în forma iunea politic  din opozi ie exist  consilieri jude eni
competen i pentru a de ine aceste func ii, poate chiar mai apleca i asupra acestor
domenii de activitate decât al ii.

Dl.vicepre edinte Zetea Gabriel este de p rere c  nu ar fi r u dac  s-ar
înfiin a o comisie pentru evaluarea derul rii Proiectului „Drumului Baia Sprie –
Bârsana”, de care s  se ocupe domnul consilier Man Mircea!

Dl.Kovacs Marinel propune ca supleant în consiliul de administra ie la
Spitalul de boli infec ioase pe d-na Bondi Gyongyike.

Dumitru Dumu a, secretarul jude ului, atrage aten ia asupra faptului c ,
potrivit legii, unul din cei doi membri plini ai fiec rui consiliu de administra ie
trebuie s  fie obligatoriu economist.

Consilierul jude ean Deac Alexandru consider  c , dac  s-ar ine cont de o
repartizare corect  din punct de vedere politic, din cele 8 posturi din consiliile de
administra ie ale institu iilor spitalice ti men ionate, 5 ar reveni forma iunii USL,
celelalte 3 trebuind a fi alocate celorlalte grupuri politice din consiliul jude ean.
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În cele ce urmeaz , consilierilor jude eni li se distribuie buletinele de vot
pentru desemnarea unui reprezentant al asigura ilor în Adunarea reprezentan ilor
Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i a unui reprezentant în consiliul de
administra ie al Casei jude ene pentru Asigur ri de S tate Maramure , cu cele
dou  propuneri formulate anterior (C lin Matei i Deac Alexandru). În urma
votului, comisia de validare anun  rezultatul: consilierul jude ean C lin Matei a
ob inut 24 voturi, iar consilierul jude ean Deac Alexandru 10 voturi. Un vot a fost
anulat.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului articolul 2 al hot rârii,
care este adoptat cu 26 voturi pentru i 8 ab ineri.

Este supus apoi votului proiectul de hot râre în integralitatea sa.
S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 6 ab ineri

HOT RÂREA Nr.120/2012
pentru desemnarea unui reprezentant al asigura ilor în Adunarea
reprezentan ilor Casei Na ionale de Asigur ri de S tate i a unui

reprezentant în consiliul de administra ie al Casei jude ene pentru Asigur ri
de S tate Maramure

Revenind la proiectul de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor
Consiliului jude ean Maramure  în consiliul de administra ie al Spitalului jude ean
de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i în consiliul de administra ie al
Spitalului de boli infec ioase i psihiatrie Baia Mare, se solicit  propunere pentru
desemnarea unui supleant în prima institu ie medical . Dl.Kovacs Marinel îl
propune pe consilierul jude ean Ardus tan Gavril  (pe lâng  cei trei membri plini
propu i, în spe imon Gheorghe, Hoban Andrei i Man Mircea). Se redacteaz
buletinele de vot, cu cele trei propuneri, f  a fi trecut i supleantul.

Pentru cea de-a doua institu ie medical  la care se face referire în proiectul
de hot râre, având în vedere faptul c  este imperativ ca unul din cei doi
reprezentan i s  fie economist de profesie, dl. consilier Kovacs Marinel face
urm toarea rectificare la propunerea sa ini ial , aceea de înlocuire a d-nei consilier
Cornelica Ilea cu d-na Glodan, director al Direc iei Economice din cadrul
Consiliului jude ean Maramure . A adar, cei doi membrii propu i în consiliul de
administra ie la Spitalul de boli infec ioase din Baia Mare sunt d-nele Moldovan
Ana – consilier jude ean, i d-na Glodan Ana – director executiv. Ca supleant, este
propus , tot de dl. Kovacs Marinel, d-na consilier Bondi Gyongyike. Dl.consilier
Man Mircea îl propune ca membru plin pe consilierul Deac Alexandru.

Se redacteaz  buletinele de vot.
Între timp, se trece la urm torul proiect de hot râre, privind modificarea

Statului de func ii al Muzeului jude ean de ar  „Centrul Artistic” Baia Mare.
Comisiile de specialitate au avizat favorabil hot rârea.
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S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, (35 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.121/2012

privind modificarea Statului de func ii al Muzeului jude ean de art
 „Centrul Artistic” Baia Mare

Dl.pre edinte supune votului plenului urm torul proiect de hot râre, privind
aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a unui imobil
achizi ionat de Centrul jude ean de informare, consiliere i formare profesional
„PENTRU VOI”.

S-a adoptat, cu 34 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.122/2012
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure
 a unui imobil achizi ionat de Centrul jude ean de informare, consiliere

i formare profesional  „PENTRU VOI”

Urmeaz  la vot proiectul de hot râre privind aprobarea atribuirii licen ei de
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate
speciale.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.123/2012
privind aprobarea atribuirii licen ei de traseu pentru efectuarea transportului

public de persoane, prin curse regulate speciale

Se continu edin a, cu urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea unor
sume pentru cofinan area cheltuielilor neeligibile ap rute în implementarea
proiectului Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru
interven ii în situa ii de urgen , din Transilvania de Nord . Cele dou  comisii au
avizat favorabil hot rârea.

Dl.vicepre edinte Zetea Gabriel face o scurt  informare despre edin a
desf urat  la Agen ia de Dezvoltare „Transilvania Nord”, în urm  cu trei

pt mâni, punctând urm toarele: acest proiect este al doilea care se face pe lâng
cel ini ial, i care presupune dotarea Inspectoratului pentru situa ii de urgen  cu
ma ini speciale. Pe primul proiect au fost achizi ionate 64 de ma ini, iar acest al
doilea proiect se realizeaz  din economiile de la primul, i se vor achizi iona 12
ma ini speciale de stins incendii, cu o contribu ie nerambursabil  de 2% din partea
Consiliului jude ean. Din aceste 12 ma ini, jude ului Maramure  îi vor reveni dou .
A existat, din nefericire, i o problem  legat  de managementul proiectului,
privitoare la ni te documenta ii depuse cu 4 zile înainte de termenul legal, iar în
urma unui control al Ministerului Dezvolt rii s-a stabilit o corec ie financiar  în
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cuantum de 10% pentru acest proiect. Corec ia financiar  a fost contestat , în
momentul de fa  aflându-se spre judecare la Curtea de Apel Cluj Napoca.

Dup  aceast  interven ie a d-lui vicepre edinte Zetea, proiectul de hot râre
este supus votului.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.124/2012
privind aprobarea unor sume pentru cofinan area cheltuielilor neeligibile ap rute în

implementarea proiectului Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor
opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen , din Transilvania de Nord

Urmeaz  proiectul de hot râre privind aprobarea unor sume pentru
cofinan area cheltuielilor neeligibile pentru consultan i dirigen ie de antier, din
cadrul proiectului Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Dr. Constantin
Opri  Baia Mare , finan at în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-
2013, Axa Prioritar : Îmbun irea infrastructurii sociale – Domeniul Major de
Interven ie 3.1. – Reabilitarea / Modernizarea / Echiparea Infrastructurii Serviciilor
de S tate, cod SMIS 11363.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.125/2012
privind aprobarea unor sume pentru cofinan area cheltuielilor neeligibile

pentru consultan i dirigen ie de antier, din cadrul proiectului
Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare ,

finan at în cadrul Programului Opera ional Regional 2007-2013, Axa
Prioritar : Îmbun irea infrastructurii sociale – Domeniul Major de

Interven ie 3.1. – Reabilitarea / Modernizarea / Echiparea Infrastructurii
Serviciilor de S tate, cod SMIS 11363

În continuare, este supus adopt rii primul proiect de hot râre de pe ordinea
de zi suplimentar , cel privind aprobarea con inutului i a semn rii unui Pre-Acord
de finan are. Proiectul a ob inut avizele necesare din partea celor dou  comisii de
specialitate.

Dl.consilier jude ean Man Mircea consider  inoportun, nejustificat i f
temei legal ca institu ia consiliul jude ean s  gireze o societate comercial  (în spe
S.C. VITAL S.A. Baia Mare) s  ob in  un împrumut de la o banc  european  din
Marea Britanie (BERD).

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 6 voturi împotriv ,

HOT RÂREA Nr.126/2012
privind aprobarea con inutului i a semn rii unui Pre-Acord de finan are
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Domnul pre edinte supune la vot al doilea proiect suplimentar, cel privind
aprobarea modific rii Statutului Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru
Gestionarea De eurilor Menajere în jude ul Maramure , care, datorit  faptului c  a
ajuns cu mare întârziere la compartimentul preg tire edin e, nu a mai putut fi
introdus în edin ele de comisii, pentru avizare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.127/2012
Privind aprobarea modific rii Statutului Asocia iei de Dezvoltare

Intercomunitar  pentru Gestionarea De eurilor Menajere în jude ul
Maramure

În final, se revine la proiectul de hot râre privind desemnarea
reprezentan ilor Consiliului jude ean Maramure  în consiliul de administra ie al
Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i în consiliul de
administra ie al Spitalului de boli infec ioase i psihiatrie Baia Mare. Se
procedeaz  la vot secret.

În urma num rii voturilor, comisia de validare anun  urm toarele
rezultate:

- dl. imon Gheorghe a ob inut 29 voturi
- dl. Hoban Andrei   23 voturi
- dl. Man Mircea     9 voturi
- d-na Moldovan Ana   26 voturi
- d-na Glodan Ana   27 voturi
- dl. Deac Alexandru   12 voturi
În concluzie, cei doi membri desemna i în consiliul de administra ie al

Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare sunt imon
Gheorghe i Hoban Andrei, plus Ardus tan Gavril – ca supleant, iar în consiliul de
administra ie al Spitalului de boli infec ioase i psihiatrie Baia Mare au fost
desemnate prin vot doamnele Moldovan Ana – consilier jude ean, i d-na Glodan
Ana – director executiv. Membru supleant a fost desemnat  d-na consilier jude ean
Bondi Gyongyike.

Acestea fiind spuse, dl.pre edinte Ciceu Zamfir declar  închis edin a.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal.

PRE EDINTE,
 Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
 Dumitru Dumu a

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


