
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 26 SEPTEMBRIE 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.427 din 21.09.2012, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 22 septembrie 2012.

Din cei 35 de membri care formeaz  Consiliul jude ean sunt prezen i 32.
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, Jakab Pu a – ef Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare
Profesional  „Pentru Voi”, Baia Mare, Rusu Viorel – director al Muzeului Jude ean
de Istorie i Arheologie, Alexa Tiberiu – director al Muzeului Jude ean de Art
„Centrul Artistic Baia Mare”, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean, precum i un num r de 7 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu supune votului procesul verbal al edin ei din 29 august,
care este adoptat cu unanimitate.

Pentru început, dl.pre edinte retrage de pe ordinea de zi a edin ei proiectele
de hot râri înscrise la punctele 2, 13, 17 i 18, iar, la solicitarea consilierului
jude ean Toader Dunca, este propus  amânarea proiectului de hot râre de la pozi ia
20, pân  la o edin  viitoare.

Dl.consilier jude ean Pamfil Cristea: Domnule pre edinte, stima i colegi,
da i-mi voie, înainte de începerea edin ei, s  v  informez real i obiectiv asupra
modului cum stau lucrurile privitor la disputa dintre consilierul Dunca Toader i
Partidul Poporului-Dan Diaconescu, filiala Maramure . A adar, la sfâr itul lunii
iunie, în urma unei edin e de anali  pe care am avut-o în Biroul permanent
jude ean al PP-DD, s-a formulat propunerea de excludere din partid a domnului
Dunca Toader, propunere motivat i înaintat  c tre Biroul Na ional de coordonare,
care, dup  câteva zile, a luat decizia de excludere pe care i-am comunicat-o în scris
domnului Dunca Toader. Dânsul a f cut un demers în justi ie, la instan a de
contencios-administrativ, solicitând s  fie validat în func ia de consilier jude ean –



fapt care s-a i întâmplat în edin a din luna august – în  pofida faptului c  noi în
exclusesem deja din forma iunea politic  PP-DD. Consider m c  domnia sa a
beneficiat de ni te vicii de procedur , sau de anumite incoeren e de natur  legislativ
câ tigând acest proces, dar oricum dânsul trebuie s  pl teasc  partidului cheltuielile
de judecat  în valoare de 500 lei, ceea ce nu a f cut pân  în prezent.

Domnule pre edinte, pentru a duce pân  la cap t hot rârea judec toreasc , v
rog s  supune i la vot, a a cum am solicitat i din partea PP-DD, ca domnului Dunca
Toader s  îi înceteze mandatul de consilier jude ean, începând cu ziua de azi.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Stima i colegi, v  informez c  potrivit
dispozi iilor art.15 alin.3) din Legea partidelor politice nr.14/2003, dobândirea sau
pierderea calit ii de membru al unui partid politic este supus  numai jurisdic iei
interne a partidului respectiv, potrivit statutului partidului. Asta înseamn  c  noi,
sesiza i cu cererea de încetare a mandatului înainte de termen, prin pierderea calit ii
de membru, am fost nevoi i s  introducem acest punct pe ordinea de zi. Totodat ,
având în vedere solicitarea domnului Dunca Toader de amânare a discut rii acestei
solicit ri, am supus-o votului dumneavoastr . De aici încolo am vrut doar s  v
informez asupra bazei legale, îns  situ ia intern  a partidului nu o verific m nici nu
o gestion m noi, doar d m curs solicit rii venite din partea acestei forma iuni
politice.

Dl.consilier jude ean Dunca Toader: Domnule pre edinte, stima i colegi,
având în vedere solicitarea domnului Cristea Pamfil, vreau s  v  spun c  nu sunt de
acord cu politica domniei sale, pentru c  în data de 25 iunie mi-a fost retras sprijinul
politic ca membru de partid, iar în 27.06 am f cut o sesizare la Biroul Na ional de
coordonare pentru etic i litigii, de la care nu am primit niciun r spuns pân  în
prezent. Eu v  rog s  retrage i de pe ordinea de zi a edin ei de azi acest punct,
pentru a nu se mai ajunge iar i în instan .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Supun votului plenului amânarea acestui punct
pân  la o edin  viitoare.

S-a votat, cu 24 voturi pentru i 8 voturi împotriv , amânarea proiectului
de hot râre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului consilierului jude ean Dunca Toader.

D-na consilier jude ean Ilea Cornelica: Domnule pre edinte, a  dori s
trece i pe ordinea de zi desemnarea unui reprezentant în consiliul de administra ie al

colii speciale Târgu L pu .
Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Doamna consilier, în situa ia în care nu avem

întocmit un proiect de hot râre în acest sens, m  v d nevoit s  amân solicitarea dvs.
pân  la urm toarea edin  de consiliu.

Acum, supun votului plenului proiectul ordinii de zi, cu modific rile propuse.
S-a adoptat ordinea de zi, cu 30 voturi pentru, 1 vot împotriv i o ab inere,

urm torul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean

Maramure  nr.61/2005 privind înfiin area Centrului Jude ean de Informare,
Consiliere i Formare Profesional  „Pentru Voi”;



2. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului, pe anul 2012;

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 2012;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat
în domeniul public al jude ului Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii bunului Sediu forma ie de lucru
Dragomire ti  S.C. PROTEPLANT S.R.L. din domeniul privat în domeniul
public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestuia în domeniul
public al ora ului Dragomire ti;

7. Proiect de hot râre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai
investi iei „Extindere garaje autospeciale SMURD”;

8. Proiect de ho râre privind modificarea anexelor 4 i 6 ale Hot rârii
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

9. Proiect de hot râre pentru aprobarea Programului operativ i de m suri
privind asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes
jude ean, în iarna 2012-2013;

10.Proiect de hot râre privind instituirea de restric ii de circula ie pe unele
sectoare de drumuri jude ene;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Conven iei de colaborare
între Consiliul jude ean Maramure , în calitate de cofinan ator, al turi de
Ministerul Mediului – Unitatea de Management, la implementarea comun  a
Proiectului „Controlul integrat al polu rii cu nutrien ;

12.Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei
contractului de management la Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare;

13.Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei
contractului de management la Muzeul Jude ean de Art  „Centrul Artistic
Baia Mare”;

14.Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei
contractului de management la Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie Baia
Mare;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea rezultatului concursului în vederea
încredin rii managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, a
proiectului de management i a duratei contractului de management;

16.Proiect de hot râre privind modificarea componen ei comisiei jude ene de
protec ie a copilului Maramure .
Puncte suplimentare :

17.Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i
asisten  juridic  pentru reprezentarea în instan  în litigiul referitor la



corec iile financiare aplicate Consiliului Jude ean Maramure  în cadrul
proiectului Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen Dr. Constantin
Opri  Baia Mare;

18.Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i
asisten  juridic  pentru reprezentare în instan , în litigiul referitor la
corec iile financiare aplicate Consiliului jude ean Maramure  în cadrul
proiectului Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN 18)
Cavnic (DJ 184)  Ocna ugatag  (DJ 109 F)  C line ti (DJ 185)
Bârsana (DJ 185);

19.Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.108/2012 privind validarea
desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure .
Au fost retrase de pe ordinea de zi urm toarele proiecte de hot râri:
- Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii proiectului „Iarba verde

de acas ”;
- Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
- Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei

contractului de management la Muzeul Jude ean de Etnografie i Art  Popular ;
- Proiect de hot râre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei

normale a mandatului de consilier jude ean a domnului Dunca Toader.
Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Începem a adar, cu proiectul de hot râre

privind modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.61/2005 privind
înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
„Pentru Voi”. Suma pe care urmeaz  s  o aloc m prin acest proiect de hot râre se va
returna în bugetul Consiliului jude ean, pentru a se putea asigura cofinan area
ultimei tran e de rambursare a cheltuielilor din acest proiect deja implementat, i
cred c  este oportun  alocarea acestei sume, care nu va fi pierdut . Comisia
economico-financiar  nu a dat avizul favorabil pentru acest proiect de hot râre.

Dl.consilier jude ean Man Mircea: Domnule pre edinte, i-  întreba pe unii
colegi care în edin a comisiei de ieri au sus inut acest lucru, care este diferen a
dintre un ONG cum este Centrul „Pentru Voi”, în care vine consiliul jude ean i
aduce sume, i alte ONG-uri, cum ar fi, spre exemplu ASSOC-ul, care are foarte
multe proiecte pe segmentul de protec ie a copilului, i de ce consiliul jude ean
trebuie s  favorizeze un asemenea ONG din moment ce exist  o hot râre de consiliu
prin care externaliz m aceast  activitate a respectivului ONG? În momentul de fa ,
a da o sum  înseamn  a defavoriza toate firmele de acest gen care sunt pe pia
acum.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Supun votului dumneavoastr  proiectul de
hot râre.

S-a adoptat, cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotriv i 3 ab ineri,
HOT RÂREA Nr.129/2012

privind modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.61/2005
privind înfiin area Centrului Jude ean de Informare,

 Consiliere i Formare Profesional  „Pentru Voi”



Dl.consilier jude ean Matei C lin: Domnule pre edinte, dac  m- i fi
consultat i pe mine în privin a acestui Centru, a  fi putut s  v  dau ni te date reale,
pentru c  am r spuns de aceast  institu ie patru ani de zile din postura de
vicepre edinte de consiliu jude ean, nu de alta dar ca s ti i i dumneavoastr  ce a i
votat!

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: În regul . Mergem la urm torul proiect de
hot râre, privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2012.
Exista aici amendamentul comisiei de specialitate privitor la suma care a fost alocat
prin proiectul anterior, ceea ce înseamn  c  acum acesta nu mai e de actualitate,
motiv pentru care am s  v  supun votului proiectul de hot râre a a cum a fost el
întocmit.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru, 5 voturi împotriv i 2 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.130/2012
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2012

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Continu m, stima i colegi, cu proiectul 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 2012. Avem un amendament din partea comisiei
economico-financiare, în sensul de a se diminua cu 15.000 lei suma propus  a se
aloca ora ului Vi eu de Sus i cu 5.000 lei de la comuna Bude ti, aceast  sum  de
20.000 lei rezultat  fiind propus  a se da ora ului Cavnic. V  supun votului proiectul
de hot râre, cu acest amendament.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 5 abtineri

HOT RÂREA Nr.131/2012
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 2012

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite
ac iuni finan ate din rezerva bugetar . Având avizul favorabil al comisiei, vi-l supun
la vot.

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 5 ab ineri

HOT RÂREA Nr.132/2012
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar



Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l
supun votului este cel privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în
domeniul public al jude ului Maramure .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.133/2012
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public

al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Supun votului dumneavoastr  acum proiectul
de hot râre privind aprobarea trecerii bunului Sediu forma ie de lucru Dragomire ti
 S.C. PROTEPLANT S.R.L. din domeniul privat în domeniul public al jude ului

Maramure , în vederea transmiterii acestuia în domeniul public al ora ului
Dragomire ti.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.134/2012
privind aprobarea trecerii bunului Sediu forma ie de lucru Dragomire ti

S.C. PROTEPLANT S.R.L., din domeniul privat în domeniul public
al jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestuia în domeniul public

 al ora ului Dragomire ti

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun la
vot este cel privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei
„Extindere garaje autospeciale SMURD”.

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

HOT RÂREA Nr.135/2012
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei

 „Extindere garaje autospeciale SMURD”

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea anexelor 4 i 6 ale Hot rârii 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 acesta a ob inut avizul din partea comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.136/2012
privind modificarea anexelor 4 i 6 ale Hot rârii 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 Ciceu Zamfir: La punctul urm tor pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre pentru aprobarea Programului operativ i de m suri privind
asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean, în iarna
2012-2013.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în edin a
comisiei am constatat c  în acest Program nu a fost cuprins i drumul Baia Sprie –
Bârsana. Din 790 km de drum jude ean doar 560 km sunt cupri i în Program. Ar fi
fost bine ca in programul de desz pezire s  fie inclu i i acei 56 km de drum de pe
por iunea Baia Sprie – Bârsana, având în vedere c  firma SELINA nu mai poate
asigura desz pezirea pe acest tronson datorit  faptului c  a fost reziliat contractul cu
aceasta.

Dl.pre edinte: Acelea sunt repara ii care se încadreaz  în categoria
repara iilor de între inere curente care trebuie f cute. Dealtfel, mâine vom avea o
discu ie la Ministerul Dezvolt rii Regionale, în urma c reia vom vedea dac  vom
putea rezolva aceast  chestiune printr-un proiect de hot râre pe care îl vom preg ti
pentru luna octombrie.

Supun la vot hot rârea.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.137/2012
pentru aprobarea Programului operativ i de m suri privind asigurarea

condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean,
în iarna 2012-2013

Dl.pre edinte: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
instituirea de restric ii de circula ie pe unele sectoare de drumuri jude ene.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în edin a
comisiei de urbanism am propus ca pe drumul  Baia Sprie – Bârsana,  de fapt pe
tronsonul Baia Sprie – Cavnic, restric ia de circula ie s  fie între orele 17 i 7.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Eu consider c  aceast  restric ie ar
trebui extins i pentru zilele de sâmb i duminic , inând cont c  acolo exist
zon  schiabil .

Dl.pre edinte: Amendamentul vizeaz  doar programul orar, nu i zilele, care
sunt incluse în perioada 15.11.2012-15.03.2013. Eu a  avea alt  propunere, aceea ca
în perioada de week-end, de sâmb  diminea a pân  duminic  la ora 0 interdic ia s
fie complet .

Dl.Dumu a Dumitru, secretar al jude ului: Acest amendament se poate
reformula, în sensul c  pentru zilele de luni i pân  vineri restric ia va func iona
între orele 17- 7.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir:  supun votului amendamentul.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
A fost adoptat  apoi, cu unanimitate de voturi,



HOT RÂREA Nr.138/2012
privind instituirea de restric ii de circula ie

pe unele sectoare de drumuri jude ene

Dl.pre edinte: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun la vot
este cel privind aprobarea modific rii Conven iei de colaborare între Consiliul
jude ean Maramure , în calitate de cofinan ator, al turi de Ministerul Mediului –
Unitatea de Management, la implementarea comun  a Proiectului „Controlul
integrat al polu rii cu nutrien .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.139/2012
privind aprobarea modific rii Conve iei de colaborare între Consiliul
jude ean Maramure , în calitate de cofinan ator, al turi de Ministerul

Mediului – Unitatea de Management, la implementarea comun  a Proiectului
„Controlul integrat al polu rii cu nutrien

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru
aprobarea proiectului de management i a duratei contractului de management la
Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare.

D-na consilier jude ean Godja Eugenia: Domnule pre edinte, a  avea o
interven ie aici, în sensul de a v  ruga ca acei care cunosc mai multe lucruri legate
de acest subiect decât tim noi, membrii comisiei de cultur , s  vin  la dezbaterile
comisiei, pentru c  punctul de vedere al comisiei vizavi de institu iile care fac
obiectul discu iei de ast zi (biblioteca jude ean , muzeul jude ean de istorie, muzeul
jude ean de art i coala popular  de arte) este acela ca pân  în luna decembrie s
fie elaborat  o strategie pe acest domeniu, astfel încât la noua execu ie bugetar  din
anul 2013 aceste institu ii s  fie unite într-un centru cultural jude ean, pentru a putea
valorifica în acest fel tot ce înseamn  patrimoniu de cultur  din jude ul Maramure .
Într-o alt  ordine de idei, a  dori s  felicit aparatul consiliului jude ean pentru modul
profesionist în care elaboreaz  toat  documenta ia de specialitate.

Dl.pre edinte: Mul umim d-nei consilier. Acum, v  supun votului hot rârea,
nu înainte de a men iona, dac  mai era nevoie, c  durata mandatului managerilor

mâne tot patru ani.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.140/2012
pentru aprobarea proiectului de management i a duratei contractului de

management la Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Stima i colegi, urm toarele trei proiecte sunt tot
cu referire la managementul institu iilor de cultur . Au ob inut avizele din partea
comisiilor de specialitate, iar dac  nu ave i comentarii, vi le supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi



HOT RÂREA Nr.141/2012
pentru aprobarea proiectului de management i a duratei contractului de
management la Muzeul Jude ean de Ar  „Centrul Artistic Baia Mare”

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.142/2012
pentru aprobarea proiectului de management i a duratei contractului de

management la Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie Baia Mare

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.143/2012
privind aprobarea rezultatului concursului în vederea încredin rii

managementului colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, a proiectului de
management i a duratei contractului de management

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea componen ei comisiei jude ene de protec ie a copilului Maramure .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.144/2012
privind modificarea componen ei comisiei jude ene

de protec ie a copilului Maramure

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Stima i colegi, am ajuns la ordinea de zi
suplimentar , unde am s  fac anumite preciz ri.

În leg tur  cu urm toarele dou  proiecte de hot râri pe care urmeaz  s  le
supun votului dvs., vreau s  v  spun c  în cursul edin ei operative de vineri cu
conducerea executiv  a direc iilor am întrebat dac  se consider  sau nu oportun
asigurarea asisten ei juridice în cele dou  procese privind corec iile financiare
aplicate celor dou  proiecte majore, i anume Reabilitarea drumului Baia Sprie
Bârsana i Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Baia Mare, pentru a angaja
asisten  juridic  extern , sau s  r mânem la presta ia juri tilor din aparatul propriu.
Recomandarea a fost s  ini iem aceste dou  proiecte de hot râre i r mâne la
latitudinea dvs. dac  aprob m angajarea unor avoca i dinafar  sau r mâne s  ne
ap m cu proprii juri ti.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia juridic  nu a avizat
favorabil acest document, considerând c  juri tii din cadrul Biroului juridic al
consiliului sunt în m sur  s  reprezinte interesele institu iei.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: a este, îns  specificitatea acestor categorii de
ac iuni, indiferent c  este vorba de aparatul propriu sau din exterior, nu este
totdeauna cea mai comun  tuturor.



Dl.consilier jude ean Man Mircea: Nu cred c  departamentul juridic al
consiliului jude ean trebuie pus sub semnul întreb rii, deoarece juri tii no tri pot
face fa  unor astfel de procese, îns , de principiu, pentru acest gen de corec ii, cam
toate consiliile jude ene din ar  care au fost în situa ii similare au angajat avoca i
dinafara institu iei.

Dl.consilier jude ean imon Gheorghe: Domnule pre edinte, este o
chestiune privitoare la corec ii este una foarte important , în eleg c  avem deja
termene de judecat i m  întreb pe care din corec ii le-am contestat, nefiind de
acord cu ele – i m  refer aici la Proiectul Drumul Baia Sprie  Bârsana, care au fost
motiva iile noastre pentru care am atacat în instan  aceast  nemul umire de corec ie
i de ce am fost mul umi i cu celelalte dou  corec ii existente tot la acest proiect?

S-ar putea ca pentru fiecare corec ie s  fim trata i aparte de c tre maramure eni, de
cet eni, de institu iile abilitate ale statului, care probabil se vor întreba de ce nu am
atacat i celelalte p i. Cred c  la aceste întreb ri ar trebui s  ne r spund  colegul
nostru Mircea Man, fost pre edinte, i la fel, cei abilita i din cadrul aparatului
propriu al consiliului jude ean.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Domnilor, rerea mea este c  trebuie s  lu m
o decizie s  încheiem contract de asisten  juridic , dac  proiectul de hot râre trece
de votul dvs., dup  care ne vom apleca i asupra celeilalte chestiuni sesizate de dvs.,
într-o analiz  ulterioar .

Dl.consilier jude ean Man Mircea: Domnule pre edinte, îi sunt dator cu un
spuns colegului imon. Eu zic c  cel mai bine ne-ar putea explica situa ia domnul

director Chendea Cristian, care este eful de proiect i de implementare. Din câte
cunosc, a existat o corec ie de 15% pe care, dup  multe interven ii pe la Ministerul
Dezvolt rii am adus-o la zero. Apoi, a venit auditul i a readus-o, prin contesta ie, la
15%, pe care nu am acceptat-o,  contestând-o din nou la minister. Dar auditul a
câ tigat i ne-a fixat din nou, o corec ie de 25% ! În acel moment, am ajuns la
concluzia c  trebuie s  o atac m în instan , fiindc  nu era justificat . Vreau s  v
spun c  toate proiectele au trecut prin ni te etape, care au fost verificate cu stricte e
de un organism intermediar, de Ministerul Dezvolt rii, de Comisia de Contesta ii, i
nimeni nu a venit s  ne spun  c  nu am f cut bine sau c  am înc lcat ceva din
legisla ia româneasc . Abia dup  doi ani, când au venit norme noi de aplicare a
cerin elor europene pe aceste proiecte cu finan are extern , auditul a spus c  nu este
bine ceea ce s-a f cut. Deci, p rerea mea este c  ar trebui s  angaj m speciali ti pe
acest domeniu, ca s  poat  face o ap rare puterni  în instan , în aceste cauze.

Dl.consilier jude ean imon Gheorghe: Domnule pre edinte, dac  fostul
pre edinte Mircea Man ar fi tiut c  aceste corec ii sunt scrise doar a a, din pix, i c
modul de organizare a licita iilor, de derulare a proiectelor i de acoperire cu
înscrisuri i documente cu privire la aceste corec ii nu st  în picioare, avea
obligativitatea s  le conteste i s  mearg  în instan . Dar dac  s-a sim it „cu musca
pe c ciul ” sau dac  a tiut c  nu a procedat conform legii, n-ar  fi  îndr znit s
ac ioneze în instan  deoarece s-ar fi gândit c  oricum va pierde, iar paguba ar fi
mult mai mare, din moment ce la suma de plat  pentru corec ii s-ar ad uga i sumele
cheltuite cu procesele în instan . Probabil acesta este adev rul.



Privitor la cele dou  proiecte de hot râri pe care ni le prezenta i ast zi trebuie
 ne gândim bine, i dac  într-adev r avem dreptate, atunci s  mergem în instan  !

Dar, în caz contrar,  nu mai pierdem bani i timp de poman . Iar în ceea ce-l
prive te pe Mircea Man, dânsul a vrut s  intre în rai pe un drum i cred c  s-a
îndreptat direct spre iad !

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir:  face o singur  completare la ceea ce s-a
spus: noi suntem deja în instan  pe aceste chestiuni i de aceea am supus dezbaterii
i votului dvs. aceste probleme. Vizavi de asisten a juridic , obliga ia noastr  este de

a încerca s  lu m toate m surile pe care le consider m posibile, pentru a gestiona cât
mai bine cele dou  corec ii financiare aplicate. În m sura în care domniile voastre,
prin vot, accepta i c  avem nevoie s  asigur m asisten  juridic  extern  ve i adopta
aceste dou  proiecte de hot râri, iar dac  nu, nu.

Dl.consilier jude ean Man Mircea: O foarte scurt  precizare a  dori s  mai
fac, domnule pre edinte. Corec iile nu vin de la audit. Auditul are un protocol cu
Ministerul Dezvolt rii, iar corec ia vine de-aici.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: În regul . V  supun la vot primul proiect de
hot râre, cel privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i asisten
juridic  pentru reprezentarea în instan  în litigiul referitor la corec iile financiare
aplicate Consiliului Jude ean Maramure  în cadrul proiectului Reabilitarea
Spitalului jude ean de urgen Dr. Constantin Opri  Baia Mare.

S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 7 ab ineri

HOT RÂREA Nr.145/2012
privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i asisten  juridic

pentru reprezentarea în instan  în litigiul referitor la corec iile financiare
aplicate Consiliului Jude ean Maramure  în cadrul proiectului Reabilitarea

Spitalului jude ean de urgen Dr. Constantin Opri  Baia Mare

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir:  supun la vot acum cel de-al doilea proiect,
privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i asisten  juridi  pentru
reprezentare în instan , în litigiul referitor la corec iile financiare aplicate
Consiliului jude ean Maramure  în cadrul proiectului Reabilitare traseu de drum
jude ean Baia Sprie (DN 18)  Cavnic (DJ 184)  Ocna ugatag  (DJ 109 F)

line ti (DJ 185)  Bârsana (DJ 185).
S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 7 ab ineri

HOT RÂREA Nr.146/2012
privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i asisten  juridic

pentru reprezentare în instan , în litigiul referitor la corec iile financiare
aplicate Consiliului jude ean Maramure  în cadrul proiectului Reabilitare

traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN 18)  Cavnic (DJ 184)  Ocna ugatag
(DJ 109 F)  C lin ti (DJ 185)  Bârsana (DJ 185)



Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Stima i colegi, iat -ne ajun i i la cel din urm
punct de pe ordinea de zi, la proiectul de hot râre de modificare a Hot rârii
nr.108/2012 privind validarea desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de
Ordine Public  Maramure . Aici este vorba de propunerea de majorare a
indemniza iei membrilor, care va fi în cuantum de maximum 20% din indemniza ia
Pre edintelui Consiliului jude ean, i se va acorda lunar, în func ie de num rul de
edin e la care particip  fiecare membru, raportat la num rul de edin e de plen i ale

comisiilor de lucru planificate. Hot rârea are aviz dat de comisie, a a c  v-o supun la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.147/2012
de modificare a Hot rârii nr.108/2012 privind validarea desemn rii nominale

 a Autori ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile
edin ei noastre ordinare.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal, ast zi 26 septembrie
2012.

PRE EDINTE,
 Ciceu Zamfir

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumu a Dumitru

Întocmit/consilier Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


