
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 16 NOIEMBRIE 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.481 din 09.11.2012, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 10 noiembrie 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 în sala de conferin e din cl direa Centrului de Afaceri
Millenium din Baia Mare, str.Vasile Lucaciu nr.2. 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 ,
Zehan Andrei – ef al Serviciului jud ean de paz  Maramure , precum i un num r de
8 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului procesul verbal al edin ei din luna
octombrie,  care este adoptat cu unanimitate de voturi, dup  care este adoptat  în
unanimitate ordinea de zi a edin ei, cu cele 10 puncte înscrise, astfel:

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

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  (TVA), pentru
echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor pe anul 2012;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane, prin curse regulate speciale, pentru
transportul angaja ilor de la domiciul spre i la locul de munc ;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru
transportul elevilor de la domiciliu spre i de la unit ile de înv mânt;

5. Proiect de hot râre pentru desemnarea reprezentantului jude ului Maramure  în
Adunarea General  a Ac ionarilor societ ii comerciale VITAL S.A. Baia Mare;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare  a Serviciului Public Jude ean „SALVAMONT” Maramure .
Puncte suplimentare:

7. Proiect de modificare a Conven iei de colaborare dintre D.G.A.S.P.C.
Maramure i Funda ia Umanitar pentru Copii i Adul i în Dificultate SERA
ROMANIA;



8. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.79/2012 privind aprobarea
aloc rii unor sume din bugetul propriu al jude ului pentru finan area
programelor structurii de performan  de prim e alon – Clubul Sportiv

TIIN A Baia Mare – echipa de volei;
9. Proiect de hot râre de modificare a Regulamentului de organizare i func ionare

a Serviciului Jude ean de Paz  Maramure ;
10.Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar .
Dl.consilier jude ean Cristea Pamfil solicit  validarea domnului M rginean

Marius în func ia de consilier, în aceast edin  ori într-una viitoare, în locul
domnului Dunca Toader, c ruia i-a încetat mandatul din aceast  func ie. Dl.pre edinte
este de acord ca, dac  vor fi întrunite condi iile de legalitate, la urm toarea edin
acesta s  fie validat.

Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi, a proiectului de
hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2012.

D-na consilier jude ean Godja Eugenia obiecteaz  asupra modului de împ ire
a sumelor, considerând c  formula de calcul dup  care s-au distribuit autorit ilor
locale sumele defalcate din TVA nu este bun , în consecin  rectificarea nefiind una
corect . Domnia sa este de p rere c  echipa de profesioni ti din cadrul aparatului de
specialitate al consiliului jude ean Maramure  ar trebui s  g seasc  o alt  formul ,
care s  corespund  realit ii i s  fie agreat  de toat  lumea. Apoi, d-na consilier mai
reclam  faptul c  la art.2 punctul 4 al hot rârii, privitor la rezerva bugetar  a
consiliului, termenii cu care se acoper  unele activit i care urmeaz  a fi finan ate din
aceast  rezerv  sunt prea generali, fiind necesar  pe viitor elaborarea unor criterii, pe
tipuri de activit i, dup  care s  fie aprobate cererile de finan are adresate institu iei. În
plus, tot domnia sa consider  c  rezerva bugetar  ar trebui s  fie la dispozi ia
consiliului jude ean, sub directa i atenta supraveghere a pre edintelui acestuia, i nu

a cum este acum, doar la dispozitia conducerii executive a consiliului. Cât despre
alocarea unei sume pentru achizi ionarea unor pachete pentru salaria ii consiliului
jude ean, cu ocazia s rb torilor de iarn , d-na Godja consider  injust  aceast
propunere, având în vedere faptul c  unele unit i administrativ-teritoriale abia mai au
bani pentru asigurarea salariilor func ionarilor de-acolo, nemaiputând fi vorba de astfel
de cadouri pentru salaria i. De asemenea, nu este de acord nici cu alocarea unei sume
pentru finalizarea lucr rilor la un punct de urgen  SMURD din localitatea F rca a,
atâta timp cât municipiul Sighet a demarat astfel de lucr ri de mai mare anvergur i
importan , care nu au primit finan are.

În replic , domnul pre edinte Ciceu Zamfir explic  doamnei consilier c  exist
un Regulament al consiliului jude ean dup  care se distribuie fondul de rezerv  aflat la
dispozi ia conducerii acestuia, aprobat pe criterii i categorii de activit i, astfel c  nu
s-a produs nicio ilegalitate la împ irea acestor sume.

În completarea celor spuse de antevorbitorii s i, domnul vicepre edinte Zetea
Gabriel lanseaz  invita ia ca pe viitor, dac  vor mai exista astfel de nel muriri din
partea consilierilor jude eni, ace tia s  î i însu easc  mai bine regulamentul, s



parcurg  mai cu aten ie materialele puse în mapele de edin i s  nu ezite nicicând s
se consulte cu pre edintele ori vicepre edin ii consiliului, înainte de edin e, pentru a
putea fi evitate astfel de situa ii jenante.

Domnul consilier jude ean Man Mircea consider inoportun  interven ia
doamnei Godja, mai cu seam  datorit  faptului c  exist  un angajament semnat cu
prim ria comunei F rca a pe chestiunea Depozitului ecologic de de euri menajere
care se va înfiin a în aceast  localitate, astfel c  orice fonduri pentru dezvoltarea acelei
zone sunt binevenite i absolut necesare. Cu privire la fondul de rezerv  bugetar ,
domnia sa consider  c  este firesc s  se r spund  tuturor solicit rilor din teritoriu.

Dup  aceste interpel ri, domnul pre edinte supune votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 25 voturi pentru i 1 vot împotriv

HOT RÂREA Nr.172/2012
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2012

De men ionat aici c  trei din consilierii jude eni prezen i la edin  nu i-au
exprimat votul !

Este supus discu iei i adopt rii în cele ce urmeaz  proiectul de hot râre pentru
aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea ad ugat  (TVA), pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea
arieratelor pe anul 2012. Domnul pre edinte precizeaz  c  anexa la aceast  hot râre
este redactat  în conformitate cu dispozi iile Ordonan ei de Urgen  a Guvernului
nr.61/2012 privind rectificarea bugetului de stat, propor ional cu arieratele înregistrate
la fiecare unitate administrativ-teritorial  din jude , pe cele trei categorii de datorii
restante care au f cut obiectul acestei repartiz ri. S-a încercat o cât mai mare exactitate
a calculelor, astfel încât fiecare prim rie s  primeasc  procentul cuvenit, pentru
achitarea acestor arierate.

Dl.consilier jude ean Kovacs Marinel apreciaz  ca fiind deosebit  aceast
str danie a  conducerii consiliului jude ean de a rezolva plata arieratelor unit ilor
administrativ-teritoriale, în aceast  conjuctur  economic  foarte grea i dup  mai
multe evenimente electorale care au mic orat sim itor bugetul na ional. Dl.pre edinte
precizeaz  c principiul repartiz rii i rectific rii sumelor respective s-a f cut prin
ordonan  de urgen i a fost diferit de cel care s-a f cut prin hot râre de guvern, dup
care supune la vot hot rârea.

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

HOT RÂREA Nr.173/2012
pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor

defalcate din taxa pe valoarea ad ugat  (TVA), pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru achitarea arieratelor pe anul 2012



Asupra proiectelor de hot râri de la punctele 3  i 4 de pe ordinea de zi,
dl.pre edinte face precizarea c  începând de anul viitor s-a pus în discu ie scoaterea
acestor trasee speciale, care vor fi acoperite prin cursele regulate de transport
persoane. Aceast  chestiune a fost postat  pe site-ul consiliului, aflându-se în
dezbatere public . Dl.vicepre edinte Zetea Gabriel men ioneaz  faptul c  timp de
patru ani domnia sa a atras aten ia asupra acestei neconcordan e, prin ab inerea de la
vot sau chiar prin votul împotriv , pe care le-a dat de fiecare dat .

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

HOT RÂREA Nr.174/2012
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane, prin curse regulate speciale, pentru transportul angaj ilor

de la domiciul spre i la locul de munc

La proiectul de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru
transportul elevilor de la domiciliu spre i de la unit ile de înv mânt a fost adus
urm torul amendament: comuna F rca a a solicitat ca pe traseul Ulmeni – Baia Mare

 fie introdus  o curs  special , pentru elevii naveti ti de la Liceul Penticostal din
Baia Mare. Cu acest amendament, proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.175/2012
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale, pentru transportul elevilor de la

domiciliu spre i de la unit ile de înv mânt

Pentru urm torul proiect de hot râre este propus ca reprezentant al jude ului
Maramure  în Adunarea General  a Ac ionarilor societ ii comerciale VITAL S.A.
Baia Mare dl. pan Vasile, arhitectul ef al jude ului. Având aviz favorabil din partea
comisiei, proiectul este supus la vot.

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

HOT RÂREA Nr.176/2012
pentru desemnarea reprezentantului jude ului Maramure  în Adunarea

General  a Ac ionarilor societ ii comerciale VITAL S.A. Baia Mare

Neexistând interpel ri notabile la urm toarele trei puncte de pe ordinea de zi,
sunt adoptate cu unanimitate de voturi proiectele de hot râri de la punctele 6,7 i 8,
astfel:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.177/2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare  a Serviciului
Public Jude ean „SALVAMONT” Maramure .



S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.178/2012

de modificare a Conven iei de colaborare dintre D.G.A.S.P.C. Maramure i
Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în Dificultate SERA ROMANIA

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.179/2012

de modificare a Hot rârii nr.79/2012 privind aprobarea aloc rii unor sume din
bugetul propriu al jude ului pentru finan area programelor structurii de

performan  de prim e alon – Clubul Sportiv TIIN A Baia Mare –
echipa de volei

La proiectul de hot râre de modificare a Regulamentului de organizare i
func ionare a Serviciului Jude ean de Paz  Maramure  dl. pre edinte Ciceu Zamfir
men ioneaz  c  prin acest act administrativ se poate ajunge la stingerea datoriei
istorice pe care institu ia de paz  a acumulat-o fa  de bugetul de stat, chestiune
reglementat  prin Ordonan a nr.61 care prevede stingerea unor asemenea datorii.

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

HOT RÂREA Nr.180/2012
de modificare a Regulamentului de organizare i func ionare

a Serviciului Jude ean de Paz  Maramure

Ultimul punct de pe ordinea de zi îl constituie proiectul de hot râre privind
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din
rezerva bugetar . Dl.consilier jude ean Sorin Petean prezint  urm torul amendament,
care este adoptat în unanimitate: „ suma repartizat  prin art.1 al hot rârii se
modific , astfel c  în loc de 150,0 mii lei propu i ini ial s  se utilizeze suma de 160,0
mii lei. De asemenea, se va modifica suma din anex , la ca Capitolul 67.02-titlul II,
care va fi 30 mii lei,  în loc de 20 mii lei ini ial . Cu acest amendament, hot rârea,
care a fost avizat  în comisia pentru activit i economico-financiare, este supus  la
vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
Hot rârea nr.181/2012

privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure
 la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

PRE EDINTE,
 Ciceu Zamfir

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


