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

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 18 FEBRUARIE 2013

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.35 din 13.02.2013, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de vineri, 15 februarie 2013.

Sunt prezen i 29 de consilieri jude eni din totalul de 33 afla i în func ie.
edin a este prezidat  de pre edintele Consiliului jude ean Maramure , dl.

Zamfir Ciceu.
La lucr ri mai particip  personalul de conducere din structura aparatului de

specialitate al institu iei, directori ai institu iilor din subordine i reprezentan i ai
mass-mediei locale.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun ziua, stima i colegi. Salut m presa intr-
o prezen  numeroas , ceea ce ne bucur  de fiecare dat . Înainte de a trece la
unicul punct al ordinii de zi, da i-mi voie s  anun  dou  evenimente preliminare:
primul const  în a felicita Centrul Militar Jude ean Maramure  pentru cei 45 de ani
de activitate pe care i-a împlinit de curând, i în al doilea rând s  îi urez „La mul i
ani” doamnei director executiv Ana Glodan.

Acum, c  avem cvorum, propun s  trecem la discutarea unicului punct de pe
ordinea de zi a edi ei noastre de azi, proiectul de hot râre pentru modificarea
Hot rârii nr.8/2013 privind apro aprobarea contract rii unui credit bancar pentru
realizarea unor lucr ri de investi ii de interes jude ean.

 dori s  enun  dou -trei considerente aici: dup  momentul la care noi am
adoptat în edin a din 30 ianuarie hot rârea privind aprobarea contract rii acestui
credit bancar, în ziua urm toare s-a publicat Ordonan a de urgen  nr.3/2013
privind reglementarea unor m suri de reducere a arieratelor din economie, motiv
pentru care am fost nevoi i, inând seama de aceste prevederi legale i de
constrângerile bugetare care sunt într-un an financiar nu foarte bun pentru noi to i,

 ajust m sumele pe proiectele de investi ii pe care le avem, unde cofinan m sau
prefinan m anumite proiecte care vin cu fonduri nerambursabile de la Uniunea
European . În acest sens, al turi de colegii consilieri c rora le mul umesc pentru
participarea la elaborarea acestui proiect de hot râre, am apreciat c  este nevoie s
supliment m creditarea acestor proiecte astfel: pentru Proiectul Reabilitarea
traseului drumului Baia Sprie – Bârsana – 14.250 mii lei, pentru Reabilitarea
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Spitalului jude ean „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare – 8.200 mii lei, pentru
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – 4.000 mii lei, pentru
Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în
situa ii de urgen  Transilvania Nord – etapa a II-a – 350 mii lei, pentru surile
de management privind cre terea gradului de informare i con tientizare din
Parcul Na ional Mun ii Rodnei – 1.900 mii lei, pentru Reducerea riscurilorla nivel
jude ean printr-o mai bun  comunicare în cadrul Comitetului Jude ean pentru
Situa ii de Urgen - 300 mii lei i pentru Proiectul Cre terea capacit ii de
management i de r spuns în caz de dezastre naturale în zona transfrontalier –
2.000  mii lei, rezultând un total de 31.000 mii lei. Se modific  a adar i punctul b)
al hot rârii, cu o valoare de 76.000 mii lei, care reprezint  suma final  tota ,
incluzând i cei 45.000 mii lei prev zu i pentru finan area Proiectului Sistem
integrat de gestiune a de eurilor în jude ul Maramure .

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, proiectul de
hot râre a fost avizat în unanimitate în edin a comisiei pentru activit i
economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Viorel Pan : Domnule pre edinte, inând cont c
proiectele amintite de dumneavoastr  au fost începute i se afl  în curs în derulare,
grupul PDL va vota pentru adoptarea acestui proiect de hot râre, îns  suntem
profund nemul umi i de parlamentarii USL din acest mandat, care nu ne-au ajutat
deloc pân  în prezent i nici nu cred c  o vor face nici în viitor.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Dac  nu mai sunt comentarii, v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.22/2013
pentru modificarea Hot rârii nr.8/2013

privind aprobarea contract rii unui credit bancar pentru realizarea
unor lucr ri de investi ii de interes jude ean

Cu acestea, lucr rile edin ei se închid.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 18

februarie 2013.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Întocmit: VALERIA MIHAELA GHITA
Consilier asistent în cadrul Compartimentului Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii-


