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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 26 MARTIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.59 din 21.03.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de vineri, 22 martie 2013.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.
Sunt prezen i 32 consilieri jude eni dintr-un total de 33.
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:
Anton Rohian – prefect al jude ului Maramure , 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 , Macarie Mariana – director al
Direc iei jude ene de eviden  a persoanelor, S luc Horvath – director al Revistei
de cultur  „Nord Literar”, Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului, al i conduc tori ai institu iilor subordonate
Consiliului jude ean, precum i un num r de 9 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .

Înainte de supunerea spre adoptare a proiectului de ordine de zi, dl.pre edinte
 cuvântul d-lui prefect Anton Rohian.

Dl.Anton Rohian, prefect al jude ului Maramure salut  asisten a,
adresând apoi cuvinte de mul umire aparatului de specialitate al Consiliului
jude ean pentru buna colaborare avut  cu acesta timp de dou zeci de ani cât a fost
consilier jude ean i asigurându-i pe cei prezen i de toat  deschiderea domniei sale
spre o colaborare foarte fructuoas i sincer i pe viitor.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir mul ume te pentru cuvintele frumoase rostite
de dl.prefect i supune votului plenului urm torul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hot râre privind încetarea de drept a mandatului domnului
Rohian Anton i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
3. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de

specialitate, pe domenii de activitate;
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4. Proiect de hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad ugat  (TVA) pentru drumuri jude ene i
comunale, pe anul 2013;

5. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
jude ului, rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2012;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în
domeniul public al jude ului Maramure , în cursul anului 2012;

7. Proiect de hot râre de numire a comitetelor de organizare UNESCO,
pentru unele monumente din jude ul Maramure  înscrise pe lista
patrimoniului mondial UNESCO;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare al Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia Mare;

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

10. Proiect de hot râre privind aprobarea primirii unui autoturism de c tre
D.G.A.S.P.C. Maramure  prin dona ie de la Funda ia SERA ROMÂNIA;

11. Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între D.G.A.S.P.C. Maramure i Asocia ia neguvernamental  ASSOC;

12. Raport asupra gestion rii bunurilor.
Puncte suplimentare:

13. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.40/2013 privind
aprobarea componen ei nominale a comisiilor de evaluare a
managementului i a comisiilor de solu ionare a contesta iilor, pentru
evaluarea managementului la institu iile publice de cultur  ce
func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure ;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure .

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Având avizele favorabile date de comisiile de specialitate, au fost supuse

votului i adoptate cu unanimitate urm toarele proiecte de hot râri:
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.43/2013
privind încetarea de drept a mandatului domnului Rohian Anton

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.44/2013
privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea

ad ugat , pentru drumuri jude ene i comunale, pe anul 2013
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.45/2013

privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,
rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2012

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HO RÂREA Nr.46/2013
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public

 al jude ului Maramure , în cursul anului 2012

În urma unei atente verific ri a documentelor depuse la Comisia de validare,
pentru validarea în func ia de consilier jude ean  a  d-lui Horj Pavel, membru al
Uniunii Na ionale pentru Progresul României (UNPR), cei trei consilieri jude eni
din Comisia de validare (Marian Gheorghe, Hoban Paul Andrei i Drulea Cosmin)
au constatat legalitatea acestora, drept pentru care proiectul de hot râre este supus
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.47/2013
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

Dup  consumarea momentului depunerii jur mântului de credin  de c tre
noul consilier jude ean, dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului
urm torul proiect de hot râre, privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate, pe domenii de activitate. Dl.consilier Horj Pavel va ocupa cele dou
locuri r mase vacante, unul în comisia pentru amenajarea teritoriului i urbanism i
cel lalt în comisia pentru asisten  social i protec ia copilului.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.48/2013
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,

pe domenii de activitate

Este supus apoi aten iei plenului proiectul de hot râre de numire a
comitetelor de organizare UNESCO, pentru unele monumente din jude ul
Maramure  înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Se fac propuneri de
membri pentru cele patru obiective declarate monument istoric. Astfel,  d-na Godja
Eugenia, presedinte al comisiei pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu
cultural, îl propune ca reprezentant în comitetul UNESCO pentru Biserica Sfin ii
Arhangheli Mihail i Gavriil  din Rogoz pe dl.consilier jude ean Tuns C lin, iar
dl.vicepre edinte Zetea Gabriel face urm toarele propuneri: pentru Biserica de
lemn a vechii m stiri Bârsana este propus dl.consilier jude ean Pan  Viorel,
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pentru Biserica veche din deal de la Ieud este propus dl.consilier jude ean
Ambru  Emil, iar pentru Biserica de lemn Sfânta Paraschiva  din Dese ti este
propus consilierul jude ean Ban Vasile.

Cu aceste propuneri, proiectul de hot râre este supus la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.49/2013
de numire a comitetelor de organizare UNESCO, pentru unele monumente
din jude ul Maramure , înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO

Urm toarele patru proiecte de hot râri, înso ite de avizele favorabile ale
comisiilor de specialitate, sunt supune la vot i adoptate, dup  cum urmeaz :

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.50/2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

al Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia Mare

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.51/2013
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane, prin curse regulate speciale,
pentru angaja i spre i de la locul de munc

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.52/2013
privind aprobarea primirii unui autoturism de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure

prin dona ie de la Funda ia SERA ROMÂNIA

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.53/2013
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între D.G.A.S.P.C.

Maramure i Asocia ia neguvernamental  ASSOC

În cadrul proiectului de hot râre înscris pe ordinea de zi suplimentar , de
modificare a Hot rârii nr.40/2013 privind aprobarea componen ei nominale a
comisiilor de evaluare a managementului i a comisiilor de solu ionare a
contesta iilor, pentru evaluarea managementului la institu iile publice de cultur  ce
func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure , d-na consilier
jude ean Godja Eugenia o propune pe d-na Moldovan Ana ca membru în
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comisia de evaluare la a ez mintele culturale. Propunerea este agreat  iar proiectul
de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.54/2013
de modificare a Hot rârii nr.40/2013 privind aprobarea componen ei
nominale a comisiilor de evaluare a managementului i a comisiilor de

solu ionare a contesta iilor, pentru evaluarea managementului la institu iile
publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea

Consiliului jude ean Maramure

În cele ce urmeaz este supus adopt rii i ultimul punct de pe ordinea de zi,
proiectul de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure , care a ob inut aviz
favorabil din partea comisiei pentru activit i economico-financiare i comisiei
juridice.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.55/2013
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de

specialitate al Consiliului jude ean Maramure

În ceea ce prive te Raportul asupra situa iei gestion rii bunurilor, acesta este
însu it în unanimitate de consilierii prezen i la edin .

În finalul edin ei, dl.pre edinte Ciceu Zamfir face precizarea c , datorit
prelungirii anotimpului rece i a condi iilor meteorologice nefavorabile (ninsori i
viscole) se impune necesitatea prelungirii contractului de desz peziri i cur are
drumuri cu S.C Drumuri-Poduri Maramure , pân  pe data de 31 martie a.c.

Într-o alt  ordine de idei, dl. consilier jude ean Bindiu Nicolae solicit
stabilirea unei întâlniri premerg toare edin ei de adoptare a bugetului, pentru a se
putea dezbate în detaliu i din timp toate aspectele legate de proiec ia i adoptarea
bugetului jude ului Maramure  pe anul 2013.

Acestea fiind spuse, edin a se declar  închis .
Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, ast zi 26 martie

2013.

P R E  E D I N T E,
      Zamfir Ciceu SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

A consemnat: consilier Valeria Mihaela Ghita
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


