
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 11 IULIE 2013

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.282 din 10.07.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de joi, 11 iulie 2013.

Sunt prezen i 30 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala

mare de edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. La edin  particip  directori
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului, conduc tori ai institu iilor din
subordine, precum i un num r de 8 reprezentan i ai mass-mediei jude ene.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir prezint  urm torul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s

beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect
din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul
2013;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect
din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul
2013;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate i a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Sistem de Management
Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure ”;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei financiare a proiectului
„Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure ”;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea Contractului de Asisten  pentru
Proiect ce urmeaz  a fi încheiat între Jude ul Maramure   cu S.C. VITAL
S.A. i Banca European  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
unor investi ii de reabilitare a Palatului Administrativ Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea de c tre Consiliul Jude ean Maramure
a conven iunii de colaborare între Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure i Funda ia de Ajutor Ecumenic Seelscheid
(OHS) e.V. din Germania;

Punct suplimentar :



8. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii i cofinan rii proiectului
cu titlul „Sistem multiregional integrat pentru cre terea competitivit ii
non-agricole i dezvoltarea competen elor antreprenoriale ale resurselor
umane din zonele rurale”;
Ordinea de zi este supus  adopt rii plenului, f  proiectul de hot râre de la

punctul 6 pe care pre edintele îl retrage, urmând a fi reintrodus pentru analiz i
adoptare în urm toarea edin , prognozat  pentru data de 24 iulie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei
extraordinare.

La primul proiect de hot râre propus spre adoptare – cel privind aprobarea
listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor
alocate fiec rui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de
finan are din anul 2013, dl. pre edinte face o îndreptare de eroare material , în
sensul c  la pozi iile 3 i 14 de pe lista anex  sumele sunt 103 mii lei i nu 108,
deoarece bugetul total alocat unor astfel de categorii de proiecte este de 500 mii lei
i  nu  510  mii  lei  (s-a produs o gre eal  de dactilografie din înscrisul olograf,

confundându-se cifra 3 cu 8). A adar, suma pentru pozi iile în cauz  este de 103
mii lei, iar suma total  alocat  este de 500 mii lei.

Cu aceste preciz ri i având aviz favorabil dat de c tre comisia de
specialitate, proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.100/2013
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2013

Este supus apoi votului urm torul proiect de hot râre, avizat i acesta de
comisie, privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are
nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2013.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.101/2013
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2013

Înainte de a supune votului urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Sistem
Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure , pre edintele Consiliului
jude ean precizeaz  c  urmare a discu iilor avute cu reprezenta ii Autorit ii de



management a firmei consultante de la Timi oara i cu reprezentan ii firmei
Jaspers, care este consultant al firmei europene, s-au modificat indicatorii tehnico-
economici, sc zând în acest fel contribu ia financiar  a jude ului Maramure , cu
toate v  valoarea proiectului va cre te pu in. Astfel, conform devizului general
actualizat, suma total  a proiectului este de 63.225.239 euro, respectiv 259.792.507
lei, din care contribu ia jude ului nostru de 1% la valoarea eligibil  a proiectului
este de 470.365 euro, 4.704.155 euro reprezint  contribu ia de 9,9% i 11.484.602
euro reprezint  Taxa pe Valoarea Ad ugat , din care 10.440.445 euro este
recuperabil. Asta înseamn  c  suma efectiv pe care va trebui s  o pl teasc
jude ul Maramure  este undeva în jurul valorii de 6 milioane euro. Documentul a
fost analizat în edin ele comisiilor de specialitate i a ob inut avize favorabile.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.102/2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate i a indicatorilor

tehnico-economici ai Proiectului Sistem Integrat al De eurilor Menajere
în jude ul Maramure

Este supus apoi votului urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea
contribu iei financiare a proiectului „Sistem de Management Integrat al De eurilor
în Jude ul Maramure ”.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.103/2013
privind aprobarea contribu iei financiare a proiectului

„Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure ”

La proiectul de hot râre privind aprobarea Contractului de Asisten  pentru
Proiect ce urmeaz  a fi încheiat între Jude ul Maramure   cu S.C. VITAL S.A. i
Banca European  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, pre edintele Consiliului
jude ean men ioneaz  c  urmare a discu iilor din comisia de activit i economico-
financiare articolul 3 se modific , în sensul c  împuternicit pentru semnarea tuturor
documentelor referitoare la acest proiect va fi Emil Marinescu, vicepre edinte al
Consiliului jude ean Maramure . Societatea comercial  VITAL  va accesa acest
împrumut pentru a realiza extinderea re elei de ap /canal în jude , nefiind practic
vorba despre o implicare financiar  a jude ului în cadrul acestui contract.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.104/2013
privind aprobarea Contractului de Asisten  pentru Proiectul ce urmeaz  a fi
încheiat între Jude ul Maramure   cu S.C. VITAL S.A. i Banca European

pentru Reconstruc ie i Dezvoltare

Sunt propuse apoi spre adoptare i ultimele dou  proiecte de hot râri înscrise
pe ordinea de zi a edin ei.

Astfel, s-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.105/2013
privind aprobarea de c tre Consiliul jude ean Maramure  a Conven iunii

de colaborare între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure i Asocia ia de Ajutor Ecumenic Seelcheid (OSH) e.V.

din Germania

i

HOT RÂREA Nr.106/2013
privind aprobarea promov rii i cofinan rii proiectului cu titlul

„Sistem multiregional integrat pentru cre terea competitivit ii non-agricole
i dezvoltarea competen elor antreprenoriale ale resurselor umane din zonele

rurale”

Cu acestea, edin a se declar  închis .
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 11 iulie

2013.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

 A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier în cadrul Compartimentului Secretariat
consiliu i gestiunea documentelor.
 GMV/1 exp.


