
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

P R O C E S   V E R B A L
încheiat cu ocazia edin ei de îndat  a

Consiliului Jude ean Maramure
din 10 decembrie 2013

edin a de îndat  este convocat  de Pre edintele Consiliului
Jude ean Maramure  prin Dispozi ia nr. 466/09.12.2013, publicat  în
ziarul “Graiul Maramure ului” din ziua de  10 decembrie 2013.

edin a este prezidat  de dl. pre edinte Zamfir Ciceu.
 Lucr rile edin ei se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului
Administrativ.
 Particip , ca invita i, din cadrul Consiliului Jude ean Maramure
urm torii: dl. Drago  Ioan, director executiv, Direc ia juridic i
administra ie public , dl. Barbul Gerrard, ef serviciu, Direc ia economic
i patrimoniu, precum i reprezentan i din mass-media din jude ul

Maramure .
Dl. pre edinte Zamfir Ciceu declar  deschise lucr rile edin ei.
Din totalul de 33 de consilieri, ce compun potrivit art. 88 din Legea

nr. 215/2001 consiliul jude ean, sunt prezen i 28 de consilieri. Exist
cvorum, edin a este legal constituit .

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu prezint  urm torul proiect al ordinii
de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii bugetului de venituri

i cheltuieli al Spitalului Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare pe anul 2013;

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



3. Proiect de hot râre pentru validarea Dispozi iei nr. 463/6 decembrie
2013 emis  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , privind
rectificarea bugetului propriu pe anul 2013.
Ordinea de zi este supus  adopt rii plenului.

Proiectul ordinii de zi a edin ei de îndat  s-a adoptat cu
unanimitate de voturi.

Primul proiect de hot râre propus spre adoptare este supus la vot.
Având aviz favorabil din partea comisiei de specialitate;

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA nr. 192/2013
privind aprobarea major rii bugetului de venituri i cheltuieli

al Spitalului Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare
pe anul 2013

Este supus apoi votului urm torul proiect de  hot râre, avizat i
acesta de comisia de specialitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA nr. 193/2013
privind aprobarea contribu iei Consiliului Jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Urmeaz  supunerea la vot a proiectului de hot râre nr. 3 de pe
ordinea de zi, care în prealabil a fost analizat i avizat favorabil în
comisiile de specialitate ale consiliului jude ean.

Înainte de a supune la vot, Dl. pre edinte Zamfir Ciceu precizeaz
 bugetul propriu a fost rectificat cu suma de 150 mii lei din majorarea

sumelor defalcate din taxa pe valoare ad ugat  pentru finan area
cheltuielilor descentralizate la nivelul jude elor, concomitent cu
majorarea cu aceea i sum  a cheltuielilor de personal  pentru plata



sumelor prev zute prin hot râri judec tore ti, având ca obiect acordarea
unor drepturi de natur  salarial .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA nr. 194/2013
privind validarea Dispozi iei nr. 463/6 decembrie 2013 emis

de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , privind rectificarea
bugetului propriu pe anul 2013

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu informeaz  plenul despre data
stabilit  pentru edin a ordinar  a consiliului jude ean – i anume
17.12.2013, prezentând de asemenea i calendarul evenimentelor i
ac iunilor lunii decembrie: 10.12 – deschiderea dup  renovare a unei
sec ii a spitalului jude ean la Spitalul or enesc din omcuta Mare (se vor
asigura spitalizarea de zi i urgen ele medicale); 18.12 – primirea
colind torilor, participan ii fiind atât din cadrul înv mântului pre colar,
cât i colar; 19.12 – edin a CDR a ADR  N-V, g zduit  de jude ul
Maramure ; 20.12 – premierea copiilor olimpici i a sportivilor; 21.12 –
cea de-a cincea edi ie a evenimentului “Cr ciun în Maramure ”.
 Lucr rile edin ei s-au încheiat.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, ast zi 10
decembrie 2013.

                                                PRE EDINTE
Zamfir Ciceu

     SECRETARUL JUDE ULUI
         Dumitru Dumu a
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