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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 29 IANUARIE 2014

edin a ordinar este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.18 din 24.01.2014, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 25 ianuarie 2014.

Sunt prezen i 32 membri ai Consiliului jude ean, 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 dezbateri particip  directorii
executivi i personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului judetean,
conduc tori ai institu iilor din subordinea acestuia, precum i un num r de 10
reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir prezint  plenului urm torul proiect al ordinii de
zi:

1. Proiect de hot râre de aprobare a proiectului de management i a duratei
contractului, la Muzeul Jude ean de Mineralogie Baia Mare;

2. Proiect de hot râre privind reorganizarea institu iei publice de cultur
Familia Român i trecerea acesteia ca structur  în cadrul Bibliotecii
Jude ene Petre Dulfu Baia Mare;

3. Proiect de hot râre de stabilire a pre ului mediu/tona de mas  verde,
ob inut  de pe paji ti în jude ul Maramure ;

4. Proiect de hot râre privind numirea lichidatorului pentru S.C.
PROTEPLANT MARAMURE S.R.L.;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al
jude ului Maramure  a unui bun, ca urmare a finaliz rii construc iei acestuia
de c tre Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

6. Proiect de hot râre privind completarea inventarului domeniului public al
jude ului Maramure  cu terenul aferent Policlinicii nr.2 Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al
jude ului Maramure  a unor bunuri situate în Baia Mare, str.Avram Iancu
nr.2;
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8. Proiect de hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad ugat , pentru drumuri jude ene i comunale, pe anul
2014;

9. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
jude ului rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2013;

10.Proiect de hot râre pentru aprobarea încredin rii serviciului economic de
interes general Aeroportul Interna ional Baia Mare;

11.Proiect de hot râre pentru aprobarea contract rii de c tre Direc ia General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  a unor servicii
sociale de tip reziden ial, pentru adul i;

12.Proiect de hot râre privind promovarea i cofinan area proiectului cu titlul
Educa ia – ansa de a scrie propriul viitor;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul
jude ean Maramure  pentru diferite structuri asociative în care jude ul
Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2014.

Dl.consilier jude ean Cosmin Drulea: D-le pre edinte, stima i colegi, înainte
de a fi supus  votului ordinea de zi solicit urm toarea chestiune: având în vedere
evenimentele petrecute zilele trecute la Muzeul de Mineralogie, propun scoaterea
punctului nr.1 de pe ordinea de zi a edin ei, pân  la o edin  viitoare, timp în care
vom vedea care vor fi rezultatele anchetei i vom putea analiza i mai în detaliu
proiectul de management al d-lui director Bob, urmând ca apoi s  lu m o hot râre.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot propunerea colegului nostru
Cosmin Drulea.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Înainte de asta doresc s  fac i eu unele
preciz ri aici. În ultima perioad  au existat unele discu ii constructive din partea
consilierilor, i m  bucur c  s-au implicat în problematica de la Muzeul de
Mineralogie vizavi de incidentele petrecute acolo sîmb  noaptea, cand a fost sustras
acel valoros esantion mineral, i c  s-au conturat câteva concluzii din partea
consilierilor. Trebuie îns  s  mai a tept m o s pt mân , dou , pân  ce vom avea
câteva r spunsuri din partea organelor abilitate care desf oar  o anchet  în acest
sens, în special din partea Poli iei. Eu am fost acolo duminic i pot s  v  spun c
exist  câteva neconcordan e în ceea ce prive te securitatea institu iei, chiar
managementul pe linie de paz i securitate, unde va trebui s  g sim o solu ie, în ce
prive te raportul cu firma de paz  privat i cu Serviciul jude ean de paz . Sunt trei
chestiuni clare unde va trebui s  lu m o decizie ferm , fiindc  pierderea unei p i din
patrimoniul jude ean i chiar na ional reprezint  o problem , una pe care va trebui s
o extindem la toate muzeele. Va trebui s  avem în vedere o analiz  mai am nun it  a
plenului, pentru acest gen de situa ii.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot propunerea de modificare a ordinii
de zi, în sensul amân rii discut rii proiectului nr.1, pân  la o edin  viitoare din luna
februarie.
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S-a votat, cu 26 voturi pentru i 6 ab ineri, amânarea discut rii
proiectului de hot râre de aprobare a proiectului de management i a duratei
contractului, la Muzeul Jude ean de Mineralogie Baia Mare.

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a edin ei,
exceptând primul punct.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, ca o concluzie desprins  din
discu iile anterioare, m  voi referi i eu nu la managementul muzeului, ci la paza
acestei institu ii. Cei de la Serviciul Jude ean de Paz  cred c  au comis grave erori, i
acolo se impune luarea unor m suri radicale cu privire la managementul acestui
Serviciu, aspect la care am c zut cu to ii de acord, în discu iile avute cu domnii
consilieri i vicepre edin i.

Începem edin a, cu proiectul de hot râre nr.2, privind reorganizarea institu iei
publice de cultur Familia Român i trecerea acesteia ca structur  în cadrul
Bibliotecii Jude ene Petre Dulfu Baia Mare. Comisia economico-financiar i cea
juridic  au avizat favorabil proiectul, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 3 voturi împotriv ,

HOT RÂREA Nr.3/2014
privind reorganizarea institu iei publice de cultur Familia Român

i trecerea acesteia ca structur  în cadrul Bibliotecii Jude ene
Petre Dulfu Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
stabilirea pre ului mediu/tona de mas  verde, ob inut  de pe paji ti în jude ul
Maramure . Comisia pentru agricultur i dezvoltare rural  din cadrul Consiliului
jude ean a dat aviz favorabil acestui proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.4/2014
privind stabilirea pre ului mediu/tona de mas  verde,

ob inut  de pe paji ti în jude ul Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun
votului este cel privind numirea lichidatorului pentru S.C. PROTEPLANT
MARAMURE S.R.L. Comisia juridic i de disciplin  a dat aviz favorabil.
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S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.5/2014

privind numirea lichidatorului pentru S.C.PROTEPLANT MARAMURE S.R.L

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului în cele ce urmeaz  proiectul de
hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a
unui bun, ca urmare a finaliz rii construc iei acestuia de c tre Spitalul de Boli
Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare. i acesta a ob inut avizele favorabile din partea
celor dou  comisii de specialitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.6/2014
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure

a unui bun, ca urmare a finaliz rii construc iei acestuia
de c tre Spitalul de Boli Infe ioase i Psihiatrie Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Comisia juridic i cea pentru activit i
economico-financiare au avizat i proiectul de hot râre privind completarea
inventarului domeniului public al jude ului Maramure  cu terenul aferent Policlinicii
nr.2 Baia Mare. Dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.7/2014
privind completarea inventarului domeniului public al jude ului Maramure

cu terenul aferent Policlinicii nr.2 Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, v  supun acum spre adoptare
proiectul de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului
Maramure  a unor bunuri situate în Baia Mare, str.Avram Iancu nr.2., care a fost
avizat în edin ele comisiilor juridic i economico-financiar .

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.8/2014
privind aprobarea includerii în domeniul public al jud ului Maramure

a unor bunuri situate în Baia Mare, str.Avram Iancu nr.2

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 8 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
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ad ugat , pentru drumuri jude ene i comunale, pe anul 2014, avizat de comisia
pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.9/2014
privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din taxa

pe valoarea ad ugat , pentru drumuri jud ene i comunale, pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun aten iei i adopt rii în cele ce urmeaz
proiectul de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului
rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2013. Documentul a fost analizat i
avizat în edin a comisiei pentru activit i economico-financiare.

Aici exist  un amendament venit din partea comisiei economico-financiare, în
sensul modific rii a dou  pozi ii din lista Anex i a introducerii uneia noi, astfel:
acordarea sumei de 150 mii lei Bibliotecii jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare, pentru
dotarea cu tehnic  de calcul; diminuarea sumei alocate ini ial Centrului jude ean de
Informare, Consiliere i Formare Profesional „Pentru Voi” la 40 mii lei, rezultând
astfel i un total modificat, de la 41.231,0 mii lei, la 41.121,0 mii lei. Astfel, la art.1
din hot râre, suma utilizat  din excedentul anual al bugetului local al Consiliului
jude ean Maramure , rezultat la încheierea exerci iului bugetar 2013 va fi 41.121,0
lei.

 supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.10/2014
privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,

rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2013

Este supus votului proiectul de hot râre pentru aprobarea încredin rii
serviciului economic de interes general Aeroportul Interna ional Baia Mare, avizat
favorabil de membrii comisiei pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.11/2014
pentru aprobarea încredin rii serviciului economic de interes general

Aeroportul Interna ional Baia Mare
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem acum la proiectul de hot râre pentru
aprobarea contract rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure  a unor servicii sociale de tip reziden ial, pentru adul i. Cele
dou  comisii au dat avize favorabile acestei solicit ri.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.12/2014
pentru aprobarea contract rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social

i Protec ia Copilului Maramure  a unor servicii sociale de tip reziden ial,
pentru adul i

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun
aten iei este cel privind promovarea i cofinan area proiectului cu titlul Educa ia –
ansa de a scrie propriul viitor. Având aviz favorabil dat de comisia de specialitate,

vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.13/2014
privind promovarea i cofinan area proiectului cu titlul

Educa ia – ansa de a scrie propriul viitor

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am ajuns la ultimul proiect înscris pe ordinea de
zi a edin ei noastre, cel privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul
jude ean Maramure  pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are
calitatea de membru, pentru anul 2014. i aici avem un amendament, în sensul c
Asocia ia Na ional  a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  (ATOP) a solicitat
majorarea cotiza iei de la 2.000 lei la 5.000 lei. Astfel, suma total  se majoreaz  de la
889,95 mii lei la 892,95 mii lei. Cu acestea, v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.14/2014
privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de Consiliul jude ean Maramure
pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are calitatea

 de membru, pentru anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, am epuizat ordinea de zi a
edin ei.
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Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: D-le pre edinte, înainte de a
declara închis edin a, v  rog s -mi da i voie s  îi sugerez d-lui director Teodor
Ardelean, de la Biblioteca jude ean , s  monteze pe viitor o sta ie de amplificare a
sunetului în sala de conferin e a bibliotecii, deoarece am participat ieri la o lansare de
carte i nu se auzea mai nimic din cuvânt rile inute de cei prezen i. Într-o alt  ordine
de idei, legat de colile din jude ul Maramure , avem semnale c  un num r foarte
mare de institu ii colare nu au ob inut autoriza ii de func ionare pentru grupurile
sanitare din dotare. A  propune ca fiec rei prim rii care se confrunt  cu asemenea
probleme s  i se aloce o sum  de 100 milioane lei, cu destina ie direct  pentru a a
ceva, pentru rezolvarea acestui aspect. Dac  nu avem ace ti bani, v  rog frumos s
imi pune i la dispozi ie toate datele de identificare a prim riilor cu astfel de probleme
i fac eu rost de bani de-acolo, f  s  impieteze asupra altor activit i.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
doresc s  men ionez i eu dou  chestiuni: 1) v  reamintesc c  în urm  cu 3 luni am
hot rât s  avem o comisie care va analiza i va prezenta un raport privitor la situa ia
de la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .
Mi-este ru ine s  aud tot timpul, prin media, c  de la aceast  institu ie trebuie s
plece nu tiu cine, directorul. Noi, consilierii trebuie s  lu m o decizie, s  facem
ceva. 2) A doua chestiune este cu referire la dispari ia acelei piese importante de la
Muzeul de Mineralogie, dup  care ar trebui s  plângem cu to ii. În anul 2010 a fost
Congresul Mondial de Mineralogie la Budapesta, i o aplica ie de teren f cut  în zona
noastr , în nordul României, a avut ca punct central vizitarea Muzeului de
Mineralogie din Baia Mare. Din 16 ri, cei mai mari speciali ti în mineralogie s-au
oprit fascina i în fa a vitrinei cu exponatul nostru disp rut, pentru c  era ceva ce ei nu
mai v zuser , o pies  unicat nemaiîntâlnit  în niciun muzeu din lume, i, cu toate
cuno tin ele lor de profesori academicieni, nu tiau c  putea exista un asemenea
exemplar. Din punct de vedere al valorii, a fost o pies  de neînlocuit, de i domnul
director al muzeului spunea zilele trecute c  exist  piese mult mai valoroase decât
acel esantion mineral, un calcit de form  sferic , sustras sâmb  noaptea din muzeu.

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: D-le pre edinte, da i-mi voie s  fac i
eu o precizare, legat de prima chestiune ridicat  de colegul nostru Marinel Kovacs:
ieri am intrat în posesia r spunsului la cele 25 de întreb ri pe care le-am formulat
legat de raportul de activitate al directorului D.G.A.S.P.C. Maramure , urmând ca

pt mâna viitoare, mar i, s  le dezbatem cu comisia i s  v  trimitem un raport final,
cu concluziile noastre.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Da, rog comisia s  ne prezinte la edin a din
luna februarie acest raport. Cu privire la cealalt  chestiune, de la muzeul de
mineralogie, sper ca tot pân  la edin a viitoare s  avem un raport de evaluare clar. În
problema ridicat  de colegul nostru Cerne tean, sper ca acel neajuns de la bibliotec

 fie eliminat, având în vedere faptul c  tocmai i s-a alocat o sum  considerabil
pentru achizi ionarea tehnicii de calcul. Vizavi de partea de coli, autorit ile locale în
subordinea c rora sunt acele unit i colare cu deficien e la grupurile sanitare
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consider c  sunt suficient de mature administrativ, i nu a existat vreo prim rie rural
reia s  nu îi fi alocat anul trecut fonduri din sec iunea de dezvoltare, din cotele de

defalcare. Modul de utilizare a acestor sume cade îns  în sarcina ordonatorilor
principali de credite de acolo.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: D-le pre edinte, v  cer sprijinul atât dvs.
cât i d-lui secretar Dumu a, s  desemna i o persoan  din consiliul jude ean care s

 ajute în elaborarea unui proiect vizând o economie de carburan i de cel pu in 30%
din bugetul consiliului jude ean. Multe institu ii din municipiu i jude  au deja acea
urm rire prin GPS a activit ii ma inilor din parcurile lor auto. Exist  un proiect al
VODAFON-ului care vine în întâmpinare cu o sum  modic  pe fiecare automobil sau
autoutilitar , prin acest sistem GPS, undeva la 6 – 7 euro/lun .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Eu v  propun altceva: având un serviciu propriu
de transport, cred c  persoana cea mai util  pentru a discuta chestiunile semnalate de
dvs. este chiar eful acestui serviciu, cu care v  rog s  lua i leg tura.

Dac  nu mai sunt alte interven ii, declar lucr rile edin ei închise i v
mul umesc pentru participare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 29 ianuarie
2014.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria, consilier în cadrul Compartimentului
Secretariat Consiliu i Gestiune Documente.


