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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
al edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 9 APRILIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.78 din 4.04.2014, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 5 aprilie 2014.

Sunt prezen i 33 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 15
reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Domnilor consilieri, avem cvorumul necesar
pentru a începe edin a, v  mul umesc pentru c  a i dat curs convoc rii.

Pe ordinea de zi a edin ei de ast zi avem înscrise 22 puncte astfel:
1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%

calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru
achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i
pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local
pe anul 2014;

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

3. Proiect de hot râre privind aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de
investi ii” i în lista pozi iei „Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2014;

4. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean
Maramure   nr. 7 din data de 29 ianuarie 2014 privind completarea
inventarului domeniului public al jude ului cu terenul aferent Policlinicii nr.
2 Baia Mare;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea solicit rii prelu rii în administrarea
Consiliului jude ean Maramure  a unui spa iu din domeniul public al
municipiului Sighetu Marma iei;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul
public al jude ului Maramure  aflate în administrarea Camerei Agricole
Jude ene Maramure ;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a
tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
jude ene Maramure ;
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8. Proiect de hot râre privind atribuirea denumirii „Liviu Borlan” colii
Populare  de Art  Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind organizarea re elei colare de înv mânt special
liceal pentru anul colar 2014 – 2015 în jude ul Maramure ;

10. Proiect de hot râre privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor
culturale pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului
Maramure  pe anul 2014;

11. Proiect de hot râre privind reprezentarea jude ului Maramure  în Adunarea
general  a ac ionarilor la S.C. „DRUMURI I PODURI” S.A.;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat cu Asocia ia
de Autism Baia Mare a proiectului „CENTRU DE RESURSE I
INTERVEN IE ÎN AUTISM MARAMURE ”;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
Centrul de vizitare Pasul Prislop în cadrul proiectului „M suri de
management privind cre terea gradului de informare i con tientizare din
Parcul Na ional Mun ii Rodnei”;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea unor m suri financiare necesare pentru
implementarea proiectului„Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor
opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord
– etapa a III-a”, prin utilizarea sumelor de inute de Asocia ia de Dezvoltare
Intercomunitar  „Transilvania de Nord” cu titlu de TVA aferent proiectului;

15. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;

16. Proiect de hot râre privind aprobarea  modific rii unor  caiete de sarcini
pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de
transport declara i câ tig tori la edin a de atribuire electronic  din data de
18.12.2013;

17. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la Programul de  înnoire a Parcului auto – 2014;

18. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Acordului de parteneriat
intre  Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure i Asocia ia F.A.U.S. – O.N.L.U.S. – Italia pentru îmbun irea
calit ii vie ii copiilor i tinerilor institu ionaliza i;

19. Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între  Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure i Funda ia S.O.S. Bambinii Onlus – Italia;

20. Not  privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni la 31 martie
2014;

21. Plângere prealabil  privind respingerea proiectului de management depus de
dl. Bob Ioan  în vederea încredin rii managementului Muzeului de
Mineralogie Baia Mare.

Punct suplimentar :
22. Proiect de hot râre privind adoptarea Regulamentului Direc iei Generale de

Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .
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Înainte de a vota ordinea de zi v  propun retragerea de pe ordinea de zi a
proiectelor de hot râre de la punctele 14, 16, 18 i 19, pentru urm toarele
considerente: la proiectul nr.14 exist  anumite neconcordan e tehnice; proiectul de la
punctul 16 nu poate fi aprobat în modalitatea propus , aceea de a modifica retroactiv
caiete de sarcini care au stat la baza efectu rii unei proceduri de achizi ie public , ci
eventual se poate aproba doar modificarea de traseu i asta într-o edin  viitoare; în
ce prive te proiectele 18 i 19 am s -l rog pe domnul vicepre edinte Zetea s  v
explice de ce.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Aceste proiecte de hot râri trebuie retrase
de pe ordinea de zi, pentru c  la o edin  anterioar  consilierii au luat decizia de a nu
mai aproba proiecte ale Direc iei pân  la clarificarea situa iei tensionate din cadrul
institu iei. Sus inem îns  proiectul de hot râre de la punctul suplimentar, acela de
aprobare a Regulamentului DGASPC Maramure .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun. Cu aceste modific ri propuse, v  supun
votului ordinea de zi a edin ei.

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%

calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru
achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i
pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are
local  pe anul 2014. Avizat de comisia pentru activit i economico-
financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.43/2014
pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculate

 din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului
pentru achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor

de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor
de infrastructur  care necesit  cofinan are local  pe anul 2014

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean la
diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar . Avizat de comisia economico-
financiar .

Dl.consilier jude ean Sorin Petean propune urm torul amendament: ”art.1 se
majoreaz  cu suma de 3.000 lei, de la 218 mii lei la 221 mii lei, suma de 3000 lei
fiind alocat  Colegiului Na ional”Mihai Eminescu” Baia Mare.

Proiectul de hot râre este supus spre adoptare, cu amendamentul formulat.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.44/2014
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar



4

3. Proiect de hot râre privind aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de
investi ii” i în lista pozi iei „Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2014. Avizat de
comisia juridic i de disciplin i de comisia pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.45/2014
privind aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de investi ii” i în lista

pozi iei „Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2014

4. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean
nr.7/29.01.2014 privind completarea inventarului domeniului public al jude ului, cu
terenul aferent Policlinicii nr.2 Baia Mare. Avizat de comisia pentru activit i
economico-financiare i comisia juridic .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.46/2014
pentru modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure

 nr. 7 din data de 29 ianuarie 2014 privind completarea inventarului domeniului
public al jude ului cu terenul afferent

 Policlinicii nr. 2 Baia Mare

5. Proiect de hot râre privind aprobarea solicit rii prelu rii în administrarea
Consiliului jude ean Maramure  a unui spa iu din domeniul public al municipiului
Sighetu Marma iei. Avizat de comisia pentru activit i economico-financiare i
comisia juridic .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.47/2014
privind aprobarea solicit rii prelu rii în administrarea

Consiliului jude ean Maramure  a unui spa iu
din domeniul public al municipiului Sighetu Marma iei

6. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unor imobile din domeniul
public al jude ului Maramure  aflate în administrarea Camerei Agricole Jude ene
Maramure . Avizat de comisia pentru activit i economico-financiare i comisia
juridic .

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea propune, conform HG1609/16.12.2009,
completarea articolului 1 cu sintagma ”cu obligativitatea p str rii destina iei i
func ionalit ii . Art.1 va avea astfel urm torul cuprins: ”Se aprob  închirierea în
condi iile legii, cu obligativitatea p str rii destina iei i func ionalit ii, pe o perioad
de 5 ani, a unor immobile din domeniul public al jude ului Maramure  aflate în
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administrarea Camerei Agricole Jude ene Maramure , având datele de identificare
cuprinse în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre”.

Proiectul de hot râre cu amendamentul formulat este supus spre adoptare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.48/2014

privind aprobarea închirierii unor imobile
din domeniul public al jude ului Maramure

aflate în administrarea Camerei Agricole Jude ene Maramure

7. Proiect de hot râre privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a
tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole jude ene
Maramure . Avizat de comisia pentru agricultur i comisia economico-financiar .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.49/2014
privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor

 prin care se constituie veniturile proprii
ale Camerei Agricole jude ene Maramure

8. Proiect de hot râre privind atribuirea denumirii „Liviu Borlan” colii
Populare  de Art  Baia Mare. Avizat de comisia pentru înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural i comisia juridic i de disciplin .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.50/2014
privind atribuirea denumirii „Liviu Borlan”

colii Populare  de Art  Baia Mare

9. Proiect de hot râre privind organizarea re elei colare de înv mânt special
liceal, pentru anul colar 2014 – 2015 în jude ul Maramure . Avizat de comisia
pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.51/2014
privind organizarea re elei colare de înv mânt special liceal, pentru anul

colar 2014 – 2015, în jude ul Maramure

10. Proiect de hot râre privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor
culturale pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului Maramure
pe anul 2014. Conform dispozi iei legale, componen a nominal  a comisiei va fi
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cut  public  dup  încheierea selec iei. Proiect avizat în comisia pentru înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.52/2014
privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale

pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu
al jude ului Maramure  pe anul 2014

11. Proiect de hot râre privind reprezentarea jude ului Maramure  în Adunarea
general  a ac ionarilor la S.C. „DRUMURI I PODURI” S.A.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu propune urm torul amendament: num rul
reprezentan ilor în Adunarea General  a Ac ionarilor la S.C. Drumuri i Poduri
Maramure  S.A. este de 7.
 Alin.(2) Se numesc reprezentan ii Consiliului jude ean Maramure  în
Adunarea General  a Ac ionarilor la S.C. Drumuri i Poduri Maramure  S.A.
urmând ca mandatul acestora s  fie stabilit la viitoarea edin .

Cele 7 persoane propuse sunt:  pan Vasile, Barbul Gerrard, Belu Ioan,
Buteanu Vasile Alexandru, Pricop Ioan Gavril, Rus Romulus, Sabou Cosmin Dinu.
 Datorit  faptului c  dl.consilier Florian Gui îl propune pe senatorul Gheorghe
Mihai Bârle ca reprezentant al Consiliului în AGA, se întocmesc buletinele de vot,
pentru a se proceda la vot secret.

 Între timp, se trece la urm torul punct de pe ordinea de zi.

12. Proiect de hot râre  privind aprobarea promov rii în parteneriat cu
Asocia ia de Autism Baia Mare a proiectului „CENTRU DE RESURSE I
INTERVEN IE ÎN AUTISM MARAMURE ”. Avizat de comisia pentru activit i
economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.53/2014
privind aprobarea promov rii în parteneriat

cu Asocia ia de Autism Baia Mare a proiectului
 „CENTRU DE RESURSE I INTERVEN IE ÎN AUTISM MARAMURE ”

13. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru Centrul de vizitare Pasul Prislop în cadrul proiectului „M suri de management
privind cre terea gradului de informare i con tientizare din Parcul Na ional Mun ii
Rodnei”. Avizat de comisia pentru activit i economico-financiare.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.54/2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Centrul de vizitare
Pasul Prislop în cadrul proiectului „M suri de management privind cre terea

gradului de informare i con tientizare din Parcul Na ional Mun ii Rodnei

14. Proiect de hot râre privind  aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate special. Avizat de
comisia pentru amenajarea teritoriului i urbanism.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.55/2014
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu

 pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale

15. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la Programul de  înnoire a Parcului auto – 2014. Avizat de comisia
juridic i de disciplin i comisia economico-financiar .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.56/2014
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure

la Programul de  înnoire a Parcului auto – 2014

16. Nota privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni la 31
martie 2014 este însu it  în unanimitate de c tre consilierii jude eni prezen i la
edin .

17. Plângere prealabil  privind respingerea proiectului de management depus
de dl. Bob Ioan  în vederea încredin rii managementului Muzeului de Mineralogie
Baia Mare.

Dl,pre edinte Zamfir Ciceu: Împotriva Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  de respingere a proiectului de management la Muzeul de Mineralogie
Baia Mare a fost formulate o plângere prealabil  de c tre domnul Bob Ioan, care a
fost supus  avizului comisiei juridice. Puncte de vedere ?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi : Domnule pre edinte, comisia
juridic  a hot rât s  î i men in  pozi ia exprimat  în edin a din data de 19 februarie
când a respins acest proiect de management.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot acest mod de solu ionare a
Plângerii prealabile formulate, în sensul respingerii Plângerii formulate, având avizul
comisiei juridice. Cine este pentru respingerea Plângerii prealabile?
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 S-a votat respingerea Plângerii prealabile formulate de c tre dl. Ioan Bob,
cu 25 voturi pentru i 6 ab ineri.

18. Proiect de hot râre privind adoptarea Regulamentului Direc iei Generale
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure . Avizat de comisia de asisten
social i protec ia copilului.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În cursul zilei de luni, 7 aprilie 2014, a avut loc
edin a Colegiului director al Direc iei Generale de Asisten  Social  în care au fost

aduse câteva modific ri la proiectul de regulament, votate în acea edin . În
consecin , proiectul de regulament este supus i votului plenului consiliului
jude ean.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.57/2014
privind adoptarea Regulamentului

Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

 Rezultatul votului secret privind reprezentarea jude ului Maramure  în
Adunarea General  a Ac ionarilor la S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure  se
prezint  astfel:

1.  pan Vasile   - 32 voturi pentru i 1 vot împotriv ;
2. Barbul Gerrard   - 33 voturi pentru;
3. Belu Ioan   - 31 voturi pentru i 2 voturi împotriv ;
4. Buteanu Vasile Alexandru - 32 voturi pentru i 1 vot împotriv ;
5. Pricop Ioan Gavril  - 33 voturi pentru;
6. Rus Romulus   - 32 voturi pentru i 1 vot împotriv ;
7. Sabou Cosmin Dinu    - 29 voturi pentru i 4 voturi împotriv ;
8. Bârlea Gheorghe Mihai -   9 voturi pentru i 24 împotriv
Astfel, componen a nominal  a AGA S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure

mâne aceea i din proiectul de hot râre formulat.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.58/2014
privind reprezentarea jude ului Maramure  în Adunarea General  a

Ac ionarilor la S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure

Cu acestea, Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  declar edin a
închis .
 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 9 aprilie
2014.

PRE EDINTE,
   Zamfir Ciceu
       SECRETAR  AL JUDE ULUI,
           Dumitru Dumu a
A consemnat: consilier Valeria Mihaela Ghita.


