
1

ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean

Maramure  din data de 9 IULIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.180 din 03.07.2014, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 5 iulie 2014.

Din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean sunt prezen i 30.
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 jude ean, conduc tori ai institu iilor subordonate acestuia, al i
invita i, precum i un num r de 12 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului plenului urm torul proiect
de ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Complexului Astronomic Baia Mare;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Muzeului de Mineralogie Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind însu irea planului de amplasament i
delimitare a imobilului cuprins în C.F. nr.112089 Baia Mare, nr. cad.
9737, situat în Baia Mare, str.Moldovei nr.17A;

4. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale de
dezlipire a unui imobil cuprins în CF nr.115561 Baia Mare, str.
Progresului, documenta ie vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub nr.
26395/2014;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de
transport 2014 – 2019 prin modificarea graficelor de circula ie pentru
transportul public de persoane prin curse regulate;
Puncte suplimentare :

6. Proiect de hot râre privind aprobarea Monografiei economico-militare
actualizat  a jude ului Maramure ;

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

8. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de
20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale
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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;

9. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.108/2012 privind
validarea desemn rii norminale a Autorit ii Teritoriale de Ordine
Public  Maramure ;

10.  Proiect de hot râre privind numirea Consiliului de administra ie al
R.A. ”Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Pre edintele men ioneaz  c  toate cele cinci proiecte de hot râri
suplimentare au fost trecute prin comisiile de specialitate ale consiliului
jude ean.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
1. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare

Proiectul de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Complexului Astronomic Baia Mare.

Pre edintele comisiei juridice i de disciplin , d-na Bondi Gyongyike
exprim  avizul favorabil dat de comisie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.114/2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

a Complexului Astronomic Baia Mare

 2. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Muzeului de Mineralogie Baia Mare.

Pre edintele comisiei juridice i de disciplin , d-na Bondi Gyongyike
exprim  avizul favorabil dat de comisie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.115/2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

a Muzeului de Mineralogie Baia Mare

3. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre privind însu irea planului de amplasament i delimitare a
imobilului cuprins în C.F. nr.112089 Baia Mare, nr. cad. 9737, situat în Baia
Mare, str.Moldovei nr.17A.

Pre edintele comisiei juridice i de disciplin , d-na Bondi Gyongyike,
exprim  avizul favorabil dat de comisie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
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HOT RÂREA Nr.116/2014
privind însu irea planului de amplasament i delimitare

 a imobilului cuprins în C.F. nr.112089 Baia Mare, nr. cad. 9737,
situat în Baia Mare, str.Moldovei nr.17A

4. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale de dezlipire a
unui imobil cuprins în CF nr.115561 Baia Mare, str. Progresului, documenta ie
vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub nr. 26395/2014.

Pre edintele comisiei juridice i de disciplin , d-na Bondi Gyongyike,
exprim  avizul favorabil dat de comisie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.117/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale de dezlipire a unui imobil

cuprins în CF nr.115561 Baia Mare, str. Progresului,
documenta ie vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub nr. 26395/2014

5. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de transport
2014 – 2019 prin modificarea graficelor de circula ie pentru transportul public
de persoane prin curse regulate.
 Pre edintele comisiei de urbanism i amenajare a teritoriului, dl. Marinel
Zoica , exprim  avizul favorabil dat de comisie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.118/2014
privind aprobarea modific rii Programului de transport 2014 – 2019
 prin modificarea graficelor de circula ie pentru transportul public

de persoane prin curse regulate

 În cele ce urmeaz  sunt propuse spre adoptare proiectele de hot râri
înscrise pe ordinea de zi suplimentar .

6. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre privind aprobarea Monografiei economico-militare
actualizat  a jude ului Maramure .

 Pre edintele comisiei pentru activit i economico-financiare, dl.Petean
Sorin, exprim  avizul favorabil dat de comisie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (avizat  favorabil de comisia
juridic i de disciplin )
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HOT RÂREA Nr.119/2014
privind aprobarea Monografiei economico-militare actualizat

 a jude ului Maramure

La proiectul de hot râre nr.7, privind aprobarea contribu iei Consiliului
jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ,
dl.consilier jude ean Sorin Petean propune urm torul amendament: ”La art.1 se
modific  suma repartizat , de la 10 mii lei la 123 mii lei. De asemenea, în anex
se va modifica suma total  repartizat  ini ial, prin introducerea urm toarelor
pozi ii noi: - acordarea unui sprijin financiar pentru comuna Ieud, în vederea
organiz rii manifest rilor cultural-artistice cu denumirea Codicele de la Ieud ,
în sum  de 10 mii lei; acordarea unui sprijin financiar comunei Recea, pentru
participarea la concursul profesional al Serviciilor Voluntare pentru Situa ii de
Urgen , faza zonal , în sum  de 3 mii lei; acordarea sumei de 40 mii lei ca
aloca ii bugetare pentru repara ii curente la  coala Gimnazial  Special
Sighetu Marma iei, jude ul Maramure ; acordarea sumei de 30 mii lei ca
aloca ie bugetar  pentru repara ii curente la Centrul  colar pentru Educa ie
Incluziv  Târgu L pu , i 30 mii lei, tot cu aceea i destina ie, pentru  coala
Gimnazial  Special  Vi eu de Sus”.
 Proiectul a fost avizat favorabil în edin a comisiei de specialitate.

Cu acest amendament, hot rârea este supus  la vot.
  S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.120/2014
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

8. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul 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.

Pre edintele comisiei economico-financiare exprim  avizul favorabil dat
de membrii comisiei.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.121/2014

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



5

9. Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre de modificare a Hot rârii nr.108/2012 privind validarea
desemn rii norminale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure , cu
urm toarele preciz ri: ”Art.1. Se valideaz  ca membri A.T.O.P. urm torii:
doamna Bondi Gyongyike, reprezentant al Consiliului jude ean Maramure i
domnul Br garu Marin, reprezentant al comunit ii locale, desemnat de
Pre edintele Consiliului jude ean Maramure .”
 Proiectul de hot râre este supus la vot.

HOT RÂREA Nr.122/2014
de modificare a Hot rârii nr.108/2012 privind validarea desemn rii
norminale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune spre adoptare
proiectul de hot râre privind numirea Consiliului de administra ie la R.A.
”Aeroportul Interna ional Baia Mare”, cu urm toarele preciz ri: ”Art.1.
Consiliul de administra ie al Aeroportului se compune din cinci membri, din
care un reprezentant al Consiliului jude ean Maramure , un reprezentant al
Ministerului Finan elor Publice desemnat de acesta, i trei persoane cu
experien  în administrarea, managementul unor regii autonome i/sau
societ i comerciale; Art.2. Se desemneaz  ca membri ai consiliului de
administra ie al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare urm torii: dl.Br garu
Marin, reprezentant al Consiliului jude ean Maramure , un reprezentant al
Ministerului Finan elor care va fi desemnat de c tre acesta, dl. Cir  Mircea,
persoan  cu experien  în administrarea societ ilor comerciale, dl. Micu Petre
i dl. F t Ioachim Nicolae. Art.3. Hot rârea Consiliului jude ean Maramure

privind modificarea componen ei consiliului de administra ie al Regiei
Autonome Aeroportul Interna ional Baia Mare se abrog ”.

Doamna Bondi Gyongike, pre edintele comisiei juridice i de disciplin ,
exprim  avizul favorabil dat de membrii comisiei.
 Proiectul de hot râre este supun la vot.
  S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.123/2014
privind numirea Consiliului de administra ie

al R.A. ”Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Ordinea de zi fiind epuizat , pre edintele Consiliului jude ean Maramure
informeaz  plenul asupra a dou  chestiuni:

1) Potrivit solicit rii venite din partea consilierului jude ean Florian Gui,
dup  vacan a parlamentar  se va stabili o edin  de consiliu la care s
participe i parlamentarii maramure eni;

2) Mâine, 10 iulie 2014, va fi convocat edin a de îndat  a consiliului
jude ean Maramure , pentru discutarea d rii în administrarea
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Consiliului local Ulmeni a unei por iuni de drum care reprezint
traversarea Some ului de la Ulmeni înspre Mire u Mare; drumul este
clasificat ca fiind de interes jude ean i datorit  faptului c  face parte
din intravilanul ora ului Ulmeni, este oportun a fi dat în administrarea
acestei unit i administrativ-teritoriale a jude ului Maramure , în ideea
ob inerii unei finan ri pentru realizarea celebrului Pod peste Some .
Studiul de fezabilitate întocmit are în momentul de fa  o valoare
destul de mare (cca. 4 milioane euro), iar programele de finan are
na ionale nu permit ob inerea de c tre titular (în spe  consiliul
jude ean) a unei finan ri la aceast  valoare. În m sura în care, dac
por iunea de drum ajunge în administrarea consiliului local Ulmeni, va
fi posibil  o refacere a studiului, o reducere a sumei i o regândire a
proiectului tehnic astfel încât s  se ajung  la o sum  care ar putea fi
finan at , nu exist  niciun impediment în cedarea acestui drum. Este
necesar ca înainte de a se întruni în edin , consiliul local Ulmeni s
aib  Hot rârea adoptat  de consiliul jude ean, în vederea d rii în
administrare a acestei por iuni de drum.

În ton cu subiectul prezentat, consilierul jude ean Florian Gui
semnaleaz  recentul protest al cet enilor ora ului Bor a, care i-au manifestat
din nou nemul umirea cu privire la starea extraordinar de proast  a lucr rilor
care se efectueaz  pe DN 18, blocând drumul i cerând audien  la pre edintele
Consiliului jude ean Maramure .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu mai face o men iune, legat  de o problem
care s-ar putea ivi i cu care s-ar putea confrunta jude ul în zona Bor a – Vi eu
este cea a de eurilor menajere. Data de 16 iulie este termenul limit  la care
Groapa de gunoi de la Vi eu de Sus trebuie închis . Datorit  faptului c  în urm
cu un an Groapa de gunoi de la Bor a a fost închis , locuitorii de-acolo trimit
reziduurile menajere la Vi eu. Prin angajamentele asumate în Comisia
European , autorit ile locale din România au obliga ia de a închide toate
depozitele neconforme cu normele europene, neexistând astfel alt  situa ie decât
ca toate localit ile din Maramure ul istoric s  depoziteze la Sighetu Marma iei.

Apoi, privitor la problema ridicat  de consilierul jude ean Florian Gui,
pre edintele consiliului jude ean precizeaz :  ”pe DN 18, pe tronsonul de drum
dintre Moisei – Iacobeni, exist  o anumit  stare de fapt. In illo tempore - i nu
atât de departe pe cât ar spune dictonul – acest drum a fost v duvit de repara ie
când întregul tronson, de la Bistri a peste Tihu a, spre jude ul Suceava, a fost
reparat, chiar pentru ca Maramure ul, ca destina ie turistic , s  nu fac
concuren  unei zone din Bucovina, care avea pre edinte pe un vicepre edinte al
Partidului Democrat Liberal, pe domnul Gheorghe Flutur! Acesta a ajutat la
dezvoltarea zonei lui, împiedicând astfel dezvoltarea alteia!”.

în completarea celor spuse de pre edinte, dl.vicepre edinte Gabriel
Zetea este de p rere c  infrastructura jude ean i chiar cea na ional  nu trebuie
pus  la punct în schimbul ob inerii de voturi de la cet eni, ci pentru a putea
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beneficia cu to ii de drumuri practicabile, atât locuitorii acestor inuturi cât i cei
care le viziteaz . Cele trei tronsoane de drum apar inând de DN 18, între Baia
Mare – Sighetu Marma iei, Sighet – Moisei i Moisei – Iacobeni au avut de
suferit de-a lungul anilor datorit   neregulilor care s-au produs contractelor
încheiate cu firmele prestatoare, toti cei trei executan i din cele trei contracte
având acelea i condi ii financiare, clauze contractuale, pe care îns  unii le-au
respectat, iar al ii nu. Pe tronsonul DN 18 Moisei - Bor a – Iacobeni a existat un
executant extrem de neserios, care nu i-a onorat clauzele contractuale, deoarece
a avut un contract foarte prost semnat de reprezentan ii CNADNR-ului de la
acel moment. Acum se încearc  repararea acestor erori, iar vestea bun  este
aceea c  jude ul Maramure  se va bucura de ceva mai mult sprijin de la
Bucure ti în perioada urm toare. CNADNR-ul a preluat acest tronson de drum
de la firma executant , se lucreaz  la el pentru punerea în siguran  a circula iei
rutiere, astfel încât oamenii s  poat  circula în condi ii normale pe acest drum.
In perioada urm toare se va organiza o alt  licita ie, exist  finan area asigurat
din dou  surse – de la Banca European  de Investi ii (55%) i din taxa de drum
(45%) – iar dac  lucrurile vor lua o turnur  bun , se va putea respecta i
termenul maxim de execu ie a acestor lucr ri, adic  data de 15 decembrie 2015.
Pentru faptul c  cei de la CNADNR au gestionat prost ani de zile aceast
situa ie a tronsonului de drum Moisei – Bor a – Iacobeni au fost necesare multe
interven ii din partea politicienilor maramure eni de la mai multe partide, iar
acum practic se îndreapt  acele erori ale CNADNR-ului.

Nici cel lalt tronson de drum, tot de pe DN 18 nu este finalizat, cu toate
 exist  aproape 100 de kilometri de drum na ional reabilitat în anul 2014:

peste 60 de kilometri reabilita i între Moisei i Sighetu Marma iei, i peste 25 de
kilometri între Baia Mare i Seini.

Vizavi de ultimul tronson de pe DN 18, Baia Sprie - Sighetu Marma iei,
actualmente exist  un memorandum semnat între CNADNR i executantul
lucr rilor de-acolo, în sum  de aproximativ 60 milioane lei, lucr rile sunt în
plin  desf urare, iar dac  nu se vor produce situa ii neprev zute (calamit i sau
alte asemenea) pân  la toamn  drumul va fi asfaltat.

Cu acestea, lucr rile edin ei se declar  închise.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 9 iulie

2014.
PRE EDINTE,
 Zamfir Ciceu

      SECRETAR AL JUDE ULUI,
        Dumitru Dumu a

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