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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

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

din data de 27 AUGUST 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.230 din 22.08.2014, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 23 august 2014.

Din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean sunt prezen i 32.
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 15 reprezentan i
mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun  ziua, stima i colegi. Am s  v  supun votului
urm torul proiect de ordine de zi, care con ine i un punct suplimentar:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i
cheltuieli al jude ului pe anul 2014;

2. Proiect de hot râre pentru modificarea anexei la Hot rârea Consiliului
jude ean nr. 10/29.01.2014 privind utilizarea excedentului anual al bugetului
jude ului, rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2013 i a anexei la
Hot rârea nr.120/2014;

3. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
imobil din domeniul public al jude ului Maramure  situat în Baia Mare,
str.Progresului nr.17/B;

4. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
imobil din domeniul public al jude ului Maramure , situat în Baia Mare,
str.George Co buc nr.16;

5. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
imobil din domeniul public al jude ului Maramure , situat în Baia Mare,
str.Progresului nr.17;

6. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
imobil din domeniul public al jude ului Maramure , situat în Baia Mare,
str.B.Delavrancea;

7. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
imobil din domeniul public al jude ului Maramure , situat în Baia Mare,
str.Victor Babe  nr.52;

8. Proiect de hot râre privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului
public Centrul Jude ean de Informare Turistic  ”Maramure InfoTurism”;
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9. Proiect de hot râre pentru modificarea anexei la Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  nr.87/2014 privind stabilirea num rului de posturi din
aparatul de specialitate al Consiliului jude ean i al institu iilor subordonate;

10. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de func ii
pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure ;

11. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Camerei Agricole a jude ului
Maramure  la Programul na ional de înnoire a parcului auto;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii programului de transport
pentru re eaua de trasee jude ene, prin modificarea graficelor de circula ie pe
perioada 2014-2019;

13. Proiect de hot râre privind atribuirea denumirii ”Victor Gorduza” Muzeului
jude ean de Mineralogie Baia Mare;

14. Proiect de hot râre privind stabilirea modului de exercitare a atribu iilor de
conducere executiv  la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

15. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare al Spitalului Jude ean de Urgen  ”Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare;

16. Proiect de hot râre  privind aprobarea documenta iei ”Hart  strategic  de
zgomot  la Aeroportul Interna ional Baia Mare;

17. R spuns la plângerile prealabile privind Hot rârea de desemnare a membrilor
în consiliul de administra ie la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

18. Raport privind utilizarea fondului de rezerv  constituit la dispozi ia
Consiliului Jude ean la data de 30 iunie 2014;

19. Not  privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la 30 iunie
2014;

20. Informare privind deficien ele consemnate în Procesul verbal de constatare nr.
1079/27.06.2014 întocmit de Camera de Conturi Maramure  pentru anul 2013
i modul de solu ionare al acestora.

Punct suplimentar:
21. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean

Maramure  nr.117 din data de 9.07.2014 privind însu irea documenta iei
tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în C.F. nr.115561 Baia
Mare, str.Progresului, documenta ie vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub
nr.26395/2014.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  propun s  discut m ca prim punct proiectul de
hot râre de la punctul 13, ocazie cu care s inem i un moment de reculegere în
memoria celui care a fost Victor Gorduza. Apoi, v  mai propun ca proiectul suplimentar

 îl dezbatem la punctul 4.
Propunerea a fost adoptat  în unanimitate.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hot râre privind

atribuirea denumirii ”Victor Gorduza” Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare.
D-na consilier jude ean Bondi Gyongyike: Comisia juridic  a avizat favorabil

proiectul.
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu avizele favorabile ale comisiei de cultur i
comisiei juridice, v  supun la vot hot rârea.
 Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
salut ini iativa pre edintelui Consiliului jude ean de a ne propune p strarea unui
moment de reculegere în memoria lui Victor Gorduza i v-a  ruga s -mi permite i s
mai adaug câteva lucruri la ceea ce este scris în expunerea de motive a pre edintelui.
 Muzeul de Mineralogie cu care noi, consiliul jude ean, municipiul Baia Mare i
întreg jude ul Maramure  ne mândrim este de fapt un merit datorat în întregime celui
care a fost Victor Gorduza, pentru c  un muzeu de valoarea acestuia pe care-l avem noi
în Baia Mare i care este unic în Europa, nu este doar o cl dire, ci, în primul rând este
ceea ce are el ca patrimoniu inestimabil, acea colec ie de care este legat numele lui
Victor Gorduza, omul care timp de 40 de ani nu a f cut altceva decât s  adune, din tot
bazinul minier Maramure , cele mai formidabile flori de min , care ast zi sunt exponate
ale acestui muzeu, s  apere aceast  colec ie de cei care au vrut s  o desfiin eze i s  o
duc  la Bucure ti atunci când s-a înfiin at Muzeul Geologic al României. El a ap rat
aceast  colec ie, cu tact, i a f cut în a a fel încât s  ne r mân  cele mai reprezentative

antioane pe care ast zi le avem expuse. Eu cred c  ceea ce facem noi ast zi nu este
altceva decât un semn al intr rii în normalitate i în firescul lucrurilor, într-o societate în
care, din p cate, uit m de multe ori ce este firesc i normal.
 V  propun, a adar, s  vot m cu inima deschis i cu tot sufletul acest proiect de
hot râre.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu avizele favorabile ale comisiei de cultur i
comisiei juridice, v  supun la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.126/2014
privind  atribuirea denumirii ”Victor Gorduza”
Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului pe anul 2014. Avizul
comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.127/2014
privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli

al jude ului pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.3 pentru modificarea anexei
la Hot rârea Consiliului jude ean nr. 10/29.01.2014 privind utilizarea excedentului
anual al bugetului jude ului, rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2013 i a
anexei la Hot rârea nr.120/2014. Avizul comisiilor ?
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Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.128/2014
pentru modificarea anexei la Hot rârea Consiliului jude ean nr. 10/29.01.2014

i la Hot rârea Consiliului jude ean nr.120/09.07.2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m cu proiectul de hot râre suplimentar,
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.117 din data de
9.07.2014 privind însu irea documenta iei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil
cuprins în C.F. nr.115561 Baia Mare, str.Progresului, documenta ie vizat  de c tre
O.C.P.I. Maramure  sub nr.26395/2014. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil i din partea comisiei
juridice i de disciplin .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.129/2014
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.117

 din data de 9.07.2014 privind însu irea documenta iei tehnice cadastrale
de dezlipire a unui imobil cuprins în C.F. nr.115561 Baia Mare, str.Progresului,

documenta ie vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub nr.26395/2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei
cadastrale pentru un imobil din domeniul public al jude ului Maramure  situat în Baia
Mare, str.Progresului nr.17/B. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edintele comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.130/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul public

al jude ului Maramure  situat în Baia Mare, str.Progresului nr.17/B

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei
cadastrale pentru un imobil din domeniul public al jude ului Maramure , situat în Baia
Mare, str.George Co buc nr.16. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.
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 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia juridic  a avizat favorabil
proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.131/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul public

al jude ului Maramure , situat în Baia Mare, str.George Co buc nr.16

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul public al jude ului
Maramure , situat în Baia Mare, str.Progresului nr.17. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil.
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil i din partea comisiei

juridice.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.132/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul public

al jude ului Maramure , situat în Baia Mare, str.Progresului nr.17

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei
cadastrale pentru un imobil din domeniul public al jude ului Maramure  situat în Baia
Mare, str.Barbu  tef nescu Delavrancea, nr.25/A. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edintele comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.133/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul public

al jude ului Maramure  situat în Baia Mare, str.Barbu Delavrancea, nr.25/A

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei
cadastrale pentru un imobil din domeniul public al jude ului Maramure  situat în Baia
Mare, Victor Babe  nr.52. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edintele comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil dat de comisia juridic .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.134/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul public

al jude ului Maramure  situat în Baia Mare, str.Victor Babe  nr.52



6

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, stima i colegi, cu punctul 10, proiectul
de hot râre privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului public Centrul
Jude ean de Informare Turistic  ”Maramure InfoTurism”. Avizul comisiilor, v  rog.
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edintele comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edintele comisiei pentru activit i
economico-financiare: Aviz favorabil.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun la vot proiectul de hot râre. Cine este
pentru? - 26 voturi; Împotriv ? -0 voturi; Ab ineri? – 6 voturi.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 6 ab ineri

HOT RÂREA Nr.135/2014
privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului public

Centrul Jude ean de Informare Turistic  ”Maramure InfoTurism”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.11, pentru modificarea
anexei la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.87/2014 privind stabilirea
num rului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean i al institu iilor
subordonate. Avizul comisiilor?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Din partea comisiei juridice aviz
favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.136/2014
pentru modificarea anexei la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure

nr.87/2014 privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate
al Consiliului jude ean i al institu iilor subordonate

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La urm torul proiect de hot râre, privind
modificarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului jude ean Maramure , avem urm torul amendament: fa  de observa iile

cute prin avizul dat de Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici, la art.2 num rul
func iilor publice care se stabilesc prin transformarea posturilor contractuale este de 4 i
nu de 5, i în anexa 1 cu organigrama, structura Arhitect  ef  are nivel de Direc ie, cu
15 posturi de execu ie subordonate, incluzând în acestea i Serviciul de Turism i
Promovare a Jude ului. Avizul comisiilor?
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edintele comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edintele comisiei pentru activit i
economico-financiare: Aviz favorabil.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu acest amendament, v  supun votului hot rârea.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.137/2014
privind modificarea organigramei i a statului de func ii

pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.13, privind aprobarea
particip rii Camerei Agricole a jude ului Maramure  la Programul na ional de înnoire a
parcului auto. Avizele comisiilor?

D-na Gyongyike Bondi: Favorabil.
Dl. Sorin Petean: Favorabil.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.138/2014
privind aprobarea particip rii Camerei Agricole a jude ului Maramure

 la Programul na ional de înnoire a parcului auto

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee
jude ene, prin modificarea graficelor de circula ie pe perioada 2014/2019. Avizul
comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei de urbanism i
amenajare a teritoriului: Favorabil, domnule pre edinte.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.139/2014
privind aprobarea modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee

jude ene, prin modificarea graficelor de circula ie, pe perioada 2014-2019

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
stabilirea modului de exercitare a atribu iilor de conducere executiv  la R.A. Aeroportul
Interna ional Baia Mare.  i aici, înainte de a-l supune la vot, am s  v  dau urm toarea
explica ie: potrivit prevederilor Ordonan ei nr.109/2011, stabilirea modului de
exercitare a conducerii executive la regii autonome revine autorit ii tutelare, respectiv
Consiliului jude ean Maramure , care poate stabili modalitatea de exercitare a
conducerii executive, respectiv prin consiliul de administra ie sau director. Propunerea
noastr  este ca ea s  fie a a cum a fost pân  acum, prin director. Acesta este obiectul
prezentului proiect de hot râre i v  rog s  nu îl confunda i. Am avut i discu ii mai
extinse în cadrul edin elor de comisii de specialitate i de aceea am inut s  fac aceast
precizare.

Avizul comisiilor?
 D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edintele comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil.

Dl.consilier jude ean Alexandru Deac: Domnule pre edinte, domnilor colegi,
rerea mea i a grupului nostru este c  ar trebui s  suspend m orice fel de dezbateri i

adopt ri de hot râri pân  se solu ioneaz  acest caz în contencios sau în alt  instan .
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am s  supun la vot solicitarea dvs. Vreau s  v

dau doar o singur  explica ie: modalitatea de exercitare a conducerii executive nu are
niciun fel de relevan  asupra legalit ii sau nelegalit ii unei hot râri deja adoptate,
asupra c rora ve i avea imediat posibilitatea s  v  pronun i, inclusiv prin lu rile de
cuvânt necesare.
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Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Ca institu ie tutelar  a aeroportului, ne afl m
în acest moment în discu ii cu Ministerul Transporturilor, în ceea ce prive te repunerea
pe tapet a proiectului de modernizare i prelungire a pistei Aeroportului Baia Mare. Eu
zic c  ar trebui s  lu m toate m surile pe care noi, consiliul jude ean, le putem lua,
astfel încât situa ia de la Aeroportul Interna ional Baia Mare s  fie rezolvat  cât mai
urgent, pentru ca în momentul când Ministerul Transporturilor va avea o solu ie
favorabil  moderniz rii aeroportului noi s  fim preg ti i, s  avem o unitate de
implementare a proiectelor europene acolo, i de aceea orice amânare a discu iilor
privitoare la aeroport reprezint  o bil  neagr  pentru noi ca jude , deoarece nu vom
putea avea capacitatea necesar  pentru implementarea acestui proiect cu finan are
european .

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, eu am
participat la câteva emisiuni televizate i m-am interest a a, în mare.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Vreau s  fac precizarea c  ar fi bine ca interven ia
domniei voastre în plen s  fie în leg tur  cu acest proiect de hot râre, respectiv pe
exercitarea atribu iilor de conducere executiv  la R.A. Aeroportul Interna ional Baia
Mare, pentru c  discu iile referitoare la legalitatea sau nelegalitatea celeilalte hot râri o

 le facem la punctul cu Plângerea prealabil  înscris pe ordinea de zi.
Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean:  mul umesc, domnule pre edinte.

Datorit   faptului c  pe ordinea de zi apare un punct de vedere - care mie mi se pare
ceva mai atipic c  l-a i pus la urm  ca discu ie – eu zic, a a cum spunea i un coleg
de-al meu, c  trebuie s  pornim de la genez .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, haide i s  avem aceste discu ii,
doar din ra iuni de practic i de utilitate a noastr , atunci când vom discuta Plângerea
prealabil , iar acum s  ne referim, în cuvântul dumneavoastr , strict la proiectul de
hot râre supus dezbaterii, pentru a urma o oarecare ordine cronologic .

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, eu vreau s  fac
o prezentare mai ampl  ca s  în eleag  toat  lumea, c  dac  s-a produs o gre eal  nu e
bine s  o continu m, ci s  o repar m. Deci, are loc un anun  pentru organizarea
procedurii de selec ie prealabil , unde la punctul ”c” se cere o experien  de cel pu in
cinci ani în domeniul de activitate al regiei autonome i/sau în activitatea de
administrare a societ ii comerciale ori regii autonome. În data de 24 octombrie 2012

m o hot râre prin care se spune c  consiliul de administra ie la R.A. Aeroportul
Interna ional Baia Mare este format din cinci persoane: un reprezentant al Ministerului
Finan elor Publice desemnat de acesta, un reprezentant al Consiliului jude ean
Maramure i trei persoane care trebuiau s  îndeplineasc  condi iile cerute. În 27
noiembrie 2013 adopt m o alt  hot râre de consiliu, prin care consiliul de administra ie
de la aeroport este format din apte persoane: un reprezentant al Ministerului Finan elor
Publice, un reprezentant al Consiliului jude ean Maramure i cinci persoane de
specialitate. Apoi, în iulie 2014, tot noi d m o alt  hot râre, prin care revenim la
num rul de cinci membri pentru acest consiliu de administra ie al aeroportului. Are loc
i un concurs – i am dori s tim i noi cine a f cut parte din acea comisie de concurs –

în urma c ruia, culmea, cei care s-au clasat pe ultimile locuri au fost declara i admi i!
Domnule pre edinte, noi facem un act care poate influen a chiar activitatea noastr  de zi
cu zi!  i, pân  la urm , nu va mai avea nimeni încredere în noi! Pentru c  nu se poate

 te prezin i la un concurs când tii c  vii degeaba! Acum, v  adresez urm toarea
întrebare: cum poate fi constituit consiliul de administra ie, cum poate lua o decizie un
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consiliu de administra ie care în acest moment este incomplet, pentru c  acel membru
care trebuia s  fie desemnat de c tre Ministerul Finan elor Publice trebuie s  fie validat
de noi. Vreau s  v  mai spun doar atât: s ti i c  am fost prostit – i îmi pare r u s
spun lucrul acesta – atunci când ni s-a dat precipitat proiectul de hot râre s -l vot m, i
de acum înainte nu mai vreau s  primesc nicio alt  hârtie sau document înainte cu 2-3
minute de începerea vreunei edin e de consiliu jude ean! Ar fi interesant i benefic
pentru noi dac  am retrage acea hot râre luat  în 9 iulie i am vota-o din nou! Domnule
pre edinte, respectuos v  atrag aten ia s  nu mai l sa i pe al ii s  decid  în locul
dumneavoastr , adic  un compartiment de specialitate din cadrul consiliului! Dac  vi-l
asuma i dumneavoastr , de ce nu l-a i semnat?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot propunerea f cut  de c tre domnul
consilier jude ean Alexandru Deac de a suspenda adoptarea unei hot râri, pe care eu o

d de fapt ca un fel de amânare a acestui proiect de hot râre.

 Propunerea a c zut la vot, întrunind doar 6 voturi pentru din totalul de 32.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun acum la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, 6 voturi împotriv i 4 ab ineri

HOT RÂREA Nr.140/2014
privind stabilirea modului de exercitare a atribu iilor de conducere executiv

la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare al Spitalului Jude ean de
Urgen  ”Dr. Constantin Opri ” Baia Mare. Avizul comisiilor?

D-na consilier Bondi Gyongyike, pre edinte al comisiei juridice i de
disciplin : Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.141/2014
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

al Spitalului Jude ean de Urgen  ”Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun la
vot este cel privind aprobarea documenta iei ”Hart  strategic  de zgomot  la
Aeroportul Interna ional Baia Mare. Avizul comisiei de specialitate?

Dl.consilier jude ean C lin Tuns, pre edintele Comisiei pentru protec ia
mediului, turism, tineret i sport: Comisia a avizat favorabil hot rârea.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.142/2014
privind aprobarea documenta iei ”Hart  strategic  de zgomot

la Aeroportul Interna ional Baia Mare
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 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 18 avem un R spuns la plângerile
prealabile privind Hot rârea de desemnare a membrilor în consiliul de administra ie la
R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare.  i aici, domnule consilier (Cerne tean) am s

spund  i v  mul umesc c  a i luat cuvântul înainte pentru c , în aceste condi ii, mi-a i
dat posibilitatea de a m  referi i la ceea ce a i spus dumneavoastr . Consiliul jude ean,
în calitate de autoritate tutelar , are competen ele conferite de lege prin a stabili atât
num rul de membri, cât i desemnarea componen ei consiliului de administra ie, cu o
singur  excep ie, care este cea a reprezentantului Ministerului Finan elor, asupra c ruia
se pronun  autoritatea de resort.
 V  supun la vot R spunsul. Cine este pentru revocarea proiectului de hot râre? –
0, Împotriv ? – 24, Ab ineri? – 8.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: R spunsul a fost respins la vot.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m ordinea de zi, cu Raportul privind

utilizarea fondului de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului Jude ean la data de 30
iunie 2014. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i 4 ab ineri  Raportul privind utilizarea
fondului de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului Jude ean la data de 30 iunie
2014. Vi-l supun la vot.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul urm tor avem o Not  privind execu ia
bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la 30 iunie 2014. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi Nota privind execu ia bugetului

propriu al jude ului, pe sec iuni, la 30 iunie 2014.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ultimul punct de pe ordinea de zi îl constituie
Informarea privind deficien ele consemnate în Procesul verbal de constatare nr.
1079/27.06.2014 întocmit de Camera de Conturi Maramure  pentru anul 2013 i modul
de solu ionare al acestora. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi Informarea privind deficien ele

consemnate în Procesul verbal de constatare nr. 1079/27.06.2014 întocmit de
Camera de Conturi Maramure  pentru anul 2013 i modul de solu ionare al
acestora.

Cu acestea edin a se declar  închis .
Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, ast zi 27 august 2014.

  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 Gestiune Documente.


