
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

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

din data de 17 SEPTEMBRIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.250 din 12.09.2014, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 13 septembrie 2014.

Din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean sunt prezen i 33.
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  : Anton Rohian –
prefect al jude ului Maramure , conducerea executiv  a Consiliului jude ean, secretarul
jude ului, 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 13 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun  ziua, stima i colegi. Înainte de  a v  supune
aten iei proiectul ordinii de zi, ar trebui s  remediem o modalitate procedural  pe care
noi nu am prea respectat-o, în sensul de a ne obi nui s  adopt m în edin a care vine
procesul verbal al edin ei anterioare. Este o cerin  legal i trebuie s  proced m ca
atare. V  supun la vot procesul verbal al edin ei din 27 august 2014.
 Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiectul de hot râre nr.9, privind aprobarea
atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale, îl retrag i v  motivez de ce: verificând personal traseele
propuse cu cele existente, sunt curse care  pleac  la o diferen  de 15 minute. Tot timpul
am avut discu ii i probleme  la acest tip de proiecte de hot râri. Nu-mi doresc ca prin
aprobarea unor trasee speciale s  generez conflicte între operatorii economici sau între
ace tia i diferite grupuri de cet eni dintr-o zon  sau alta. Cred c  trebuie s  ne înv m
cu to ii, c  acolo unde avem o curs  special  pe un traseu aprobat, s  se foloseasc  de
ea, pentru c  a mai da o licen  de transport pentru 10 persoane i a suprapune acela i
traseu nu facem altceva decât s  gener m conflicte în acele zone.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, eu v  mul umesc c  în
felul acesta îmi da i i mie posibilitatea de a vota întreaga ordine de zi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare urm torul proiect de
ordine de zi:



1. Proiect de hot râre de acordare a titlului de ”Cet ean de onoare al jude ului
Maramure ” domnului Nicolae Sab u;

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

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

4. 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  ce necesit  cofinan are local  pe
anul 2014;

5. Proiect de hot râre de numire a comitetului de organizare UNESCO pentru
monumentul din jude ul Maramure  înscris pe lista patrimoniului mondial
UNESCO;

6. Proiect de hot râre privind modificarea anexei Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.112/2014 privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând
forme de sprijin pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase
recunoscute din România;

7. Proiect de hot râre privind alocarea de sume pentru finan area nerambursabil
a unor nevoi culturale de urgen ;

8. Proiect de hot râre pentru modificarea Anexei 2 a Hot rârii nr.25/19.02.2014
pentru aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice pe
re eaua de drumuri jude ene în anul 2014 i pentru aprobarea programului
suplimentar privind lucr rile de între inere i repara ii curente i periodice pe
re eaua de drumuri jude ene în anul 2014;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea în parteneriat i asigurarea cofinan rii
pentru proiectul cu titlul ”Economia social  - responsabilitate social  de la
nord la sud”, depus spre finan are în cadrul Programului Opera ional Sectorial
Dezvoltatea Resurselor Umane 2007 – 2013;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. Cad. 112089
conform documenta iei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în
C.F. nr.112089 – Baia Mare, str.Moldovei nr.17A, documenta ie avizat  de

tre Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar  sub nr.37201/19.08.2014;
11. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un

imobil din domeniul public al jude ului Maramure , situat în municipiul
Sighetu Marma iei, str.Pintea Viteazu;
Puncte suplimentare :

12. Proiect de hot râre privind aprobarea parteneriatului cu Asocia ia de Autism
Baia Mare în vederea depunerii proiectului cu titlul ”Servicii Sociale Integrate
– Asisten  Social i Interven ie în Tulbur ri de Dezvoltare”;

13. Proiect de hot râre privind modificarea anexei la Hot rârea nr.59 din 19 mai
2009 privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i
a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii ”Reabilitarea Spitalului
jude ean de urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare”;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii unor sume reprezentând
forme de sprijin pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase
recunoscute din România;

15. Proiect de hot râre privind încetarea mandatului domnului Marian Gheorghe
i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean.



Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hot râre de acordare a
titlului de ”Cet ean de onoare al jude ului Maramure ” domnului Nicolae Sab u.
Avizul comisiilor?

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

D-na consilier jude ean Eugenia Godja, pre edinte al Comisiei de
înv mânt, cultur i culte: Domnule pre edinte, i comisia de cultur  a avizat
favorabil proiectul, dar v  rog s  îmi îng dui i s  rostesc câteva cuvinte. Acest punct
este mai deosebit i cu totul special, i asta pentru c  noi to i am avut puterea, voin a i
în elepciunea de a recunoa te valoarea, valoarea unui artist care s-a n scut, a crescut i a
tr it o via  întreag  hr nindu-se din cântecul popular, i care foarte adesea a poposit la
izvorul dorului, pentru a ne aduce nou , genera iilor de ast zi, ceea ce au tr it i sim it
bunii i str mo ii no tri. Pentru demnitatea cu care domnul Sab u î i poart  haina lui
specific moro eneasc , pentru onoarea cu care î i iube te inutul i locurile în care s-a

scut -  i nu numai – pentru faptul c  a câ tigat - prin felul în care a cântat i s-a purtat
- valoarea na ional  a unui artist al locului, comisia de cultur , în totalitatea ei, a
acceptat acordarea titlului de onoare, i v  propune dumneavoastr , tuturor colegilor din
Consiliul jude ean, s  accepta i cu inim  deschis , ca acest mare artist al nostru s
devin  cet eanul de onoare al jude ului. Mul umesc.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Vreau în primul rând s  mul umesc i eu
tuturor persoanelor, fie c  sunt din peisajul cultural, fie c  sunt din peisajul
administrativ al jude ului Maramure , care s-au implicat în acest demers de acordare a
titlului de cet ean de onoare domnului Nicolae Sab u. Nicolae Sab u este o legend  a
jude ului Maramure , un om care prin decenii întregi de munc  în folosul jude ului
Maramure  a reu it s  îl promoveze. E un lucru extraordinar pentru care îl felicit, dar nu
este singurul lucru pentru care domnul Sab u merit  s  fie l udat, adic  doar pentru
promovarea cântecului moro enesc, a tradi iilor i portului acestor meleaguri, ci i
pentru faptul c  domnia sa a fost i un om al administra iei jude ene, un om cu rezultate
importante, care a reu it s  schimbe fa a unei comunit i, care a f cut performan e în
accesarea fondurilor europene. Pentru toate aceste lucruri este un om respectat, iar nou
nu ne r mâne decât s  îi ur m mult  s tate de-acum înainte!

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Da i-mi voie i mie s  m  bucur, al turi de
dumneavoastr , mai ales c  cinci ani din via a mea i a lui Nicu Sab u am fost colegi la
Ansamblul ”Maramure ul”, dumnealui fiind colaborator i de fiecare dat  cap de afi  în
spectacolele care se prezentau pe scenele din ar . Eu, fiind i prezentator de spectacole,
am avut pl cerea de multe ori s  îl i prezint, i am mâncat o ”pâine neagr ” împreun .

a c , mai mult decât toate titlurile care i s-au acordat de-a lungul timpului acestui
personaj de importan  în via a cultural  a Maramure ului, dac  ar fi dup  mine, pe
lîng  numele de Nicu Sab u, ca s  ne onoreze i s  fim onora i, a  ad uga cuvântul ”de
Maramure ” – Nicolae Sab u de Maramure , pentru c  el a purtat stindardul nostru în
toate col urile lumii. Eu îl felicit c  a ajuns la aceast  vârst , i to i ne-am dori s
ajungem dac  se poate i cu rezultate asem toare! Nicule, dac  e ti aici în sal , eu te
aplaud!

Dl.Anton Rohian, prefect al jude ului Maramure : Domnule pre edinte,
domnilor vicepre edin i, stima i consilieri jude eni,



Întotdeauna când m  întâlnesc cu voi, în aceast  sal , am o emo ie care m
st pâne te, indiferent ce ar spune unii sau al ii. Faptul c  consiliul jude ean din acest
mandat a reu it s  demareze anumite diplome i anumite distinc ii pentru personalit ile
jude ului Maramure , vreau s  spun de la pozi ia de prefect pe care o de in ast zi, v
felicit! Pentru ceea ce este conducerea executiv , ceea ce sunte i voi, consilierii
jude eni, pentru modul în care a i gândit i a i f cut anumite lucruri care trebuie s  fie
aduse în prim planul vie ii maramure ene i, de ce nu, na ionale. Nu trebuie s  vorbim
despre legende, dar ace ti oameni au însemnat pentru unii dintre noi ni te repere în
via . M  bucur i de modalitatea în care a i rezolvat problema Muzeului de
Mineralogie i v  felicit. M  bucur s  exist  ast zi în consiliul jude ean o majoritate
care poate face anumite corecturi la anumite derapaje din anii trecu i. Pentru acest lucru

 felicit i v  doresc gândul cel bun în continuare, iar lui Sab u Nicolae mul i ani
ferici i!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umim, domnule prefect. Un singur
comentariu a  ad uga aici: eu cred c , în integralitatea sa, consiliul jude ean este o
majorotate pentru Maramure !

Stima i colegi, v  supun acum la vot proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.143/2014
de acordare a titlului de ”Cet ean de onoare al jude ului Maramure ”

 domnului Nicolae Sab u

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 Doru Marius M rginean, secretar al Comisiei pentru
activit i economico-financiar : Comisia economic  a dat aviz favorabil.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.144/2014
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 aprobarea
contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar . Aici avem dou  amendamente.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Un amendament ar fi o cerere a Funda iei
Ema  pentru acordarea sumei de 20.000 lei ca suport financiar pentru Liceul Penticostal
Baia Mare, în vederea organiz rii anumitor manifest ri, de un impact important pentru
comunitatea pe care ei o reprezint , i anume organizarea Simpozionului legat de Ziua
Mul umirii i concerte sus inute de corul liceului în cadrul bisericilor comunit ilor
regionale penticostale a Maramure ului i S tmarului.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: La al doilea amendament propun acordarea
unui sprijin financiar în sum  de 10.000 lei, pentru Festivalul Recoltei de la Remetea
care va avea loc duminic , i unde v  invit  primarul pe absolut to i. E un festival
aproape unic la nivel de jude , într-o zon  în care oamenii î i etaleaz  cele mai bune
produse pe care le are zona  rii Chioarului.



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Deci, la totalul de 56,85 mii lei trecut initial în
proiectul de hot râre, se adaug  ace ti 30.000 lei, suma final  devenind 86,85 mii lei
acorda i din rezerva bugetar .
 V  supun la vot amendamentele.

Cele dou  amendamente exprimate de vicepre edin i au fost adoptate cu
unanimitate de voturi.

S-a adoptat apoi, în unanimitate,

HOT RÂREA Nr.145/2014
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre este cel 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  ce necesit
cofinan are local  pe anul 2014. Suma r mas  de repartizat la acest moment a fost de
318 mii lei, împ it  echitabil. V  dau ca exemplu Sighetu Marma iei, unde este
necesar a se asfalta por iunea de drum care face leg tura cu Depozitul de De euri
Menajere de la Tepli a, care, datorit  faptului c  acolo se depoziteaz  de pe întreaga
zon , genereaz  un trafic rutier suplimentar, i este nevoie s  îi sprijinim pe cei de la
municipalitatea sighetean  pentru asfaltarea acestui drum.  Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Doru Marius M rginean: Comisia economic , a avizat
favorabil.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Doresc o interven ie scurt  aici, pân  la urm
pentru toate grupurile de consilieri jude eni sau administra iile publice locale: în aceast
perioad  am purtat discu ii cu reprezentan i ai Ministerului Finan elor, ai Guvernului
României i ne a tept m ca în luna septembrie s  fie o rectificare pozitiv  a bugetului,
inclusiv o cre tere fie a sumelor de echilibrare care se repartizeaz  de c tre Direc ia
Finan elor jude ului Maramure , fie o cre tere a sumelor din cota de 20% care vin
repartizate de consiliul jude ean, astfel încât vom mai avea în acest an sume la
dispozi ie pentru a ajuta comunit ile locale, administra iile publice locale, pentru
dezvoltarea lor.

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

S-a adoptat cu unnimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.146/2014
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  ce necesit  cofinan are local  pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre de
numire a comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul din jude ul
Maramure  înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Avizul comisiei?



D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Comisia de cultur  a avizat favorabil
proiectul, cu o modificare, aceea a înlocuire a doamnei Mojolic Ana, care se
pensioneaz , cu doamna inginer Gabriela Maria Lipoveanu.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu aceast  modificare, v  supun la vot proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.147/2014
de numire a comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul

din jude ul Maramure , înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre hot râre
privind modificarea anexei Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.112/2014
privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unit ile de
cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România. V  reamintesc doar c  nu
este vorba de o repartizare de sume ci de excluderea din list  a unei pozi ii care nu
îndeplinea criteriile pentru acordarea acelei sume. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.148/2014
de modificarea a anexei Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.112/2014

privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând forme de sprijin
pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre este cel privind alocarea
de sume pentru finan area nerambursabil  a unor nevoi culturale de urgen . Aici este
vorba despre acea Funda ie care a realizat Centrul Regional de la Vi eu de Sus i despre
Asocia ia ”Pintea Viteazu” Sighetu Marma iei. Aceste proiecte au fost dezb tute în
comisia de cultur , s-a propus ca din rezerva de 2% r mas  la dispozi ia comisiei de
cultur  s  se aloce 10.000 lei pentru Funda ia de la Vi eu de Sus i 8.000 lei pentru
Asocia ia ”Pintea Viteazu”.

D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Comisia de cultur  a avizat favorabil
proiectul de hot râre.

Dl.consilier jude ean Doru Marius M rginean:  i comisia economico-
financiar  a dat aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.149/2014
privind alocarea de sume pentru finan area nerambursabil

a unor nevoi culturale de urgen

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru
modificarea Anexei 2 a Hot rârii nr.25/19.02.2014 pentru aprobarea Planului de
între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2014



i pentru aprobarea programului suplimentar privind lucr rile de între inere i repara ii
curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2014. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia de urbanism i amenajare a
teritoriului a dat aviz favorabil.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.150/2014
pentru modificarea Anexei 2 a Hot rârii nr.25/19.02.2014

pentru aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice
pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2014 i pentru aprobarea

programului suplimentar privind lucr rile de între inere i repara ii curente
i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea în parteneriat i asigurarea cofinan rii pentru proiectul cu titlul ”Economia
social  - responsabilitate social  de la nord la sud”, depus spre finan are în cadrul
Programului Opera ional Sectorial Dezvoltatea Resurselor Umane 2007 – 2013. Este
vorba despre un parteneriat care, în ceea ce ne prive te ca jude , vizeaz  unul din cele
dou  blocuri existente la Ocna  ugatag i în acest fel putem da o func iune specific
acelei cl diri, în ipoteza în care acest proiect va fi aprobat, i cred c  o s  beneficieze
cei care sunt în nevoi, mai ales persoanele care, dup  perioada de institu ionalizare
devin majori, putem s  le oferim o ans . Avizul comisiilor?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.
 supun la vot proiectul. Cine este pentru?- 33, Împotriv ?-0, Ab ineri? -0

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.151/2014
privind aprobarea în parteneriat i asigurarea cofinan rii pentru proiectul

cu titlul ”Economia social  - responsabilitate social  de la nord la sud”,
depus spre finan are în cadrul Programului Opera ional Sectorial

Dezvoltatea Resurselor Umane 2007 – 2013

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre
privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. Cad. 112089 conform documenta iei tehnice
cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în C.F. nr.112089 – Baia Mare,
str.Moldovei nr.17A, documenta ie avizat  de c tre Oficiul de Cadastru i Publicitate
Imobiliar  sub nr.37201/19.08.2014. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun la vot proiectul.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.152/2014
privind aprobarea dezlipirii parcelei cu Nr. Cad. 112089

 conform documenta iei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil
cuprins în C.F. nr.112089 – Baia Mare, str.Moldovei nr.17A,

documenta ie avizat  de c tre Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar
 sub nr.37201/19.08.2014



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare urm torul proiect de
hot râre, privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din domeniul
public al jude ului Maramure , situat în municipiul Sighetu Marma iei, str.Pintea
Viteazu.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi:Comisia juridic  a dat aviz favorabil.

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.153/2014
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil

din domeniul publical jude ului Maramure ,
situat în municipiul Sighetu Marma iei, str.Pintea Viteazu

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Primul proiect de hot râre de pe lista suplimentar
vizeaz  aprobarea închirierii sau concesion rii de c tre Spitalul Jude ean de Urgen
”Dr. Constantin Opri ” Baia Mare a imobilului din Baia Mare, str.Dr.Victor Babe , în
vederea depunerii Proiectului cu titlul ”Servicii Sociale Integrate – Asisten i
Interven ie în Tulbur ri de Dezvoltare”, în parteneriat cu Asocia ia de Autism Baia
Mare.

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea, pre edinte al Comisiei de asisten
social i protec ia copilului: Domnule pre edinte, doresc s  nu se pun  problema
concesion rii ci a închirierii cu titlu gratuit, avându-se în vedere specificul activit ii i
a beneficiarilor. În momentul de fa  activitatea aceea se desf oar  într-un imobil care
nu este adaptat nevoilor, i pentru care se pl te te chirie. Trebuie s inem cont de faptul

 aceast  Funda ie a f cut foarte multe pentru copiii cu autism, iar marea majoritate a
fondurilor pe care le ob ine provin din sponsoriz ri. Deci, cred c  trebuie s  ne gândim

 le ced m cu titlu gratuit aceast  cl dire de pe strada Victor Babe  nr.52.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ideea este c  acest imobil este în administrarea

Spitalului Jude ean. Noi, în calitate de proprietari, putem s  aviz m una din cele dou
forme. Evident c  noi to i ne dorim s  sprijinim aceast  activitate pentru categoriile
defavorizate, deoarece într-adev r acestea reprezint  ni te probleme deosebit de
sensibile. Partener în cadrul acestui proiect va fi Direc ia General  de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure , urmând ca, din punct de vedere juridic, noi s  aviz m

prin prezenta hot râre una din cele dou  modalit i, iar recomandarea pe care o putem
face este aceea cu titlu gratuit.

Dl.Dumu a Dumitru, secretar al jude ului Maramure : Domnule pre edinte,
 vrea s  reiau discu ia din Comisia juridic . În momentul de fa , dat fiind c  aceast

Funda ie n-a ob inut statutul de utilitate public , nu poate beneficia de gratuitate. Poate
beneficia în schimb de un pre  mai mic, care se negociaz . Ei au depus la Guvern
documenta ia în vederea ob inerii utilit ii publice, i în momentul respectiv ne
încadr m în dispozi iile Codului Civil cu privire la utilizarea bunurilor din domeniul
public. De-abia atunci va putea s  beneficieze de utilitate public . Momentan nu poate.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Important este, dac  dorim s  sprijinim acest
proiect, s  d m posibilitatea titularului dreptului de administrare de a dispune de acest
imobil, prin închiriere sau concesiune, în sensul folosirii lui pentru activitatea
men ionat .



D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi Comisia juridic  a dat aviz favorabil.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu Cu acest amendament, v  supun la vot proiectul de

hot râre.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.154/2014
Privind avizarea închirierii sau concesion rii de c tre Spitalul Jude ean de

Urgen  ”Dr. Constantin Opri ” Baia Mare a imobilului situate în Baia Mare, str.
Dr.Victor Babe  nr.52

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu al doilea proiect de hot râre,
privind modificarea anexei la Hot rârea nr.59 din 19 mai 2009 privind aprobarea
Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i a principalilor indicatori ai
obiectivului de investi ii ”Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Dr. Constantin
Opri  Baia Mare”. Aici sunt dou  chestiuni care au determinat modificarea acestor
valori: pe de o parte, majorarea valorii TVA-ului de la 19 la 24% -  aceast  Hot râre nu
a mai fost modificat  în corela ie cu indicatorii – iar, pe de alt  parte, sunt  acele
categorii de lucr ri f cute cu fiecare Corp de cl dire în parte care se încardau în
categoria lucr rilor diverse i neprev zute, cuprinse in Proiect. Acestea au dus la
modificarea indicatorilor tehnico-economici.

Dl.consilier jude ean Marius Doru M rginean: Comisia economic  a avizat
favorabil proiectul.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun adopt rii proiectul de Hot râre.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.155/2014
privind modificarea anexei la Hot rârea nr.59 din 19 mai 2009

privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie
i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii

”Reabilitarea Spitalului jude ean de urgen  Dr. Constantin Opri  Baia Mare”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului proiectul de Hot râre privind
aprobarea repartiz rii unor sume reprezentând forme de sprijin pentru unit ile de cult
apar inând cultelor religioase recunoscute din România. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Marius Doru M rginean: Favorabil.
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.
D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Favorabil.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: O scurt  interven ie a  avea aici. E vorba de a

aloca ceea ce a r mas de alocat din luna aprilie. Sunt sume ceva mai mici care se aloc
unit ilor de cult care i-au depus documenta iile pân  în  data de 30.04.2014, conform
Ghidului de finan are elaborat de Consiliul jude ean Maramure . A adar nu e vorba de
unit i de cult noi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc pentru preciz ri. Supun la vot proiectul
de Hot râre.



 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.156/2014
privind aprobarea repartiz rii unor sume reprezentând forme de sprijin

pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La ultimul punct avem proiectul de Hot râre
privind încetarea mandatului domnului Marian Gheorghe i declararea ca vacant a
locului de consilier jude ean. În comisia juridic  a avut loc o discu ie  - dealtfel
discu iile legate de acest subiect le cunoa te i cu to ii – am repus acest proiect pe
ordinea de zi pentru rediscutare având în vedere adresa emis  de Institu ia  Prefectului
care ne solicit  acest lucru.

Dl.consilier jude ean Cosmin Drulea: Domnule pre edinte, având în vedere c
fa  de precedenta expimare prin vot la aceast  Hot râre de consiliu jude ean tehnic
vorbind nu s-a adus niciun fel de modificare, cred c  asta poate s  clarifice votul de
ast zi pe care-l va da plenul. Înainte de a vota, mi-a  dori i a  provoca oarecum colegii
mei consilieri jude eni care fac parte din Partidul Democrat Liberal i Partidul Na ional
Liberal – partide care, din câte în eleg, formeaz  o alian  – s  aib  o opinie asupra
acestui subiect. Aduc ca argument la cererea mea faptul c  domnul Gheorghe Marian
este colegul de partid al dân ilor.

Dl.consilier jude ean Ioan Beuca: Domnule pre edinte, domnilor colegi, tim c
nu exist  o practic  judiciar  unitar , abord rile legate de aceast  spe  fiind diferite.
Dac  aveam posibilitatea s  citesc proiectul mai repede v-a  fi listat o initiativ
legislativ  a unui num r de 45 deputa i i senatori care au acelea i îndoieli ca i noi. V
rog s  m  crede i c  sunt dintre aceia care doresc ca un consilier jude ean s  î i piard
mandatul i atunci când pedeapsa este cu suspendare dar pentru asta ar trebui ca, dup
textul din legea actual , unde este scris la pedeapsa privativ  de libertate, s  se adauge
sintagma ”indiferent dac  condamnarea este cu suspendare sau cu executare”. B nuiesc

 dac  45 de parlamentari au îndoieli, putem i noi, cei din Maramure , s  avem
îndoieli cu privire la rezolvarea unitar  a acestei spe e. De i am votat în comisia juridic
pentru rediscutarea acestui proiect de Hot râre, voi proceda ca data trecut , în sensul c

 voi ab ine de la vot.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Sigur c  domnul Beuca are dreptate când

spune c  exist  o practic  judiciar  neunitar  în ce prive te interpretarea acestei spe e,
ba mai mult este i o practic  administrative neunitar  aici. Ca exemplu, în urm  cu
dou -trei s pt mâni, în C ra i, dac -mi aduc aminte, în cadrul Consiliului jude ean a
fost validat un consilier supleant pe list , care se afla în aceea i situa ie ca a colegului
nostru, care nu doar c  nu i-a încetat mandatul ci chiar a fost validat. E clar c  exist
un vid legislativ în ceea ce prive te aceast  spe .

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, vreau s  pun
urm toarea întrebare decent  : la edin a precedent  s-a stipulat de c tre colegul meu
Felician Cerne tean rug mintea de a nu mai introduce în ultimul minut proiecte de
hot râri. Apoi, a a cum a spus i domnul Beuca, nu exist  certitudinea c  e bine sau nu
e bine, iar, în al treilea rând, noi ne-am exprimat votul o dat . Cine i cu ce scop a
introdus din nou acest proiect de Hot râre?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, avem o solicitare emis  de
institu ia Prefectului c reia a trebuit s  îi dau curs în aceast edin i nu am vrut s  se
interpreteze în niciun fel. Nu v  voi spune cum s  vota i pentru c  sunte i to i oameni
maturi, inteligen i i ti i exact sum s  vota i. Pe de alt  parte nu este un proiect nou,



care s  suscite atât de multe discu ii. Am discutat o data, iar acum v  supun din nou
aten iei dumneavoastr  acest proiect, având în vedere solicitarea trimis  de c tre
Institu ia Prefectului Jude ului Maramure . Nu cred c  ne doare mâna pe niciunul s
mai vot m odat , pentru a nu da curs altor categorii de interpret ri.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Dar se creeaz  un precedent! Un proiect
odat  votat de ce-l aducem din nou?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Potrivit Regulamentului de organizare i
func ionare pe care noi îl avem în vigoare, în aceea i edin  un proiect respins nu poate
fi repus. Asta nu împiedic  ca într-o alt edin  acel proiect s  poat  fi repus i asta nu

 împiedic  pe dumneavoastr  s  v  exprima i votul exact cum crede i dumneavoastr
de cuviin .

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Noi nu prea am votat nici data trecut . Ne-am
ab inut.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, colegul nostru
Gheorghe Marian este un coleg bun, implicat, care i-a f cut datoria mereu, iar acel
nefericit eveniment rutier l-a adus într-o situa ie nedorit  de nimeni.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Nu suntem noi instan  ca s -l judec m pe domnul
Marian Gheorghe.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, decizia de a relua
proiectul unei hot râri care a fost respins într-o edin  anterioar  apar ine Consiliului.

adar, solicitarea domnului prefect, a Institu iei Prefectului, de repunere la vot, nu este
atributul prefectului, este doar o rug minte. Atributul este al nostru, al Consiliului, iar
atributul Prefectului este acela de a ataca în contencios ceea ce i se pare c  nu este legal.
Dar noi, din polite e, putem s  o facem, dar repet, numai din polite e.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Sunt i eu foarte de acord cu polite ea!
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bine. V  supun la vot proiectul de hot râre. Cine

este pentru? (1 vot, al domnului pre edinte, în calitate de initiator al proiectului de
Hot râre); Împotriv ? – 0 voturi; Ab ineri? – 32 voturi.

Proiectul de hot râre privind încetarea mandatului domnului Marian
Gheorghe i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean a fost respins la
vot, ob inând un singur vot pentru, dintr-un total de 33 voturi, celelalte 32 fiind
ab ineri de la vot.

Dl.Anton Rohian, prefect: Stima i domni consilieri, deci rug mintea mea a fost
legat  de un sigur punct de vedere al institu iei prefectului, pe lege. Am vrut s  îl
comentez în fa a dumneavoastr , pentru c  prerogativele mele se leag  de
incompatibilitatea pre edintelui Consiliului jude ean i a primarilor din jude ul
Maramure .Vizavi de consilierii jude eni sau locali, prerogativele sunt ale consiliilor
jude ene sau locale. Cu ocazia aceasta a fost i presa aici i am vrut s  încheiem aceast
disput  între noi i s  v  spun c  eu nu mai revin pe problema lui Gheorghe Marian din
alte puncte de vedere decât pe ceea ce mi s-a cerut din punctul de vedere al institu iei.
Votul dumneavoastr  de data trecut  nu a intrat sub inciden a unei peti ii din partea
unor personalit i ale jude ului ”cum v  pozi iona i, domnule prefect, pe aceast
spe ?”. V  mul umesc foarte mult. Comentariile le face i dumneavoastr . Plenul este
suveran.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  mul umim i noi, domnule prefect. Înainte de a
declara închis edin a de ast zi vreau s  v  dau i o veste bun , pe care o a tept m cu
to ii: în cursul zilei de ieri a fost semnat contractul de execu ie lucr ri pentru restul

mas de executat pe tronsonul drumului Baia Sprie – Bârsana.



Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, fiindc  tot veni vorba,
premia i, v  rog, i firma care se ocup  de construc ia s lii de edin  a Consiliului c
lucreaz  în felul c  ”doi se uit , trei ascult i unul d  cu bidineaua”!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, mul umesc pentru interven ia
care n-are leg tur  cu ce am spus eu pân  acum, pentru c  eu cred c  suntem la
momentul la care discut m lucruri serioase i facem lucruri serioase, dovad  c  pân  la
urm  c  acest proiect este într-un stadiu în care se va putea finaliza, este datorit  muncii
colegilor din echipa de implementare i a colegilor din executiv, care într-adev r s-au
implicat în cadrul acestui proiect. Nu au fost pu ine piedicile - i nu m  sfiesc s  o spun-
nu au fost pu ine provoc rile – i iar i nu m  sfiesc s  o spun – dar totu i cred c  ast zi
am ajuns la un rezultat concret. S  dea Dumnezeu ca în cel mai scurt timp s  putem
emite ordinul de începere a lucr rilor i în cursul acestei toamne, dac  vremea va tine cu
noi, s  putem demara lucr rile.

Mai vreau s  v  fac o informare referitoare la faptul c  în cursul zilei de ast zi
avem în mijlocul nostru, dar nu în cadrul institu iei, o delega ie din Lituania, din
municipalitatea Panevezys – acolo organizarea administrativ  este alta – domnul primar
al districtului a fost aici, la initiativa Ambasadei României în Lituania. În perioada 23 –
26 aprilie 2014 s-a deplasat în Lituania o delega ie condus  de domnul vicepre edinte
Marinescu Emil i colegele noastre Mihaela Li e i Oana Chiorean, din aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean. Ast zi s-a semnat o declara ie de inten ie în vederea
înfr irii celor trei entit i administrative, urmând ca dup  ob inerea avizelor de
oportunitate pe care, în principiu, le avem atât de la Ministerul Dezvolt rii Regionale
cât i de la Ministerul de Externe, în cursul anului viitor, pe o agend  pe care o vom
agrea împreun , s  facem i acest lucru.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Interven ia mea este de fapt o continuare a
anun ului f cut de domnul pre edinte vizavi de semnarea contractului pe Baia Sprie –
Bârsana, un lucru extrem de important, pentru c  este lucrul pe care-l a teptam cu to ii
în acest mandate. Sigur c , dac  pân  acum a fost mai mult munca apartului propriu al
Consiliului jude ean Maramure , a speciali tilor din comisiile de evaluare i
implementare a proiectului, munca politic , a executivului Consiliului jude ean e i mai
mare în urm rirea implement rii corecte a proiectului, dar, în acela i timp, s ti i c  am
purtat foarte multe discu ii în aceast  perioad  cu cei de la C.N.A.D.N.R., cu Direc ia
Regional  Cluj Napoca, pentru a preîntâmpina o problem  care s-ar fi prefigurat în anul
2015 în jude ul Maramure , în sensul în care dac  – i în acest moment avem toate
ansele ca acest proiect s  se deruleze pe întreg parcursul anului 2015 – reabilitarea

leg turii între Maramure ul de Sus i Maramure ul de Nord, pe drumul jude ean între
Baia Sprie i Bârsana, acela i lucru s-ar fi întâmplat i pe DN 18, peste Gutin,
reabilitarea drumului national, i am fi supus maramure enii la un lucru nu tocmai
pl cut, adic  reabilitarea ambelor drumuri, în sensul în care traversarea dintr-o parte
într-alta a jude ului ar fi fost un lucru deosebit de greu. Tocmai de aceea, în aceast
perioad  s-a discutat foarte mult de la nivelul primului ministru pân  la nivelul
directorului CNADNR Narcis Neaga i a directorului Regionalei Cluj, domnul Cecan,
în sensul în care reabilitarea DN 18 s  se efectueze în aceast  perioad , în aceast
toamn , astfel ca pân  la începutul lunii noiembrie s  avem covorul asfaltic finalizat pe
cei 50 de kilometri care fac leg tura între Baia Sprie i Sighetu Marma iei. Acesta este
un lucru absolut extrem de important pentru noi, pentru c  acestea sunt, pân  la urm ,
cele dou  c i de leg tur  între Maramure ul de Sus i Maramure ul de Nord. Este un
lucru bun, în sensul în care vom avea acest covor asfaltic pe 50 de kilometri, urmând ca
în cursul anului 2015 s  se continue lucr rile la partea de rigole, ziduri de sprijin – dar



lucrul sta va interesa mai pu in, pentru c  vom avea o trecere bun , o reabilitare a
drumului national. Mai mult, în aceast  perioad  au început lucr rile i pe DN 19, care
face leg tura între jude ul Maramure i jude ul Satu Mare, de la Sighetu Marma iei
înspre Negre ti-Oa , pe Hut , între Certeze – Reme i spre Piatra. S-a dat ordin de
începere a lucr rilor i acolo în acest an, iar pân  la Piatra se va finaliza, sper eu, o bun
parte a lucr rilor urmând ca s  se continue anul viitor înspre Sighetu Marma iei. De
asemenea, o veste bun  este leg tura jude ului Maramure  cu jude ul Cluj, de la Târgu

pu  înspre M oaja – sunt vreo 8,5 kilometri, dac  nu m  în el – unde vor începe
lucr rile în aceast  toamn .  În ceea ce prive te DN 18 lucr rile vor începe s pt mâna
viitoare sau cel mult în dou  s pt mâni. Din discu iile pe care le-am purtat cu domnul
prefect eu m  bucur c  avem suficient  sus inere în aceast  perioad  ca s  rezolv m
aceast  problem . Urmeaz  licita iile pe drumul Moisei – Iacobeni, în acest moment se
circul  totu i în condi ii mult mai bune decât se circula pân  acum, iar oamenii de-acolo
sunt mul umi i c  drumul arat  cât de cât acum. În aceast  perioad  se demareaz
licita iile pentru fiecare tronson din Moisei pân  în Iacobeni, probabil c  se va sparge
tot acest tronson care are vreo 60 de kilometric în patru tronsoane, iar în anul 2015
lucr rile de reabilitare vor continua i acolo.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Profit de faptul c  aici sunt reprezentan i
media, reprezentan i ai administra iei publice locale beneficiari ai Proiectului
”Reabilitarea drumului Baia Sprie – Bârsana” i, desigur, dumneavoastr , stima i
colegi, s  spun c  probabil cea mai mare problem  va fi corelarea proiectelor Asocia iei
de Dezvoltare Intercomunitar  pe ap /canal în ora ele Baia Sprie i Cavnic. Apelez la o
colaborare în a a fel încât implementarea concomitent  a celor dou  proiecte s  se poat
face în bune condi ii, f  sincope. Rog comunit ile din cele dou  ora e, la fel i pe
ceilal i maramure eni care vor trece pe-acolo, s  aib  r bdare, pentru c , vrând-nevrând,
acestea sunt cele dou  puncte fierbin i pe care le vom avea pe parcursul derul rii celor
dou  proiecte.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mai am o singur  fraz  – i cu aceasta închei – în
sensul c  sunt absolut de acord cu ceea ce au spus colegii mei pân  acum, cu o singur
excep ie: rolul politicului nu- i are rostul în implementarea niciunui proiect.

Cu acestea, declar edin a închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 17 septembrie
2014.

 P R E   E D I N T E,
      Zamfir Ciceu

      SECRETAR AL JUDE ULUI,
        Dumitru Dumu a

Întocmit: consilier Ghita Mihaela Valeria.


