
  ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

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

din data de 29 OCTOMBRIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.401 din 24.10.2014, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 25 octombrie 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   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 12 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun  ziua, stima i colegi. Pentru început, da i-mi
voie s  v  supun la vot procesul verbal al edin ei anterioare.
 Procesul verbal al edin ei Consiliului jude ean Maramure  din 17 septembrie
2014 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, înainte de a intra în
ordinea de zi, permite i-mi o scurt  interven ie. Având în vedere c  am trecut peste o
etap  de ”transferuri politice” – dac  le-a  putea numi a a – v-a  ruga s  ne comunica i
noua structur  a consiliului jude ean. Este greu s  ne d m seama i trebuie s  ne explice
cineva cum, în urma unei lipse de alegeri, avem colegi noi i partide noi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Situa ia centralizatoare a ale ilor locali din cadrul
Consililului jude ean Maramure , raportat  la prevederile OUG 55/2014 pentru
reglementarea unor m suri privind administra ia public  local , ast zi este urm toarea:
- consilieri în func ie care nu au depus nicio op iune (adic  r mân pe listele pe care au
fost ale i) -  23; - 1 vicepre edinte a depus o op iune pentru Partidul Na ional al
Mediului (este vorba de dl. Emil Marinescu); - d-nii consilieri jude eni Coman
Gheorghe i Ardus tan Gavril au trecut la Partidul Na ional al Mediului; d-nii consilieri
jude eni Cristea Pamfil i M rginean Marius au optat pentru Uniunea Na ional  pentru
Progresul României; dl.consilier Deac Alexandru i-a definitivat oarecum op iunea,
pentru Partidul Democrat Liberal; dl.consilier jude ean Ban Vasile a trecut la Partidul
Social Democrat; avem i trei consilieri jude eni, care au devenit independen i: Costiuc
Ioan, Horj Lupu i Pan  Viorel. Dintre suplean ii de pe listele alegerilor din 2012
domnul Marinca  Ioan a trecut la PSD, iar domnul Corodan Ioan a optat pentru Partidul
Na ional al Mediului.
 Dl.consilier jude ean Corin Chereche : Domnule pre edinte, întrucât au
intervenit aceste schimb ri de la un partid la altul, r mâne tot USL-ul la conducerea
executiv  sau ast zi am putea face ni te alegeri?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Potrivit dispozi iilor legale, alegerea sau
schimbarea conducerii executive se face de c tre plenul Consiliului jude ean, cu
majorit ile prev zute de c tre lege. Dac  sunt formul ri în acest sens, v  rog s  le
face i. Dac  nu, da i-mi voie s  v  supun votului proiectul ordinii de zi.



Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, datorit  faptuli c ,
împreun  cu câ iva colegi, trebuie s  plec m într-o delega ie, v  propun ca punctele 22,
23 i 24 de pe ordinea de zi s  le discut m dup  punctul 3.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Haide i s  aprob m ordinea de zi cu aceast
men iune. Fa  de cele publicate deja, v  propun 4 proiecte suplimentare. V  supun
votului ordinea de zi, cu propunerea f cut  de domnul Marinescu i cele patru puncte
suplimentare.

A fost adoptat cu unanimitate de voturi urm torul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru

aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Maramure ;
2. Proiect de hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din Taxa

pe Valoarea Ad ugat , pentru drumuri jude ene i comunale, pe anul 2014;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli

al jude ului pe anul 2014;
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  care necesit  cofinan are local  pe anul
2014;

5. Proiect de hot râre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele
locale pentru anul 2015;

6. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru drumurile jude ene i comunale pe anul 2014;

7. Proiect de hot râre privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în
vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii de
terenuri, uzufructuari sau al i de in tori legali;

8. Proiect de hot râre de validare a Dispozi iei nr. 386/08.10.2014;
9. Proiect e hot râre privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor

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

10. Proiect de hot râre privind adoptarea Regulamentului de organizare i
func ionare a aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Maramure ;

11. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii al Ansamblului
Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare;

12. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i statului de func ii ale
Complexului Astronomic Baia Mare;

13. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii al  colii Populare de
Art  „Liviu Borlan” Baia Mare;

14. Proiect de hot râre pentru aprobarea programului suplimentar de lucr ri de
între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul
2014;

15. Proiect de hot râre pentru aprobarea programului operativ i a m surilor de
asigurare a condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean în
iarna 2014 – 2015;

16. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al
jude ului Maramure  în domeniul public al comunei Arini ;

17. Proiect de hot râre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosin  gratuit
asupra unor spa ii din domeniul privat al jude ului Maramure ;



18. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al
jude ului Maramure  în domeniul public al jude ului Maramure ;

19. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al
jude ului Maramure  în domeniul public al ora ului Seini;

20. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean nr.
133/2014 privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un imobil din
domeniul public al jude ului Maramure , situat în Baia Mare, str. B. Delavrancea
nr. 25A;

21. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei tehnice cadastrale de
dezlipire a unui imobil cuprins în C.F. 115346, Nr. cadastral 115346 - Baia
Mare, str. Dealul Florilor nr. 1;

22. Proiect de hot râre privind stabilirea modul de administrare  i conducere a S.C.
Drumuri i Poduri S.A. Maramure ;

23. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului Jude ean
Maramure  în perioada 13-16 noiembrie 2014, la Târgul de Turism al României,
ce va avea loc la Romexpo Bucure ti;

24. Proiect de hot râre privind aprobarea cheltuielilor aferente  proiectului cu titlul
„Centru Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  - Baia
Mare”;

25. Proiect de hot râre privind modificarea anexei la Hot rârea nr. 126 din 28 august
2013 prin care au fost aproba i principalii indicatori ai obiectivului de investi ii
„Centru Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  - Baia
Mare”;

26. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ac iune pentru prevenirea i
reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar la R.A. „Aeroportul
Interna ional” Baia Mare;

27. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.103/2013 privind aprobarea contribu iei financiare a proiectului
„Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure ”;

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

29. Raportul cu privire la modul de îndeplinire a atribu iilor proprii pre edintelui i a
Hot rârilor Consiliului Jude ean Maramure  în intervalul  iulie 2013 – iulie
2014;

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

31. Punct de vedere la plângerea prealabil  privind Hot rârea nr. 135/ 2014 de
încetare a activit ii i desfiin are a Serviciului jude ean de Informare Turistic
„MARAMURE INFOTURISM”;

Suplimentare:
32.  Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap;
33. Proiect de hot râre de aprobare a indicatorilor tehnico-economici prev zu i în

Documenta ia faza D.A.L.I. – Reabilitare acoperi  Muzeul Jude ean de Istorie
i Arheologie Maramure ;

34. Punct de vedere la Plângerea E-on Gaz Distribu ie  S.A. prin care solicit
revocarea în parte a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.166/2013
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale.



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C.
Maramure . A  vrea s  fac aici dou  scurte preciz ri: dup  cum bine cunoa te i cu to ii,
în urm  cu mai bine de 4 luni am adoptat Regulamentul de organizare i func ionare al
D.G.A.S.P.C. Maramure . La momentul respectiv, acesta a fost pus în acord cu
dispozi iile HG 1434/2004, cu modific rile ulterioare, unde s-a stabilit noua formul  de
conducere executiv  a institu iei, respectiv cu doar 3 directori din 4, i lista
compartimentelor func ionale ale Direc iei. În cursul zilei de luni, începând cu ora 15,
am avut colegiul director la D.G.A.S.P.C., unde au participat i doamnele Ilea Cornelica
i Bondi Gyongyike. Proiectul de hot râre are avizul Agen iei Na ionale a

Func ionarilor Publici i Ministerului Muncii, avize ob inute în prealabil, a a cum
prevede procedura legal .

Dl.consilier jude ean Mihai Felician Cerne tean: Domnule pre edinte,
referitor la acest proiect, cred c  nu împietez cu nimic hot rârea colegilor mei dac  fac
câteva prezent ri. Observ c  nu se face corelare aici cu bugetul deja aprobat, nu se face
dovada încadr rii în bugetul existent i de i suntem la sfâr it de an, nu tim care va fi
valoarea i structura prevederilor bugetare pentru anul urm tor. Apoi, mai observ c  nu
se fac referiri la întregul personal al Direc iei ci doar la aparatul propriu, ceea ce ne face

 vorbim de o prezentare insuficient  deoarece, atunci când se aprob  bugetul
Direc iei, acesta nu se acord  distinct pentru aparatul propriu de centrele i serviciile din
teritoriu. Nu se prezint  concret, legal i justificat, necesitatea modific rii organigramei
aparatului propriu în nici un fel, i nici al transform rilor de posturi propuse,
preponderent în altele de nivel superior, care nu au fost bugetate. Nu se face dovada c
se respect  încadrarea în standardele de posturi legale, stabilite i aprobate,
men ionându-se doar num rul total de beneficiari. Nu se sus ine i nu se demonstreaz
cu nimic faptul c  în cadrul aprob rii organigramei propuse numai pentru aparatul
propriu activitatea institu iei s-ar îmbun i i în ce sens ar cre te calitatea serviciilor
oferite, astfel ca nevoile beneficiarilor, copii sau adul i, s  fie mai bine satisf cute.

Dup  ce m-am documentat mai bine, am ajuns la unele concluzii, pe care vi le
supun aten iei: dac  este necesar  o reorganizare a activit ii Direc iei, aceasta s  se
refere legal, concret, motivat i fundamentat, la toat  Direc ia: aparat propriu i servicii
din subordine – case i centre, cu încadrarea în standardele de cost i bugetul aprobat i
cu men inerea calit ii serviciilor acordate; anterior reorganiz rii, s  se realizeze un
audit al resurselor umane, de c tre un organism extern, specializat, unde s  fie analizat
încadrarea fiec rui membru din personal, respectarea sau nu a cerin elor legale privind
condi ia de studii, modul de ocupare a postului respectiv, sarcinile de serviciu i
volumul de munc  desf urat; s  se corecteze deficien ele existente i s  se aduc  în ton
cu prevederile legale, inclusiv s  se fac  publice aceste date, astfel încât membrii
personalului s  le poat  vedea oricând, pentru elimina orice suspiciuni; un audit al
calit ii serviciilor acordate beneficiarilor, i – ceea ce mi se pare cel mai important – un
audit al legalit ii, eficien ei i eficacit ii folosirii resurselor umane, financiare i al
patrimoniului D.G.A.S.P. Maramure .

 mul umesc.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc i eu. Am s  v  r spund punctual i

sintetic. Pe de o parte, aprobarea în acest fel a organigramei nu produce nici un fel de
consecin  bugetar , pentru c  fiecare angajare sau cheltuial  de personal este supus
reglement rilor în vigoare, adic  nu po i s  faci o nou  angajare în m sura în care nu ai
bugetat acel post pentru a fi salarizat, iar limita încadr rii personalului va fi în limita
bugetului aprobat de noi la începutul acestui an. Pe de alt  parte, respectarea



prevederilor legale este asigurat  prin cerin a aviz rii prealabile de c tre cele dou
entit i la care am f cut vorbire anterior, adic  Ministerul Muncii – în ceea ce prive te
partea de personal bugetar contractual – i Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici –
pentru func ionarii publici. Trebuie s  subliniem un lucru, care eu nu cred c  duce la
cre terea cheltuielilor de personal ci la sc derea lor, pentru c  în actuala form  a
organigramei avem un num r de 149 de posturi fa  de 157 ini ial, deci mai pu in cu 8
posturi, fapt care nu genereaz  cre teri de cheltuieli salariale. Apoi, trebuie s  facem
distinc ie între aparatul propriu al Direc iei i serviciile de asisten  social , oferite prin
centrele care au aceast  activitate, pentru c  aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. îl
finan m noi, din bugetul jude ului, pe când partea de asisten  social  este finan at  de
la bugetul de stat, cu completare de la bugetul local. Un alt aspect pe care vreau s  îl
ating este cel al externaliz rii serviciilor de asisten  social . Noi trebuie s  fim
competitivi pe pia a serviciilor de asisten  social . Dac  rolul nostru este s  asigur m
servicii sociale cât mai bune, atunci trebuie s  asigur m i cadrul înf ptuirii acestora.
Dac  avem o experien  reu it  cu Casa de la C rbunari, unde a fost externalizat o parte
din serviciul de asisten  social , cred c  putem s  ne gândim serios pentru anul viitor
dac  externaliz m sau nu, sau ce categorii de servicii de asisten  social  putem
externaliza. În acest sens, am putea gândi crearea centrelor noastre ca persoane juridice,
care s  aib  posibilitatea de a asigura servicii de asisten  social , competitive pe pia
i la acela i standard de cost s  ofere servicii de calitate ridicat . De aceea, eu cred c

aceast  modalitate de organizare a Direc iei trebuie v zut  în dou  etape: organigrama
i statul de func ii ale personalului propriu din aparatul finan at de noi i cel lalt, de

furnizare de servicii sociale. A face în acest moment organigrama pentru toate serviciile
conexe presupune o munc  destul de laborioas i care ar dura în timp. Scopul pentru
care am propus la acest moment organigrama este de a pune în acord Regulamentul cu
organigrama i posibilitatea de a organiza concursuri pentru definitivarea în func iile
publice a celor 3 directori care vor participa i vor i câ tiga concursul, pentru c , în

sura în care vom mai tolera oarecum aceast  stare de interimat, nu este un lucru
benefic pentru nimeni. Acesta a fost ra ionamentul pentru care am procedat de aceast
manier .

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Sunt de acord cu dumneavoastr  în
ceea ce prive te alocarea bugetar i ocuparea posturilor, dar întocmirea unei
organigrame la o institu ie se face tocmai pentru ca acea institu ie s  fie eficient i în
concordan  cu atribu iile pe care le are. De aceea, vreau s  v  men ionez faptul c  în
cadrul Direc iei exist  servicii foarte importante pentru preven ie, pentru m suri urgente
de asisten  social i la care lucreaz  doi oameni, cum ar fi Serviciul de Abuz,
Neglijen . Se mai întâmpl  s  nu avem suficien i manageri de caz pentru monitorizarea
copiilor din asisten a maternal  sau a celor din plasament – i vede i dumneavoastr
câte se întâmpl  dac  nu se face monitorizarea corect  a acestora. De aceea, nu trebuie

 ne ax m strict pe faptul c  nu ocup m posturile, decât le a ez m într-o form , pe o
hârtie. Împreun  cu conducerea Direc iei am dori s  vedem acolo unde este obligatoriu

 intervenim cât de repede, cu oameni de specialitate, i în acest context, în momentul
în care s-a gândit organigrama, am solicitat s  se aduc  posturile la o vechime
corespunz toare, în a a fel încât ele s  fie ocupate, pentru c  în momentul de fa  sunt o
gr mad  de posturi care, datorit  cerin elor, nu au putut fi ocupate fiind func ii publice.
Apoi, din câte am în eles, începând cu anul viitor va exista un nou act normativ pentru
personalul din unit ile de asisten  social . În acest context, va fi un normativ
orientativ la nivel na ional, pentru ca s  se poat  monitoriza mai bine activitatea de
asisten  social  din partea Ministerului Muncii, i atunci am discutat pe faptul c , în



momentul în care vom întocmi organigramele centrelor de asisten  social  din
subordinea Direc iei, s  rediscut m organigrama, cu noua conducere fixat  pe posturi,
în a a fel încât s  fie în concordan  atât cu prevederile legale cât i cu func ionarea pe
care ar trebui s  o aib  în mod normal o func ionare coerent  a D.G.A.S.P.C. Vizavi de
vacantarea posturilor, cred c  putem fi de acord cu ocuparea sub aceast  form , pentru o
perioad  scurt  de timp, pân  vor ap rea noile acte normative iar colegii de la Direc ie
vor aduce organigrama în totalitate, atât pentru aparatul propriu, cât i pentru unit ile
din subordine.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Nu de multe ori se întâmpl  s  fiu de acord
cu domnul consilier Cerne tean, ba chiar de foarte pu ine ori, dar de data aceasta sus in
unele dintre punctele de vedere ale domniei sale, cu toate c  nu cred c  a apucat s
citeasc  tot de pe materialul care i-a fost pus la dispozi ie, dar cele expuse i pe care am
reu it s  le procesez sunt puncte de vedere pertinente. De asemenea, a  vrea s  sus in în
totalitate i ceea ce doamna consilier Ilea ne-a transmis. Este, de fapt, o discu ie pe care
am avut-o deja cu domnul pre edinte i cred c  cu to ii suntem de acord c  ast zi înc
ceea ce se întâmpl  la Direc ia pentru protec ia copilului nu este la nivelul la care ni-l
dorim. Echipa de conducere care este în acest moment i care a înlocuit-o pe cea veche
nu face performan  în administra ie, a a cum am dorit. Sunt înc  multe lucruri care
trebuie pus  la punct, dar, în acela i timp în eleg i o oportunitate a aprob rii acestei
organigrame, chiar dac  este în aceast  form  la care mul i dintre consilieri ar putea
aduce îmbun iri. Pentru organizarea, poate pân  la sfâr itul anului, a concursurilor
pentru definitivarea conducerii executive, este nevoie s  facem acest pas, urmând ca
apoi, cu proxima ocazie i cât se poate de repede s  intervenim în cadrul organigramei
i s  facem aceast  Direc ie cât mai performant . În acela i timp a  vrea s  sus in –

poate chiar s  ob inem un acord de principiu cât mai repede – posibilitatea externaliz rii
serviciilor în cadrul Caselor D.G.A.S.P.C. Maramure . La fel, a  sus ine ca ast zi, în
edin , sau dac  nu s pt mâna viitoare, s  d m un acord de principiu prin care

conducerea executiv  a Direc iei s  vin  cu un proiect concret.
D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Mai am o scurt  interven ie: pentru c

noi suntem obi nui i ca acele persoane care ocup  func ia public  s  vin  în fa a
plenului i s -i aprob m, a  dori s  se supun  plenului un plan de management care s
poat  fi monitorizat, fiindc  altfel nu o s  vedem performan  acolo.

Comisia a avizat favorabil acest proiect de hot râre.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Avem o sumedenie de proiecte pe ordinea de zi,

haide i s  încerc m s  fim operativi i s  conchidem în cuvinte pu ine i esen iale
asupra fiec rui proiect.

Supun la vot proiectul de hot râre nr.1 de pe ordinea de zi.
S-a adoptat, cu 21 voturi pentru, 4 ab ineri i 5 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.157
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Ad ugat , pentru
drumuri jude ene i comunale, pe anul 2014, care vizeaz  împ irea sumei de 11.624
mii lei aloca i de c tre Guvernul României, dup  cum urmeaz : - 3.624 mii lei pentru
finan area cheltuielilor de între inere a drumurilor comunale i 8.000 lei pentru
finan area cheltuielilor pentru drumurile jude ene.



Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Comisia pentru activit i economico-
financiare a dat aviz favorabil.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Dac -mi permite i, domnule pre edinte, a
dori s  fac o singur  interven ie, extrem de scurt , aici. A  vrea s  atrag aten ia asupra
faptului c  vorbim de cea mai important  rectificare bugetar  pentru Consiliul jude ean
Maramure  în ceea ce prive te între inerea drumurilor comunale i jude ene, de când
sunt eu consilier jude ean. Dac  la începutul anului am avut la dispozi ie o sum  de
circa 7 milioane lei, acum avem o sum  mult mai mare.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.158
privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea

Ad ugat , pentru drumuri jude ene i comunale, pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 3 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului pe anul 2014.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, în edin a comisiei s-a
avizat favorabil proiectul, dar s-a formulat urm torul amendament: La art.1 se
modific  suma cu care se majoreaz  veniturile i cheltuielile bugetului local: în loc de
12.518,0 mii lei va fi 12.573,0 mii lei, sursa de finan are fiind Subven ii din bugetul de
stat pentru finan area camerelor agricole . Tot la art.1 alin.(4) se modific  suma cu
care se majoreaz  sec iunea de func ionare de la 12.284,9 la 12.339,0 mii lei, rezultând
astfel o cre tere a sec iunii de func ionare cu 55 mii lei. La art.2 se modific  suma cu
care se majoreaz  veniturile i cheltuielile bugetului institu iilor publice i  activit ilor
finan ate din venituri proprii i subven ii, sau finan ate integral din venituri proprii  în
loc de 590,0 mii lei va fi 645,0 mii lei. La fel, se modific  anexele 1,2 i 4, prin
introducerea sumei de 55 mii lei la capitolul 83-Agricultur , subcapitolul 03.07-
Camere Agricole .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu acest amendament, v  supun votului proiectul
de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.159/2014
privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli

al jude ului, pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m acum, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea particip rii Consiliului Jude ean Maramure  în perioada 13-16 noiembrie
2014, la Târgul de Turism al României, ce va avea loc la Romexpo Bucure ti. Am
propus acest proiect de hot râre pentru a fi prezen i i  noi, al turi de celelalte jude e
care particip  la acest târg de turism al României i a fi reprezenta i din toate punctele
de vedere, atât prin aparatul propriu, cât i prin participarea câtorva soli ti,
instrumenti ti de la Ansamblul Folcloric Na ional Transilvania. Ave i în expunerea de
motive aceast  descriere. Cred c  este important s  fim vizibili, cred c  este important

 fim prezen i acolo cu ce avem noi mai bun, pentru a încerca c  promov m cât mai
bine jude ul Maramure . Acest proiect de hot râre survine datorit  faptului c  Centrul
Infoturism, a a cum îl tim, este ast zi Serviciul de promovare a jude ului în cadrul
aparatului propriu al Consiliului jude ean Maramure , i vede i c  în acest fel ave i i



dvs. posibilitatea de a v  implica mai mult în partea de promovare a turismului în
Maramure .

 supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.160/2014
privind aprobarea particip rii Consiliului Jude ean Maramure

în perioada 13-16 noiembrie 2014, la Târgul de Turism al României,
ce va avea loc la Romexpo Bucure ti

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urmeaz  proiectul de hot râre privind aprobarea
cheltuielilor aferente  proiectului cu titlul „Centru Na ional de Informare i Promovare
Turistic  Maramure  - Baia Mare”. În perioada trecut  am avut vizita de precontractare
de la finan ator, la sugestia c ruia au fost modificate câteva capitole de cheltuieli în
vederea contract rii. Cu aceste sugestii de modificare s-a modificat bugetul, respectiv
cota noastr  de cofinan are i, înainte de a semna partea noastr  din contractul de
finan are care va fi, sper m, s pt mâna viitoare, trebuie s  aprob m participarea
Consiliului jude ean Maramure  la acest proiect, cu aceast  sum  care a rezultat dup
vizita de precontractare i utilizarea din cadrul bugetului nostru a cotei de cofinan are,
care este una mic  – 4.332,28 lei i a cheltuielilor privind TVA-ul aferent – 1.039 lei.
Suma total  cu care noi vom cofinan a, de 2%, este 24.880,03 lei.

 supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.161/2014
privind aprobarea cheltuielilor aferente  proiectului cu titlul

„Centru Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  - Baia Mare”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre este cel privind
modificarea anexei la Hot rârea nr. 126 din 28 august 2013 prin care au fost aproba i
principalii indicatori ai obiectivului de investi ii „Centru Na ional de Informare i
Promovare Turistic  Maramure  - Baia Mare”. Acesta deriv  din aceea i vizit  de
precontractare, pentru c  modificându-se sumele se modific i indicatorii obiectivului
de investi ii. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Comisia a dat aviz favorabil.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.162/2014
privind modificarea anexei la Hot rârea nr. 126 din 28 august 2013

prin care au fost aproba i principalii indicatori ai obiectivului de investi ii
„Centru Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  - Baia Mare”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Punctul urm tor îl constituie 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. Este vorba de repartizarea sumei de 2.246 mii
lei, calculat  din cea repartizat  jude ului Maramure i pe care o repartiz m noi înspre
unit ile administrativ-teritoriale din jude . La formularea propunerii pe care
dumneavoastr  o ave i s-a inut seama atât de repartiz rile anterioare, cât i de
necesit ile formulate prin cereri scrise ale autorit ilor locale, i dup  toate celelalte
corel ri cu programele care se deruleaz  în toate unit ile administrative. Avizul
comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil.

S-a adoptat, 21 voturi pentru i 9 ab ineri

HOT RÂREA Nr.163/2014
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

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem la urm torul proiect, pentru aprobarea
tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale pentru anul 2015. V  informez c  nu
s-au produs modific ri la impozite i taxe fa  de nivelul trecut. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.164/2014
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale

pentru anul 2015

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  Proiectul de hot râre privind repartizarea pe
unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru drumurile jude ene
i comunale pe anul 2014 deriv  din proiectul de hot râre nr.2, pe care noi l-am adoptat

deja, fiind vorba de repartizarea sumei de 3.264 mii lei pentru drumurile comunale, i a
sumei de 8.000 lei pentru cele jude ene. Vreau s  v  spun c  absolut tuturor unit ilor
administrativ-teritoriale din jude ul Maramure  care au în administrare drumuri
comunale le-a fost repartizat  o sum  minim , pentru a putea avea cheltuieli de
între inere. Aici cred c  se potrive te cel mai bine i interven ia domnului
vicepre edinte Gabriel Zetea, pentru c  cred c  este pentru prima dat  când absolut
toate prim riile primesc sume pentru între inerea drumurilor, în aceast  perioad  a
anului. Am pornit de la o sum  minim , i în func ie de necesit ile formulate de
u.a.t-uri, - au fost propuse dou  finan ri pentru a se termina/ între ine dou  drumuri
comunale (Cerne ti i Gro i), iar celelalte pentru a avea sumele necesare gospod ririi în
perioada imediat urm toare. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil.

 S-a adoptat, cu 24 voturi pentru i o ab inere
HOT RÂREA Nr.165/2014

privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din TVA,  pentru drumurile jude ene i comunale pe anul 2014



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare proiectul de hot râre
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole în vederea evalu rii
veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al i
de in tori legali. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.166/2014
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole

în vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend
de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al i de in tori legali

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre de validare a
Dispozi iei nr. 386/08.10.2014. Se rectific  bugetul propriu al Consiliului jude ean
Maramure  cu suma de 2.051 mii lei, prin majorarea sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad ugat  pentru echilibrarea bugetelor locale, concomitent cu majorarea cu
aceea i sum  a cheltuielilor la capitolul 84.02/ ”Transporturi”, titlul Bunuri i Servicii,
articolul 20.02.-Repara i curente, pentru refacerea drumului jude ean DJ 185 km.
49+500 în localitatea Bistra. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.167/2014
de validare a Dispozi iei nr. 386/08.10.2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor prin care se constituie veniturile
proprii ale Camerei Agricole jude ene Maramure . Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.168/2014
privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor prin care

se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole jude ene Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 10 avem proiectul de hot râre privind
adoptarea Regulamentului de organizare i func ionare a aparatului de specialitate al
Consiliului jude ean Maramure . Avizul comisiei juridice?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.169/2014
privind adoptarea Regulamentului de organizare i func ionare
a aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind modificarea statului de func ii al Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare. Avizul comisiilor?

D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.170/2014
privind modificarea statului de func ii

al Ansamblului Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea organigramei i statului de func ii ale Complexului Astronomic Baia Mare.

Avizul comisiilor?
D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Favorabil.
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.171/2014
privind modificarea organigramei i statului de func ii

ale Complexului Astronomic Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre este cel privind
modificarea organigramei i statului de func ii ale colii Populare de Art  ”Liviu
Borlan” Baia Mare.

Avizul comisiilor?
D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Favorabil.
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.172/2014
privind modificarea organigramei i statului de func ii
ale colii Populare de Art  ”Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre
pentru aprobarea programului suplimentar de lucr ri de între inere i repara ii curente i
periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2014. Aici am în eles c  exist  un
amendament formulat în comisia de activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Comisia a avizat favorabil proiectul, cu
urm torul amendament: La articolul 1 se introduce aliniatul 2, cu urm torul con inut:



Se aprob  programul de lucr ri de între inere, repara ii curente i periodice pe re eaua
de drumuri jude ene, finan at din suma de 8.000 mii lei, din sume defalcate din TVA
pentru finan area drumurilor jude ene i comunale, conform anexei la prezenta
hot râre .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare proiectul de hot râre, cu
acest amendament.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.173/2014
pentru aprobarea programului suplimentar de lucr ri de între inere

i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2014

 Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, a  fi vrut s  punctez la
acest proiect s  rememor m c  nu a fost edin  de consiliu în ultima perioad  în care s
nu se suplimenteze bugetul de la drumuri jude ene. Dac  este nevoie de bani, le d m
bani, dar trebuie s  ne aducem aminte c  în luna februarie a acestui an am propus
formarea unei comisii pentru justificarea cheltuielilor cu desz pezirea pentru perioada
de iarn . Acum, c  se apropie din nou iarna, acea comisie trebuie resuscitat i pus  din
nou s  munceasc . În ce prive te monitorizarea prin GPS, aceasta treneaz  de câteva
luni de zile, de când nu se pot monta acele aparate pe ma inile i utilajele de la
Societatea de Drumuri, ca s  putem avea eficien . De ce la societatea de transport local
”Urbis” Baia Mare s-a putut i la cea de drumuri nu? Am primit un raport de la
managerul Pop Ioan în care se spune c  datorit  acestui sistem de monitorizare
implementat, în ultimele nou  luni societatea a înregistrat o economie la consumul de
carburan i de 93.114 litri, în sum  de 580.103 lei, pe toate cele 54 de autobuze folosite
la transportul în comun! Din câte am în eles i la societatea noastr  de drumuri, în
contractul cu firma care implementeaz  proiectul, deja s-a montat aparatur  la unele
utilaje, dar trebuie s  existe o permanent  comunicare între comisia noastr  de recep ie,
a Consiliului jude ean i prestatorul de servicii, adic  societatea de drumuri i o
siguran  c  raport rile sunt reale, pentru c  tehnica avansat  a acestui sistem de
monitorizare poate s  justifice fiecare mi care, fiecare litru de motorin  consumat. Cred

i la Societatea de drumuri ar trebui f cut  o reorganizare.
 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: i acum sunt de acord cu dumneavoastr , la fel ca

ile trecute i l-a  ruga pe domnul Condrat Nicolai de la S.C. Drumuri-Poduri S.A
Maramure  s  formuleze un punct de vedere.

Dl.Nicolai Condrat, inginer ef, S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure :
Domnule pre edinte, dac -mi permite i, doresc s  v  anun  c  sistemul de monitorizare
este încheiat, aplica ia a devenit func ional  de  câteva zile i oricare dintre domniile
voastre pot veni s  verifice acest aspect.

Dl.consilier jude ean Florian Gui Da, numai c  cineva trebuie s  aib  parola, s
poat  intra pe program i s  scoat  situa iile reale de-acolo.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnilor consilieri, v  reamintesc c  o societate
comercial  care are gestiunea delegat  prin hot râre a consiliului jude ean, inclusiv prin
votul dumneavoastr  de la acel moment, are deplin tate de ac iune în limita
competen elor delegate i a obiectului de activitate stabilit. V  mai reamintesc c  noi, în
calitate de autoritate tutelar  a acestei societ i comerciale, cred c  vom avea
posibilitatea de a analiza, undeva în cursul lunii martie a anului urm tor, când expir
contractul de delegare, dac  au implementat sau nu solu iile transmise de c tre noi i de



a ne pronun a, prin vot, dac  mai deleg m acest serviciu sau nu, s  constat m dac  acea
administrare a fost una potrivit  cu cerin ele noastre sau nu. M  bucur s  aud c
sistemul de monitorizare este implementat, îns  a accede din interior la un sistem
finan at de c tre o societate comercial  mi-e team  c  este imposibil. Conducerea unei
societ i comerciale este reglementat  ast zi, pentru aceste categorii, de Ordonan a de
Urgen  nr.109/2011 privind guvernan a coorporatist , iar noi ne putem exercita
drepturile pe care legea ni le confer , pe de o parte prin desemnarea reprezentan ilor în
adunarea general , iar pe de alt  parte prin stabilirea i delegarea atibu iilor. Posibil s
fie necesar un dinamism în activitatea acestei societ i comerciale, i sper m ca de aici
încolo s  se întâmple lucruri i mai bune acolo.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Suma care vine i rectific  bugetul la
societatea de drumuri este semnificativ , pentru c  în bugetul ini ial erau vreo 12
milioane de lei la care se adaug  acestea 8 de ast zi. Având în vedere c  în baza
prevederilor Legii finan elor publice aceste sume care fac obiectul acestei rectific ri pot
fi folosite numai de-acum înainte, adic  pân  la sfâr itul anului în curs, iar pentru faptul

 timpul este relativ scurt, este o certitudine c  o parte din aceast  sum  va r mâne
nefolosit i se va reporta pentru anul viitor, chestiune absolut legal  din punctul meu
de vedere. A a c , pentru anul viitor, ar fi bine s  men inem aceea i destina ie a
sumelor, pentru a putea fi f cute lucr ri de valoare mare i de bun  calitate.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În regul . Mergem acum la urm torul proiect de
hot râre, pentru aprobarea programului operativ i a m surilor de asigurare a condi iilor
de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean în iarna 2014 – 2015. Avizul
comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.174/2014
pentru aprobarea programului operativ i a m surilor de asigurare a condi iilor

de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean în iarna 2014 – 2015

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al jude ului Maramure  în
domeniul public al comunei Arini . Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.175/2014
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al jude ului Maramure

în domeniul public al comunei Arini

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea prelungirii perioadei de folosin  gratuit  asupra unor spa ii din domeniul
privat al jude ului Maramure . Aici am în eles c  s-a propus ca perioad  de folosin  5
ani. Avem aviz din partea comisiei juridice?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Da, favorabil.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.176/2014
privind aprobarea prelungirii perioadei de folosin  gratuit

asupra unor spa ii din domeniul privat al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al jude ului Maramure  în
domeniul public al jude ului Maramure . Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.177/2014
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul privat al jude ului Maramure

 în domeniul public al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem la proiectul de hot râre privind aprobarea
trecerii unui bun din domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul privat al
ora ului Seini. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.178/2014
privind aprobarea trecerii unui bun din domeniul public al jude ului Maramure

 în domeniul privat al ora ului Seini

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect este cel pentru modificarea
Hot rârii Consiliului jude ean 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 tef nescu Delavrancea nr. 25A. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.179/2014
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean 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 tef nescu Delavrancea nr. 25A

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare proiectul de hot râre
privind însu irea documenta iei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în
C.F. 115346, Nr. cadastral 115346 - Baia Mare, str. Dealul Florilor nr. 1. Avem avizul
comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia a avizat favorabil proiectul.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.180/2014
privind însu irea documenta iei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil

cuprins în C.F. 115346, Nr. cadastral 115346 - Baia Mare, str. Dealul Florilor nr.1

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
stabilirea modul de administrare  i conducere a S.C. Drumuri i Poduri S.A.
Maramure . Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.181/2014
privind stabilirea modul de administrare  i conducere

a S.C. Drumuri i Poduri S.A. Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun aten iei proiectul de hot râre privind
aprobarea Planului de ac iune pentru prevenirea i reducerea zgomotului generat de
traficul aeroportuar la R.A. „Aeroportul Interna ional” Baia Mare. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia pentru protec ia mediului a dat
aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.182/2014
privind aprobarea Planului de ac iune pentru prevenirea i reducerea zgomotului

generat de traficul aeroportuar la R.A. „Aeroportul Interna ional” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect este cel privind modificarea
Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.103/2013 privind aprobarea contribu iei
financiare a proiectului „Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul
Maramure ”. Este vorba de modificarea în lei, datorit  influen elor de curs valutar.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, pentru c  mai exist
de-acum înainte înc  un an de zile în care toate proiectele asumate s  fie implementate

 solicita s  fie realizat  o informare referitoare la stadiul de implementare a tuturor
proiectelor de interes pentru Maramure , inclusiv cele care sunt derulate prin
intermediul A.D.I. i S.C. VITAL S.A., i s  vin i ace tia s  ne prezinte o situa ie cu
privire la stadiul implement rii la zi a proiectelor, deoarece eu consider c  gradul de
risc ca multe din aceste proiecte s  nu fie realizate este foarte ridicat!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, în ceea ce ne prive te, pentru
proiectele în care beneficiar este jude ul Maramure , prin Consiliul jude ean sau prin
institu iile din subordine, cred c  este util s  se fac  aceast  informare în cursul lunii
urm toare, cu stadiul actual de implementare, modul de realizare, dup  cum, în baza
solicit rii dumneavoastr , dac  plenul este de acord, s  solicit m celuilalt beneficiar, SC
VITAL SA – care este operatorul regional, precum i Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  pe ap /canal, s  ne comunice care este stadiul realiz rii proiectelor. V
supun la vot propunerea domnului consilier Bindiu, aceea ca în luna noiembrie s  avem
aceast  discu ie.



Propunerea a fost agreat  în unanimitate de plenul consiliului jude ean.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.183/2014
de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.103/2013

privind aprobarea contribu iei financiare a proiectului
„Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure ”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, pentru c , din câte tiu eu, punctul
de pe ordinea de zi care urmeaz  acum va suscita discu ii,  vrea s  v  fac i eu o
propunere, aceea de a-l discuta la sfâr it. Continu m, a adar, cu Raportul cu privire la
modul de îndeplinire a atribu iilor proprii pre edintelui i a Hot rârilor Consiliului
Jude ean Maramure  în intervalul  iulie 2013  iulie 2014. Acesta v-a fost comunicat
în format electronic, fiind postat i pe site-ul Consiliului jude ean; asupra acestui punct
nu cred c  este necesar un vot, ci este doar pentru informarea dumneavoastr . În m sura
în care ave i discu ii propun s  le p stra i pentru edin a viitoare. Apoi, la punctul 29 pe
ordinea de zi avem Nota privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni,
la 30 septembrie 2014, care i aceasta are caracter informativ pentru domniile voastre.
Avem pe ordinea de zi i dou  Plângeri prealabile, de fapt un Punct de vedere la
plângerea prealabil  privind Hot rârea nr. 135/ 2014 de încetare a activit ii i
desfiin are a Serviciului jude ean de Informare Turistic
MARAMURE INFOTURISM” i un Punct de vedere la Plângerea E-on Gaz

Distribu ie  S.A. prin care se solicit  revocarea în parte a Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.166/2013 pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele
locale. În cazul primei, vreau s  v  informez c  în cursul zilei de ieri partenerul austriac
din proiect ne-a cerut doar s  îi comunic m cum ne poate restitui sumele de bani din
ultima cerere de rambursare, noi urmând s  prelu m pe mai departe condi iile de
sustenabilitate ale proiectului.

 propun a adar adoptarea acestui Punct de vedere privitor la men inerea
Hot rârii dat  de noi.

S-a adoptat în unanimitate Punctul de vedere la plângerea prealabil  privind
Hot rârea nr. 135/ 2014 de încetare a activit ii i desfiin are a Serviciului jude ean
de Informare Turistic MARAMURE INFOTURISM”.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  solicit s  facem acela i lucru i în ce prive te
Punctul de vedere la Plângerea E-on Gaz Distribu ie  S.A. prin care se solicit
revocarea în parte a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.166/2013 pentru
aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, adic  s  ne men inem
Hot rârea. Motivez aceasta pentru c , pe de o parte este tardiv formulat , iar pe de alt
parte cred c  este neîntemeiat . Cine este pentru men inerea HCJ 166/2013?

S-a adoptat în unanimitate Punctul de vedere la Plângerea E-on Gaz
Distribu ie  S.A. prin care se solicit  revocarea în parte a Hot rârii Consiliului
jude ean Maramure  nr.166/2013 pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele
i taxele locale.



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.184/2014
privind modificarea componen ei

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare acum proiectul de hot râre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prev zu i în Documenta ia faza
D.A.L.I. – Reabilitarea acoperi ului la Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie
Maramure ”. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica  : Favorabil.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ultimul proiect de hot râre pe care trebuie s -l

dezbatem cu toat  seriozitatea este cel privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

Dup  cum fiecare dintre dumneavoastr ti i, avem aprobat Planul pentru cursele
regulate pân  la nivelul anului 2019, pe raza jude ului Maramure . Avem trasee licitate,
avem trasee pe care  se desf oar  curse regulate, i mai avem solicit ri frecvente din
partea diferitelor societ i comerciale/operatori de transport, pe anumite categorii de
trasee, pentru efectuarea de curse regulate speciale, privind, pe de o parte, transportul
angaja ilor de la locuin  spre locul de munc i invers, precum i al elevilor, de la
locuin  spre unit ile colare i invers. Problema care se pune acum este urm toarea:
noi trebuie s  r spundem solicit rilor formulate de operatorii economici ce facem, dac
atribuim sau nu aceste categorii de licen e speciale, dac  acestea se suprapun sau nu cu
traseele curselor regulate, chestiuni asupra c rora v  rog s  v  pronun i la modul cel
mai responsabil i cu dezbaterea de rigoare. În Anexa la proiectul de hot râre propus pe
ordinea de zi a edin ei de ast zi avem un num r de 23 solicit ri, dintre care, cel pu in
în ceea ce m  prive te, cel pu in 12 nu suscit  foarte mari discu ii fiind vorba despre
transportul de la i la locul de munc  a diver ilor angaja i. În schimb, putem discuta cu
argumente pro i contra asupra celorlalte puncte, de la pozi ia 13 la 23. La pozi ia 13,
solicitare traseu Cup eni – Târgu L pu , unde exist  un contract încheiat între
societatea solicitant i Liceele Teoretice ”Petru Rare ” i ”Grigore Moisil”. Pe acel
traseu avem un grafic de circula ie care face parte din curs  regulat , cu plecare la ora 7
din Cup eni i sosire la ora 8,30. Propunerea vizeaz  plecarea la 6:30, cu sosire la 7 i
10. Dumneavoastr  sunte i cei în m sur  s  decide i ce i cum. Solicitan ilor trebuie s
le d m un r spuns, pozitiv sau negativ, i trebuie s inem seama i de interesele celor
care ast zi desf oar  transport legal pe aceste curse. R mâne ca votul s  fie dup  cum

 îndeamn  con tiin a i dispozi iile legale.
Domnul consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, stima i

colegi, de fiecare dat  în comisia de urbanism am aprobat aceste licen e i de multe ori
nu tiam de fapt la ce se refer . Ieri, împreun  cu câ iva domni am discutat aproape trei
ore i situa ia se prezint  astfel: exact cum a spus domnul pre edinte, sunt câteva
societ i care au licen e regulate pe o perioad  limitat , de exemplu din 2014 pân  în
2019, i care au investit bani în logistic , angaja i, salarii, etc. La noi la comisie apar



diferi i reprezentan i de societ i de profil care ne cer licen e speciale de transport, ori
prin acest lucru mie mi se pare c  noi am legaliza oarecum concuren a neloial , pentru

 aceste firme ar trebui s  primeasc  cel pu in un aviz de la firma care are licen  de
transport autorizat  regulat . Pe lâng  hârtiile pe care le-am primit de la solicitan i, am
o cerere adresat  Inspectoratului colar Jude ean, semnat  de domnul pre edinte Zamfir
Ciceu i domnul Gheorghe T lp anu, de la Compartimentul Autorizare Transport al
Consiliului jude ean Maramure , prin care se solicit  o eviden  a elevilor i vehiculelor
cu care se deplaseaz  ace tia. La aceast  adres  înc  nu s-a primit r spuns. Mai mult,
peten ii nemul umi i ai firmelor de transport reclam  faptul c  firmele pirat emit
abonamente, lucru care nu este legal.

Ceea ce vreau eu s  v  propun este ca de la punctul 13 de pe anex  pân  la
punctul 23 s  st m foarte bine i s  analiz m i s  nu mai d m drumul numai a a,
pentru c  a trecut prin comisie.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Înainte de a v  supune la vot acest proiect de
hot râre vreau s  v  mai informez câteva lucruri: noi trebuie s inem seama c  trebuie

 asigur m un serviciu public, care s  func ioneze bine, atât prin trasee de curse
regulate cât i prin – acolo unde este cazul – acordarea licen elor de curse speciale.
Trebuie s  cânt rim foarte bine pân  unde este interesul public i de unde începe
interesul privat. Noi nu suntem aici s  garant m sau s  facem ca un agent economic sau
altul s  aib  activitate. Treaba noastr  este de a ne asigura c  un serviciu public
func ioneaz  în condi ii de normalitate, prin cele dou  categorii prev zute de lege:
transportul prin curse regulate, respectiv prin curse speciale.Trebuie s  ne pronun m
cât mai în elept cu putin . Avem un num r de 23 solicit ri, a a cum v-am spus cele
pân  la pozi ia 12 pe anex  vizeaz  transportul de angaja i, prin contracte încheiate cu
societ i comerciale, i celelalte cu elevi.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, tot în comisie am
mai discutat dac  exist  posibilitatea acestor transportatori regula i s  asigure
transportul elevilor care este foarte important, mai ales c tre ora ele i municipiile
jude ului, pentru c  exist  situa ia c , dac  noi anul m acestea, num rul de locuri
existente în mijloacele de transport aprobate de noi s  nu fie suficiente. Apoi, noi am
solicitat i înfiin area acelei comisii de control din partea consiliului, care am în eles c
acum exist . A a c  noi vom putea face controale i vom putea aplica dispozi iile legii.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Scopul nostru este acela de a avea un serviciu
public organizat cât mai bine posibil. Risc exist i într-un fel i într-altul, i nu to i
operatorii de curse regulate sunt îngera i, pentru c  nu respect  nici orele de plecare,
nici opririle. Exist i operatori care fac curse speciale – nu sunt avocatul nim nui ci
încerc s  fac o prezentare cât mai obiectiv  din toate punctele de vedere – pentru ca
colegii consilieri jude eni s  poat  lua o hot râre în cea mai deplin  obiectivitate, prin
men inerea i asigurarea a ceea ce ne intereseaz , ca serviciul public de transport în
jude ul Maramure  s  se desf oare în conformitate cu nevoia cet eanului, nu cu
interesele unui agent economic, fie c  face curs  regulat , fie c  face curs  special .
Sunt trasee care func ioneaz  foarte bine, sunt operatori economici care au capacitatea
de a transporta i elevii pe acele curse, i cred c  se pot face i în continuare. De
asemenea, cred c  acolo unde nu sunt curse sau acestea nu respect  programul colilor
i unde sunt copii, trebuie s  avem foarte mare aten ie pentru c  suntem responsabili cu

to ii de siguran a lor. Asta am vrut s  v  spun, f  a face apologia nici a unora, nici a
altora, f  a acuza pe unii sau pe ceilal i.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Cred c  problema putea fi rezolvat  prin
alocarea de fonduri i de microbuze colare pentru transportul elevilor.



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Eu cred c  dac  nu s-a f cut asta în acest an, nu
tiu când s-au mai alocat atâtea fonduri pe acest segment, vor mai veni, îns  avem ast zi

a ne pronun a asupra acestor chestiuni.
 Acum, avem o propunere a domnului consilier Cerne tean, aceea de vot favorabil
pentru primele 12 pozi ii din lista anex  la proiectul de hot râre i respingerea
celorlalte. Dac  mai ave i propuneri sau amendamente la acest proiect de hot râre,
acum este momentul s  le face i.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, pân  la urm , dac
ar fi s  mergem pe aceast  variant  în eleg c  ar fi o respingere în sensul de a mai
analiza situa ia?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Nu. Respingem cererea i asta nu înseamn  c
dac  cineva formuleaz  o nou  solicitare noi trebuie s  o ignor m, ci va trebui s  ne
pronun m asupra ei. La acest moment noi analiz m i ne pronun m prin vot asupra
solicit rilor propuse, fie admitem, fie respingem. Dac  vor fi solicit ri argumentate c ,
pe un anumit traseu, nu se pot încadra i nu sunt curse regulate pe acel traseu, nu ne
împiedic  nimeni s  reanaliz m i s  ne pronun m.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Cei care au venit i au f cut
plângere la noi spun în felul urm tor: datorit  faptului c  ei au investit în logistic  nu- i
pot pl ti ratele i celelalte cheltuieli pentru c  vin ceilal i în urma lor i le iau clien ii!

D-na consilier jude ean Daniela B rea: Dar este o economie de pia i mai
este i o lege a concuren ei!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Este vorba despre capacitatea de transport pe un
anumit traseu i la asta trebuie s  ne rezum m.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Pentru licen ele speciale trebuie mai
întâi s  se cear  aprobarea celor cu licen e regulate. Eu nu vin s -i ap r pe unii sau pe
ceilal i, ci din contr !

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Nu exist  prevedere legal  în sensul acesta.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Eu zic s  amân m partea respectiv  pân

la o analiz  riguroas , s  vedem num rul de elevi care circul  cu autobuzele regulate.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: E o problem , pentru c  cei care fac curse

speciale le fac pentru copii i iau amenzi pentru circula ie la momentul acesta, deci nu
putem amâna la nesfâr it. Trebuie s  lu m o hot râre.

D-na consilier jude ean Daniela B rea:Licen ele de transport se acord  în
baza unei documenta ii?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Sigur c  da. Documenta ia este contractul încheiat
între un operator economic i beneficiarii din lista anex  la proiectul de hot râre.
 Haide i s  conchidem. Avem o propunere, a domnului consilier Cerne tean, pe
care trebuie s  o vot m. Este de fapt un amendament.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu personal nu
în eleg foarte clar i nu pot s  îmi exprim votul în deplin  cuno tin  de cauz , pentru c
riscul pe care ni-l asum m s-ar p rea c  exist .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, v  propun urm toarea modalitate
de abordare: s  aprob m pozi iile de la 1 la 12, care privesc transportul angaja ilor, iar
pozi iile de la 13 la 23, prin grija atât a operatorilor de curse regulate – i spun asta
pentru c  domniile lor sunt prezen i în sal  la edin a noastr  – care s  ne comunice pe
fiecare traseu dintre cele solicitate capacit ile de transport din care s  rezulte c  au
capacitatea de a efectua inclusiv transportul de elevi, cât i prin grija Compartimentului
de Transport al Consiliului, care s  fac  o analiz i s  ne-o prezinte, s  fie amânate la
discu ie, pân  la edin a viitoare. Am s  v  rog, domnule consilier Zoica , în calitate de



pre edinte al Comisiei de urbanism i amenajarea teritoriului s  veni i ceva mai repede
data viitoare, pentru a sta de vorb  cu colegii no tri i a disemina informa ia, atât noi cât
i dumneavoastr , astfel încât s  nu mai tren m aceast  solu ie acolo unde nu este cazul

– i operatorii de curse regulate dac  pot s  fac  treaba asta s  o fac , dar i acolo unde
nu pot acoperi necesarul, s  nu lipsim copiii de mijloacele de transport.

Dl.consilier jude ean Marian Gheorghe:  avem grij i de orele de transport.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Evident.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Ar fi bine ca cei cu transport de curse

regulate s  ne dea în scris c  pot s  asigure capacitatea pentru transport.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnul secretar are aici o sugestie pertinent i

vom solicita, pe toate aceste 11 trasee, punctul de vedere al autorit ii locale respective.
Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, la punctul 20, de la

lsig la Baia Mare cic  ar veni 168 de elevi. Asta înseamn  c , la ora dimine ii când
ace ti copii ar trebui s  vin  spre colile din Baia Mare, ar trebui s  fie dou -trei
autobuze mari!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, noi am trecut exact ceea ce s-a
solicitat. Nu putem s  intervenim în documenta ia depus  de c tre cineva.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Stima i colegi, la acest gen de proiect de
hot râre eu m  ab in de dou  mandate încoace i de fiecare dat  atrag aten ia, prin votul
meu, ca i ab inere, pentru c  n-am putut s  dezvolt de fiecare dat  discu ia, c  lucrurile
nu sunt în regul , i nici nu mai are rost s  discut m de ce am ajuns aici. Dar m  bucur

 acum trebuie s  lu m o decizie, într-un fel sau altul, i atrag aten ia c  trebuie s  o
facem ast zi, deoarece pân  la edin a viitoare operatorii de transport vor fi amenda i în
continuare de poli ie.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Bun. Haide i s  discut m aceast
chestiune i în cadrul edin ei Autorit ii Teritoriale de Ordine Public , dup edin a
noastr  de plen.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: De acord, mai ales c  reprezentan ii în A.T.O.P.
ap  cet eanul, deci v  rog s  o face i!
 V  supun la vot proiectul de hot râre, cu amendamentul de aprobare a pozi iilor
de la 1 la 12 de pe lista anex i de amânare a celorlalte pozi ii, de la 13 la 23.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.185/2014
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu

 pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ordinea de zi a edin ei este epuizat , îns  în
încheiere, doresc s  mai fac unele preciz ri. Colegii de la A.D.R.-Nord Vest sunt
prezen i i vor veni în aceast  sal  dup  terminarea edin ei noastre.

Dl.consilier jude ean Marius Doru M rginean: Domnule pre edinte, am aflat
cu surprindere c  eliberarea autoriza iei pentru lucr rile de canalizare la Cavnic
treneaz .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier M rginean, v  rog s  ave i
bdarea de a m  mai asculta câteva minute i pe urm  v  ascult m i pe

dumneavoastr . B nuiesc ce vre i s  spune i.
 Deci, reluând, avem prezen i deja – i de la ora 13 este programat  o edin  la
care v  rog s  participa i i domniile voastre – pe colegii de la A.D.R.-Nord Vest, care



doresc s  ne fac  o prezentare util  tuturor. Este vorba despre viitorul program de
finan are i viitorul nostru pentru perioada de finan are 2014 – 2020. Mai vreau s  v
fac o prezentare a Master Planului de transport, pentru c  este foarte util ca aceste
lucruri s  le discut m i aici.  Am s  fac o trecere în revist  fugitiv  a proiectelor care
vizeaz  Maramure ul, pe partea de infrastructur , admise pentru testare în cadrul
MasterPlanului General de Transport. Pozi ia nr.79 din acest MasterPlan –
modernizarea DN 18 – Baia Mare – Târgu L pu , de la kilometrul 0, 80+62;
modernizare varianta care deja este în lucru i e aproape gata – ocolirea municipiului
Baia Mare; podul peste Tisa, în zona Tepli a din Sighetu Marma iei, iar în ceea ce
prive te partea de transport aerian au fost admise în aceast  perioad  de testare un
num r de 6 pozi ii, respectiv de la 62 la 67: modernizarea pistei de decolare/aterizare la
Aeroportul Interna ional Baia Mare; consolidare i extindere suprafe e de mi care;
extindere terminal pasageri; hangar parcare i între inere avioane i elicoptere i
suprafe e de mi care asociate; terminal cargo i facilitate intermodal ; pist  terminal
cargo la Aeroportul Baia Mare. Dintre acestea vor fi selectate cele care vor face parte
din MasterPlanul României.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Voi fi i eu extrem de scurt în a completa cele
spuse de domnul pre edinte. Din p cate, dezbaterea public  care ar fi trebuit s  aib  loc
în ceea ce prive te MasterPlanul de transport este cumva acoperit  de campania
electoral i nu trebuie amestecate cele dou  sub nicio form . V-am pus la dispozi ie
fiec ruia propunerile de Masterplan doar pentru trei domenii – rutier, aerian i feroviar;
din discu iile pe care Ministerul Transporturilor le are în aceast  perioad  cu Comisia
European  sunt acceptate de c tre aceasta din urm  aceste trasee, ele vor fi aprobate
prin memorandum guvernamental, adic  traseele prin care România poate s  absoarb
fonduri europene pân  în anul 2030 vor fi doar acestea, iar odat  aprobate, nu le mai
po i modifica. La partea feroviar  este vorba de modificarea tronsonului de cale ferat
între Cluj Napoca (Via Dej) – Baia Mare – Satu Mare, propus pentru reabilitare.
Investi ia este de 1,1 miliarde euro în perioada 2014 – 2020, tot din fonduri europene,
crescând viteza medie de circula ie a trenurilor de la 50-60 km/h la 100-120 km/h. În
ceea ce prive te aeroportul, exist  o propunere de upgradare a acestuia la rangul de
aeroport regional. A tept m în aceast  perioad  un memorandum guvernamental pentru
alocarea fondurilor pentru reabilitarea i modernizarea pistei, în sum  de 9 milioane
euro, din exerci iul financiar 2007-2013.
 Pentru partea rutier  exist  dou  proiecte pentru nord-vestul României i pentru
jude ul Maramure . Primul se refer  la construc ia Drumului Expres nr.4 denumit
”SOME  EXPRES”. Este vorba despre construc ia unui nou drum expres, între Turda –
Cluj Napoca – Gherla – Dej – Baia Mare – Seini – Livada, c tre dou  ie iri, una la
Halmeu i alta la Petea. Este vorba pân  la urm  de Drumul Rapid Baia Mare – Vaja,
care este considerat în acest moment una din priorit ile României, aflându-se printre
cele 16 propuse la nivel na ional. În final, mai vorbim i despre ”TRANSREGIO
MARAMURE ”, care cuprinde par ial DN 18 i DN 19, Iacobeni – Bor a – Sighetu
Marma iei, peste Huta Certeze înspre Negre ti Oa i Livada, finan at, de asemenea, din
fonduri europene.
 Acestea sunt lucrurile cuprinse pentru jude ul nostru în Masterplanul Na ional de
Transporturi, pe linie de investi ii mari.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule vicepre edinte, observ c  pe harta
feroviar  a acestui Masterplan na ional Maramure ul este nul i neavenit! P i dac  noi
nu avem ce ar ta cu o cale ferat  turistic  în ara asta, inând cont c  s-au sacrificat
oameni când s-a f cut celebrul drum Salva – Vi eu, înseamn  c  uit m tot ceea ce



înseamn  istorie, uit m Sighetul, cu Memorialul Durerii i toate celelate! Am dori s
transmite i celor de sus s  nu uite ca la urm torul Masterplan s  ia în considerare i
aceste chestiuni.

Dl.consilier jude ean Mihai Kokenyesdi: Da, este i p rerea mea, c
Maramure ul este total izolat, iar în ce prive te Podul peste Tisa acesta nici m car nu
apare pe hart !

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Este ast zi în evaluare studiul de fezabilitate cu
achizi ie public  în desf urare.
 Acum, revenind la ceea ce dorea s  m  întrebe domnul consilier M rginean,
referitor la Cavnic, am s  îl rog pe domnul director Vasile pan de la Direc ia Tehnic  a
Consiliului Jude ean, care a participat la discu ii cu colegii de la ”Vital”, s  ne fac  o
scurt  prezentare a situa iei.

Dl.Vasile pan, director executiv în cadrul Direc iei Tehnice a Consiliului
Jude ean Maramure : De la momentul depunerii documenta iei pentru autorizare,
care a fost o documenta ie gen ”maculatur ” au fost multe discu ii cu ”Vital”-ul, cu
proiectan ii lor, care oarecum au dus la ceea ce trebuie. Am mai avut o rund  de discu ii
la care au participat i colegii no tri din unitatea de implementare a Proiectului
Drumului  Baia Sprie – Bârsana, r mânând s  se pun  de acord cei doi constructori
asupra graficului de execu ie a lucr rilor, pe sectorul care ne intereseaz . Din p cate
este un subiect sensibil, având în vedere c  pe Drumul Baia Sprie – Bârsana lucr rile
sunt de mare amploare în zona ora ului Cavnic, intrând la revizia proiectului i
consolidarea drumului din zona râului Cavnic, ceea ce oarecum va crea probleme în
execu ia simultan  a celor dou  proiecte. tiu c  actualmente sunt discu ii între cei doi
constructori, iar în momentul în care se vor pune de acord asupra graficului lucrurile
vor reintra în normal. Din punct de vedere tehnic problemele sunt rezolvate, cu solu ii
date de proiectan ii no tri.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La acest moment, domnule consilier M rginean,
oarecum mingea este în terenul constructorilor care, dac  î i armonizeaz  într-un timp
cât mai scurt graficul de execu ie, nu exist  un pericol din  partea autorit ii jude ene de
neeliberare a autoriza iei de construire, dac  asta a i dorit s  m  întreba i.
 Cu acestea, declar edin a închis i v  mul umesc pentru participare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 29 octombrie
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 Gestiune Documente
i Secretariat Consiliu






