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            ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

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

din data de 22 DECEMBRIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.499  din 17.12.2014, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de 18 decembrie 2014.

Din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean sunt prezen i 34.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure  din strada

Gheorghe  incai nr.46, în sala nou  de edin e. La dezbateri particip  directorii
executivi i personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului jude ean,
conduc tori ai institu iilor subordonate acestuia, al i invita i, precum i un num r de 14
reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun  ziua, stima i colegi. Ast zi, pe lâng  faptul
 avem aceast edin  mai exist  un eveniment pe care l-am marcat cu aproximativ o

jum tate de or  în urm , respectiv împlinirea a 25 de ani de la revolu ia român  din
decembrie 1989 i, pentru c  jude ul Maramure  a pl tit propriul tribut în cadrul acestui
eveniment, v  propun s  p str m un moment de reculegere în memoria celor cinci eroi
ai no tri: Florian Antoniu Tiberiu, Mi i Dan, Pricop Pavel, Horia Daniel i Motica
Victor.

Am inut s  facem edin a lunii decembrie pu in mai târziu pentru a ne putea
întâlni în aceast  nou  sal  de edin e. S-a muncit luni de zile ca noi ast zi s  avem
aceast  sal  modern i m  bucur c  am reu it s  fim cu to ii în aceast  minunat  sal .
Meritul este al nostru, al tuturor, pentru c  împreun  cu dumneavoastr  am gândit,
elaborat i votat indicatorii tehnico-economici i punerea în practic  a acestei idei.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, vreau s  fac i eu o
declara ie. Suntem la sfâr it de an i, de regul , în aceste zile se fac bilan uri, a a c , a
vrea s  spun, prin câteva cuvinte, ce a însemnat – din punctul meu de vedere – anul
2014, i ce ar trebui s  fie în anul 2015. Am trecut printr-un an de mari fr mânt ri
politice, i nu cred c  ar mai trebui s  amintesc ast zi, când ne-am adunat cu to ii în
aceast  frumoas  sal , c  doar cu un an în urm , într-o asemenea zi, ne uram unii altora

 avem un an mai bun. Dar atunci ne aflam într-o cu totul alt  situa ie din punct de
vedere politic: eu i colegii mei de partid eram prieteni cu colegii no tri care acum ne
sunt adversari politici, chiar i din partidul meu plecând unii din colegii i prietenii mei
i ast zi nu mai reprezent m acela i grup politic. Cred c  ceea ce s-a întâmplat nu este

bine deloc, nu este democratic, i mie unul îmi pare r u c  ast zi suntem într-o cu totul
alt  conjunctur  politic i c  electoratul i maramure enii nu mai tiu noi pe cine
reprezent m i ei de cine sunt reprezenta i. Sper ca în anul 2015 s  se intre în
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normalitate, a a cum s-a dorit i a a cum pre edintele rii nou ales a afirmat în plenul
parlamentului.

În final, pe lâng  ur rile de bine pe care ar trebui s  ni le ur m, a  vrea s  ne mai
ur m reciproc ca în anul 2015 s  putem realiza pentru maramure eni ceea ce ne-am
propus i am început, s  încerc m, împreun  cu conducerea executiv  a consiliului, s
ducem la îndeplinire i finalizare proiectele pe care ni le-am asumat.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, v  rog s -mi
permite i s  adresez i eu câteva cuvinte vizavi de aceast  comemorare a eroilor no tri,
pe care ar fi trebuit s  o facem azi. inând cont de faptul c  noi suntem datorii rii i nu
ara nou , a  vrea s  propun s  trece i pe ordinea de zi ca cei cinci eroi martiri s  fie

declara i post-mortem cet eni de onoare ai Maramure ului.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Voi supune votului propunerea dumneavoastr , cu

urm torul amendament: din câte tiu, ace ti eroi au fost declara i cet eni de onoare ai
unit ilor administrative de domiciliu – Baia Mare, Sighetu Marma iei i Baia Sprie. Pe
de alt  parte, în aceast edin , tehnic vorbind este imposibil s  vot m o atare hot râre.
Eu nu am absolut nimic împotriva acestei propuneri, îns  realizarea ei efectiv  ast zi
este cu neputin .

Acum, dac -mi permite i, v  supun votului procesul verbal al edin ei din luna
noiembrie.

Procesul verbal a fost însu it în unanimitate.
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, noi putem da

ast zi un vot de principiu pentru ceea ce a propus colegul nostru Cerne tean.
Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnilor colegi, am i eu o propunere: dac

tot am p strat un moment de reculegere în memoria eroilor no tri, propun i un ropot de
aplauze pentru momentul de ieri, de învestire a domnului Klaus Iohannis în func ia de
pre edinte al României.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, suntem în exercitarea unei autorit i
publice, iar to i cei care trebuie s  ne bucur m, ne bucur m.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnilor consilieri, îmi cer scuze  pentru
observa ia pe care am s  v-o fac, dar nu cred c  este bine s  facem politic  în edin ele
de consiliu jude ean! Eu cred c  suntem aici s  facem administra ie!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun votului dumneavoastr  urm torul proiect al
ordinii de zi:

1. Proiect de hot râre de validare a Dispozi iei nr.489/11.12.2014 i  Dispozi iei
nr.498/2014 privind rectificarea bugetului propriu pe anul 2014;

2. Proiect de hot râre privind modificarea bugetului de venituri i cheltuieli
pentru anul 2014, la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei tehnice de dezlipire a unui
imobil înscris în C.F. nr.106066, Baia Mare, str.Independen ei nr.4B;

4. Proiect de hot râre privind însu irea planului de amplasament i delimitare a
imobilului cuprins în C.F. nr.106097 Baia Mare, nr.cad.13007, situat în Baia
Mare, str. ible ului nr.1;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
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6. Proiect de hot râre privind aprobarea Proiectului Tehnic i modificarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Construirea Depozitului
Ecologic de la Sârbi , investi ie care se realizeaz  în cadrul Proiectului

Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure , cod
SMIS 24129;

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

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

9. Punct de vedere referitor la plângerea prealabil  înaintat  de Banc Tatiana
Ani oara împotriva Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.157/2014
privind aprobarea organigramei, statului de func ii ale aparatului propriu
pentru Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure .
Punct suplimentar:

10. NOT  privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la 15
decembrie 2014.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hot râre de validare a

Dispozi iei nr.489/11.12.2014 i  Dispozi iei nr.498/2014 privind rectificarea bugetului
propriu pe anul 2014. Rog comisia s  ne spun  dac  a dat aviz, dup  care vi-l supun la
vot.

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.201/2014
de validare a Dispozi iei nr.489/11.12.2014 i  Dispozi iei nr.498/2014 privind

rectificarea bugetului propriu pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2014, la R.A. Aeroportul
Interna ional Baia Mare. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.202/2014
privind modificarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2014,

la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Referitor la acest proiect am s  v  spun dou  fraze.
Odat , ne bucur m de faptul c  acel memorandum privitor la finan area proiectului de
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reabilitare a pistei aeroportului nostru a trecut,fapt discutat mai pe larg i în comisia
economic . Avem de lucru foarte mult, termenele sunt foarte strânse, în cursul acestei
dimine i au fost semnate contractele de mandat pentru membrii consiliului de
administra ie, motiv pentru care va trebui s  ne aplec m cu cea mai mare seriozitate –
probabil într-o proxim edin  de consiliu jude ean, fiind vorba de obligativitatea pe
care o avem de a actualiza studiul de fezabilitate – s  ne întâlnim poate chiar în prima
decad  a lunii ianuarie, pentru a putea s  ne încadr m în aceste termene.

Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun spre adoptare este cel privind
însu irea documenta iei tehnice de dezlipire a unui imobil înscris în C.F. nr.106066,
Baia Mare, str.Independen ei nr.4B. Avizul comisiei?

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.203/2014
privind însu irea documenta iei tehnice de dezlipire a unui imobil

înscris în C.F. nr.106066, Baia Mare, str.Independen ei nr.4B

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
însu irea planului de amplasament i delimitare a imobilului cuprins în C.F. nr.106097
Baia Mare, nr.cad.13007, situat în Baia Mare, str. ible ului nr.1. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.204/2014
privind însu irea planului de amplasament i delimitare

a imobilului cuprins în C.F. nr.106097 Baia Mare, nr.cad.13007,
situat în Baia Mare, str. ible ului nr.1

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 5 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de
persoane prin curse regulate speciale. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei de urbanism i
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.205/2014
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului

public de persoane prin curse regulate speciale

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, vroiam s  v  spun la începutul
edin ei c  doar la aceast edin  mai vot m prin ridicarea mâinii. Data viitoare va fi
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activat sistemul de vot electronic, posturile de vot vor fi personalizate i vreau s  avem
o discu ie asupra modului de a ezare în sal , deoarece odat  personalizat  sta ia de vot
vom avea acela i loc la fiecare edin  de consiliu.

Mergem acum la urm torul proiect de hot râre, privind aprobarea Proiectului
Tehnic i modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Construirea
Depozitului Ecologic de la Sârbi , investi ie care se realizeaz  în cadrul Proiectului

Sistem de Management Integrat al De eurilor în Jude ul Maramure , cod SMIS
24129. Avizul comisiilor?

Dl. consilier jude ean Petean Sorin: Favorabil.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Favorabil.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere
HOT RÂREA Nr.206/2014

privind aprobarea Proiectului Tehnic i modificarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului Construirea Depozitului Ecologic de la Sârbi , investi ie

care se realizeaz  în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al
De eurilor în Jude ul Maramure , cod SMIS 24129

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Punctul 7 îl constituie proiectul de hot râre privind
aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului, pe anul 2014.
Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, în comisia
economico-financiar  s-a formulat urm torul amendament: ”În anexa 2 se introduc
urm toarele vir ri de credite bugetare: * se diminueaz  cu 200 mii lei prevederile
bugetare de la capitolul 54.02.  Alte servicii publice, aliniat 20.30.30. i se majoreaz
cu aceea i sum  capitolul 67.02 Cultur , recreere i religie, aliniat 20.30.30; Se
introduce articolul 2, cu urm torul con inut: * se aprob  alocarea sumei de 200 mii lei
de la capitolul 67.02 Cultur , recreere i religie, pentru premierea echipei de rugby
CSM  tiin a Baia Mare, pentru performan a ob inut  în anul 2014, conform HCJMM
nr.140/2011 privind instituirea unui sistem de premiere a rezultatelor sportive
deosebite ob inute de sportivii legitima i la cluburile sportive din jude ul Maramure ,la
competi iile na ionale, interna ionale, mondiale i olimpice. Articolele 2 i 3 din
proiectul de hot râre se vor renumerota, devenind 3 i 4.”

D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Domnule pre edinte, stima i colegi,
am cerut cuvântul pentru c  doresc s  felicit în mod deosebit echipa b im rean  de
rugby pentru bucuria pe care ne-o produce de ani de zile, pentru faptul c  ne face s  ne
sim im onora i i mândri c  apar inem acestei regiuni. Doresc s  felicit în primul rând
sportivii, dar i conducerea echipei, i pe cel mai însufle it, avizat i constant sus in tor
al acesteia, pe domnul deputat Matei C lin, prezent ast zi al turi de noi la aceast
întâlnire. Echipa de rugby exceleaz  în sport, iar eu sunt sensibil  la excelen  în orice
domeniu s-ar produce ea. Pe lâng  calit i fizice deosebite, acest sport probeaz i
caractere deosebite: inteligen , determinare, for , logic i mai ales fairplay, pe care
mi-a  dori s -l întâlnesc extins în societate i via a politic . Felicit ri!
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Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea:  vrea s  completez i eu ceva: eu m  bucur
 l-a i aplaudat pe domnul Iohannis, dar îmi pare r u c  nu aplauda i i echipa de

rugby, domnilor consilieri de la PNL!
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Doresc s  felicit i eu echipa de rugby,

pentru rezultatele ob inute, i ar fi bine ca i noi, consilierii jude eni, s  lu m de la
ace ti b rba i puternici ai sportului fairplay-ul i t ria de caracter pe care s  le
manifest m i în edin ele noastre de consiliu jude ean! V  mul umesc.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot amendamentul formulat de comisia
economico-financiar .

Amendamentul a fost adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere.
Este supus apoi spre adoptare proiectul de hot râre, cu amendamentul votat.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.207/2014
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.8, pentru aprobarea
contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar . Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil.
Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, stima i colegi, v

propun alocarea din fondul de rezerv  bugetar  a sumei de 10.000 lei Consiliului Local
/Prim riei Repedea, pentru ac iuni culturale desf urate cu ocazia s rb torilor de iarn
de c tre comunitatea de ucrainieni din nordul i vestul rii.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, acest amendament noi l-am discutat
în comisia economico-financiar i l-am votat, dar probabil c  a sc pat s  fie trecut în
anex . De aceea, am s  v  supun votului mai întâi amendamentul, dup  care vom vota
proiectul de hot râre.

 Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.208/2014
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun aten iei în cele ce urmeaz   Punctul de
vedere referitor la plângerea prealabil  înaintat  de Banc Tatiana Ani oara împotriva
Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.157/2014 privind aprobarea organigramei,
statului de func ii ale aparatului propriu pentru Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure .
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Dou  considerente vreau s  enun  aici: 1) Din punct de vedere tehnic, odat
produse efectele actului administrativ revocarea nu este posibil  – eventual putem
modifica ceva ulterior, dac  dorim, i 2) La sugestia i solicitarea domnilor consilieri,
cu care dealtfel sunt absolut de acord, se dore te ca în cadrul Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  s  se efectueze un audit general,
solicitare absolut pertinent i normal .
 Care este avizul comisiei juridice fa  de Plângerea prealabil  a doamnei Banc
Tatiana?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia a luat act de aceast
Plângere i nu avem ce s  vot m pro sau contra. Am ajuns i noi la concluzia c  asta ar
fi normal, s  se fac  acel audit.

D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Domnule pre edinte, stima i colegi,
doresc s  sus in în mod deosebit propunerea de a se audita activitatea DGASPC
Maramure , având în vedere c  au sosit mai multe opinii i reclama ii pe diferite
paliere. Eu a  propune un audit pân  la încheierea mandatului domnului director
Nicolae Boitor i un alt audit pentru perioada urm toare, astfel încât la comisia de
specialitate a consiliului jude ean – cea de asisten  social i protec ie a copilului – s
avem informa ii complete i f  dubiu.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Subscriu acestui punct de vedere.
Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Eu a  dori ca acest audit s  se efectueze cât

mai repede posibil, în sensul de a-l avea pân  la sfâr itul lunii viitoare, pentru ca, în
cazul în care vor ap rea diferite probleme acolo, s  putem amâna acele concursuri
pentru managerul i directorii adjunc i, prev zute a se desf ura în luna februarie.
Trebuie s  g sim un auditor extern, neap rat, care s  fie cât mai obiectiv i eficient,
astfel ca pân  la sfâr itul lunii ianuarie s  avem o situa ie clar , ca s  putem lua decizia
potrivit  pentru viitoarele concursuri ale posturilor de conducere la aceast  institu iei.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Eu am rug mintea ca doamna s  ne
prezinte un raport de activitate pe perioada cât a fost. Eu am dorit ca personalul de
acolo s  func ioneze ca o echip  adev rat , dar nu e nici pe departe a a! Informa iile
care vin de-acolo sunt extrem de disparate, s-au creat situa ii confuze i cred c  trebui s
lu m ni te decizii extrem de serioase! Iar auditul care va fi f cut acolo, dac  nu va fi
cum trebuie, nu va avea nici un rost!
 Vreau s  v  spun c  am fost în câteva case de copii, am mai trecut i pe la
Direc ie, i am s  spun acum lucrurilor pe nume. Mi s-a p rut c  acolo domne te un soi
de spirit de ocupare, de domina ie mai bine zis, care vine din partea unor func ionari
cum ar fi doamna de la resurse umane sau domnul care se ocup  cu achizi iile publice,
este de fapt o întreag  echip  acolo c reia îi mul umesc c  ”lucreaz  pentru noi”! Dac
oamenii ace tia vor fi g si i vinova i, eu nu doresc s  fie pedepsi i, ci cel mai potrivit ar
fi s  fie r stigni i în pia a public !

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, instigarea la violen  este o
infrac iune!
 V  supun la vot Punctul de vedere referitor la Plângerea prealabil , adic
men inerea hot rârii dat  de noi i atacat  prin aceast  Plângere prealabil .
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S-a adoptat, cu 22 voturi pentru i 12 ab ineri, men inerea Hot rârii
Consiliului jude ean Maramure  nr.157/2014.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum votului efectuarea unui audit
public extern asupra activit ii Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , cu recomandarea de a se efectua pân  atunci, pentru c
procedurile de achizi ie sunt cele prev zute de lege i trebuie respectate.

 Propunerea a fost adoptat  în unanimitate de cei prezen i.
Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, eu m  bucur c  ave i

un buton prin care ne pute i t ia verbul, dar putem s  vi-l t iem i noi dumneavoastr !
Nu este elegant ce face i! Dumneavoastr  singur p timi i din cauza asta pentru c ,
oricum, v  încorseteaz  jurnali tii în emisiuni destul!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc, dar s ti i c  fac fa  singur, iar dac
am nevoie de avocat, m  descurc iar i singur!

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, îmi cer scuze
dac  am impietat în vreun fel sau altul cu acea declara ie a mea, îns  vroiam s  le spun
i colegilor c  am fost profund surprins de atitudinea unei domni oare de la resursele

umane din cadrul DGASPC care, atunci când i-am cerut organigrama s-a ar tat foarte
revoltat  de acest lucru, ca i cum cine a  fi eu s –i cer a a ceva?! Constat din
organigrama Direc iei c  exist  anumite neconcordan e, diferen e de calcul la
personalul de la anumite servicii sau compartimente. Întrebând la direc ie unde sunt
celelalte persoane care au fost prev zute în statul de func ii dar nu apar i în anex , mi
s-a r spuns c  ”nu au ie it la listarea care s-a f cut in Consiliul jude ean!” P i, probabil

 au fost multe lucruri care nu au ie it la listare, nu?
 Domnule pre edinte, v  rog s  lua i atitudine.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ca punct suplimentar, avem o  NOT  privind
execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la 15 decembrie 2014. O rog pe
doamna director Glodan s  ne spun  dou  cuvinte.

D-na Ana Glodan, director executiv în cadrul Direc iei Economice i
Patrimoniu: Execu ia bugetului la 15 decembrie 2014 este provizorie, conform Legii
273/2006. În acest an, cu ajutorul dumneavoastr i a Celui de Sus, încheiem un an bun,
spun eu, f  datorii restante la institu iile din subordine. Am reu it s  asigur m sume
mari i la DGASPC Maramure , dup  cum ti i c  a i aprobat dumneavoastr , pentru
sentin ele judec tore ti, în cursul anului 3 milioane, iar acum în luna decembrie, par ial
2 milioane lei, ceea ce zic c  este un lucru foarte bun. În continuare se deruleaz  pl ile,
astfel ca în data de 30 s  putem lichida toate facturile care vin, atât la nivel de consiliu
jude ean, cât i pentru institu iile din subordine.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Doamna Glodan, spune i-ne v  rog,
banii care s-au primit s pt mâna trecut  sunt pentru cheltuieli materiale sau pentru
salariile pentru angaja ii DGASPC, sau plata proceselor câ tigate de asisten ii
maternali? Întreb asta pentru c  acolo am în eles c  este o problem .

D-na Ana Glodan: Prin ordonan a de rectificare i prin hot rârea de guvern s-au
primit bani pentru înv mântul special, pentru plata sentin elor judec tore ti, adic
ceea ce a fost cuprins i în dispozi iile pe care le-a i confirmat dumneavoastr  în aceast
edin . Din bugetul Consiliului jude ean, din economiile realizate la Programul ”Lapte-
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corn”, cele dou  milioane lei disponibile aici le-am trecut la DGASPC Maramure , care
sunt pentru plata sentin elor judec tore ti pentru asisten ii maternali. Deci sunt
cheltuieli de personal, nu sunt bunuri i servicii. Acestea din urm  au fost asigurate prin
rectificarea din luna octombrie, când s-au dat 620 mii lei prin ordonan  de rectificare,
iar dup  aceea au mai fost suplimentate cheltuielile cu bunurile i serviciile DGASPC
prin vir ri de credite, cu înc  550 mii lei, prin economii de la cheltuieli de personal.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Vroiam s  v  mai spun un lucru: ast zi suntem la
prima edin  în aceast  nou  sal , iar masa la care st m cu to ii are un num r de 38 de
locuri. Membrii consiliului jude ean sunt 35, cu domnul secretar care particip  la
edin e vom fi 36, a a c  ultimele dou  microfoane vor fi pentru cei care fac interven ii,

al ii decât consilierii jude eni (colegii no tri din aparatul propriu sau altcineva din afara
Consiliului jude ean). La acest moment ne-am adaptat din mers, dar vreau s  v  spun,
pentru a ti, c  acele dou  posturi de care aminteam nu vor fi dotate cu sisteme de vot.
Fiecare dintre dumneavoastr , consilierii jude eni, ve i avea, pe lâng  microfon i postul
de vot.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, stima i colegi, eu
am s  fac o singur  urare, aceea ca la sfâr itul anului viitor s  nu avem nici un excedent,
nici la dezvoltare, nici la func ionare.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, pentru c  suntem în preajma
rb torilor, pentru c  trebuie s  ne gândim cu to ii c  trebuie s  fim mai buni, chiar

dac  nu suntem în aceea i echip  politic  unii cu al ii, nu înseamn  c  nu putem
func iona împreun  ca i colegi în acest consiliu.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, v  rog s  nu
uita i c  la început de edin  am f cut o propunere, pe care îns  nu a i supus-o la vot.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Nu am uitat. Propunerea dumneavoastr  este
acceptat  de c tre to i consilierii, iar în cursul edin ei din luna ianuarie voi propune
acest proiect de hot râre. Nu v d nici un fel de impediment din partea nim nui. Ast zi
nu putem, din punct de vedere tehnic, s  facem acest lucru. Pute i chiar dumneavoastr
ca la edin a viitoare, al turi de un grup de ini iativ  pe care dumneavoastr  s  îl
considera i, s  formula i propunerea în scris, iar noi o vom pune pe ordinea de zi.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Mul umesc, domnule pre edinte.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, punctele de pe ordinea de zi au fost

epuizate, iar în încheiere, a  dori s  v  urez un an nou mai bun i s  ave i s rb tori
fericite!
 Cu acestea edin a se declar  închis .
 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 22 decembrie
2014.

PRE EDINTE,
   Zamfir Ciceu
       SECRETAR AL JUDE ULUI,
                  Dumitru Dumu a

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


