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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 13 IANUARIE 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.3 din 8.01.2015, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de vineri, 9 ianuarie 2015.

Sunt prezen i 33 membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în sala de edin e a Consiliului jude ean Maramure ,

din strada Gheorghe incai nr.46. La dezbateri particip  directorii executivi i
personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului jude ean, precum i un
num r de 11 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Bun  ziua, stima i colegi, i ”La mul i ani”
tuturor! S  v  dea Dumnezeu s tate i împliniri în noul an!

Dup  cum am spus i la edin a precedent , am încercat s  personaliz m sta iile
de vot. Ra ionamentul pentru modul de a ezare i personalizare a sta iilor de vot a
fost urm torul: în partea dreapt  am în eles s  grup m colegii din partea dreapt  a
spectrului politic, în urma num rului de locuri pe care le ocup  în consiliul jude ean,

ezarea fiind în ordine alfabetic , iar partea stâng , cel mai mare grup de consilieri,
descresc tor, tot în ordine alfabetic .

Procedura de vot este urm toarea: în momentul în care se va da comanda ”start
vot” colegii de la tehnic vor transmite aceast  informa ie pe fiecare sta ie de vot.
Pentru votul ”Da” se apas  tasta ”+”, pentru votul ”nu” tasta ”-”, iar pentru
”Ab inere” tasta ”0” .

 supun la vot urm toarele puncte de pe ordinea de zi, a a cum v-a fost
comunicat :

1. Proiect de hot râre de validare a Dispozi iei nr.518/29.12.2014;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor

publice, pe anul 2015;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean

Maramure  la cofinan area Proiectului cu titlul ”Centru Na ional de
Informare i Promovare Turistic  Maramure  – Baia Mare”;
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4. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al
jude ului Maramure  a unui bun, ca urmare a finaliz rii construc iei acestuia
de c tre Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

5. Proiect de hot râre privind numirea reprezentantului Consiliului jude ean
Maramure  în Consiliul de Administra ie al Muzeului Jude ean de
Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii jude ului Maramure  la
Expozi ia Interna ional  pentru Industria Alimentar , Agricultur i
Horticultur  ”S PT MÂNA VERDE 2015”, ce se va desf ura la Berlin,
în perioada 16-25 ianuarie 2015;

7. Raport privind asigurarea transparen ei decizionale în activitatea Consiliului
jude ean Maramure , pe anul 2014;

8. Raport privind activitatea de solu ionare a peti iilor, pentru anul 2014;
9. Raport  privind  activitatea  de furnizare a informa iilor de interes public,

pentru anul 2014.
Punct suplimentar:

       10.Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii din administrarea    Muzeului
Jude ean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare a unui spa iu apar inând
domeniului public al jude ului Maramure .
 Acest proiect vizeaz  acel spa iu, care este în administrarea Muzeului de
Mineralogie, unde se va construi Centrul Na ional de Informare Turistic . Autoritatea
de Management ne-a solicitat,   printr-o adres  recent , discutat  ieri în comisia de
buget-finan e, ca acel imobil s  fie liber de sarcini.

 Proiectul ordinii de zi a fost adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare Procesul Verbal al
edin ei precedente.

Procesul verbal al edin ei a fost adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Primul proiect de hot râre este cel de validare a
Dispozi iei nr.518/29.12.2014 i are în vedere rectificarea, cu includerea în bugetul
propriu a sumei de 189 mii lei, cu care au fost majorate subven iile primite din
Fondul de interven ii. Aceast  sum  a fost alocat  prin Hot rârea Guvernului
României nr.1138/2014 pentru efectuarea unor lucr ri de refacere a trei drumuri
jude ene afectate de calamit i.

Avizul comisiilor, v  rog.
D-na consilier Gyongyike Bondi, pre edinte al Comisiei juridice i de

disciplin : Favorabil.
Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edinte al Comisiei pentru activit i

economico-financiare: Favorabil.
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.1/2015
de validare a Dispozi iei nr.518/29.12.2014

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.2, privind aprobarea
Planului de ocupare a func iilor publice, pe anul 2015. Avizele comisiilor?

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

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edinte al Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Favorabil.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.2/2015
privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice,

pe anul 2015

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.3, privind aprobarea
particip rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area Proiectului cu titlul
”Centru Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  – Baia Mare”.
O scurt  explica ie aici: urmare aceleia i adrese venit  din partea Autorit ii de
Management s-a solicitat includerea, la capitolul ”Cheltuieli neeligibile” a sumelor de
76.500 lei i 18.360 mii lei necesare pentru realizarea serverelor acestui centru.
Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edinte al Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Aviz favorabil.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i 1 vot împotriv

HOT RÂREA Nr.3/2015
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure

la cofinan area Proiectului cu titlul ”Centru Na ional
de Informare i Promovare Turistic  Maramure  – Baia Mare”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre privind aprobarea includerii
în domeniul public al jude ului Maramure  a unui bun, ca urmare a finaliz rii
construc iei acestuia de c tre Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare.
Avizul comisiei?

D-na consilier Gyongyike Bondi, pre edinte al Comisiei juridice i de
disciplin : Favorabil.
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.4/2015
privind aprobarea includerii în domeniul public
al jude ului Maramure  a unui bun, ca urmare

a finaliz rii construc iei acestuia
de c tre Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.5, privind numirea
reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în Consiliul de Administra ie al
Muzeului Jude ean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare. V  rog s  formula i
propuneri.

D-na consilier jude ean Eugenia Godja: O propunem pe doamna consilier
rea Daniela.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Dac  nu sunt i alte propuneri, v  supun la vot
proiectul.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.5/2015
privind numirea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure

în Consiliul de Administra ie al Muzeului Jude ean de Mineralogie ”Victor
Gorduza” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 6 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea particip rii jude ului Maramure  la Expozi ia Interna ional  pentru
Industria Alimentar , Agricultur i Horticultur  ”S PT MÂNA VERDE 2015”, ce
se va desf ura la Berlin, în perioada 16-25 ianuarie 2015. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Pamfil Cristea, pre edinte al Comisiei pentru
agricultur i dezvoltare rural : Comisia a avizat favorabil proiectul de hot râre.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean:  i comisia economico-financiar  a dat
aviz favorabil.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, în leg tur  cu
aceast  ac iune, suma este destul de semnificativ , c ci 148 de mii lei sunt pân  la
urm  peste 30 de mii de euro. Ne pute i da detalii privind componen a acestei
delega ii i ce se vizeaz  acolo?

Ar fi trebui s  încep, desigur, cu urarea de ”La mul i ani!” i s  ajungem la un
final de an f  excedent bugetar ci cu deficit bugetar!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  i data trecut  când a i f cut aceast  urare am
spus c  o în eleg perfect i c  ar fi un lucru foarte bun pentru jude ul Maramure .

La fel ca în fiecare an, al turi de produc torii tradi ionali care s-au înscris pe
site-ul Ministerului Agriculturii am avut o discu ie complex , cu probleme pertinente
ridicate de c tre domnii consilieri în cadrul comisiei economico-financiare. În opinia
mea, acest Târg reprezint  una din cele mai bune metode de promovare a jude ului
Maramure .
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Din cei 327 metri p tra i aloca i României la acest târg o treime revine
jude ului Maramure . În cursul anului trecut, la sediul Ministerului Agriculturii au
fost demarcate înscrieri pentru to i cei care doresc s  participle la acest eveniment. S-
au înscris 11 produc tori i 2 me teri populari care au participat i la edi iile
anterioare. Al turi de ace tia este necesar a asigura, pe de o parte, logistica pentru
realizarea standurilor expozi iei, fapt pentru care am desemnat din partea aparatului
tehnic o delega ie compus  din colegi care au mai fost acolo, reprezentan i ai
Consiliului jude ean care vor asigura partea de traducere, membrii ai Consiliului local
i reprezentan i media. Structurarea componen ei delega iei respect  acelea i

principia care au fost avute în vedere la fiecare edi ie de pân  acum a ”S pt mânii
Verzi” de la Berlin.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, dac -mi
permite i, a  dori ca la acest început de an consiliul jude ean s  îmbrace o hain  nou
i elegant , a a cum ar trebui s  fim cu to i, i pentru a asigura o transparen

decizional  foarte bun , cum spune i i dumneavoastr . Eu cred c  ar trebui s  fim cu
to ii foarte bine informa i i s  nu mai fim pasa i a a, încetul cu încetul, atunci când
ridic m câte-o discu ie. În edin a de ieri, v-am rugat elegant i frumos, atât pe
dumneavoastr  cât i pe domnii vicepre edin i, s  pune i la dispozi ia consilierilor
jude eni o list  cu cei care particip  la Târg, f  secrete i f  niciun fel de r utate,
doar pentru a preîntâmpina o posibil  opozi ie a presei, care ar putea spune dup
aceea c  avem ceva de ascuns. Eu sunt de acord cu acest eveniment, dar faptul c  m
pasa i – i nu este pentru prima oar  – s ti i c  nu este elegant. E foarte bine c  va
avea loc acest eveniment i sigur vor fi i rezultate, dar nu în eleg de ce atâta
secretomanie?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La fel cum v-am spus i ieri, nu este niciun fel
de secret sau secretomanie, colegii de la Rela ii Interna ionale care s-au ocupat de
organizarea acestui eveniment v  pot oferi detalii, pute i trece pe la ei. Inclusiv de ieri
am dat Dispozi ia i nu am nici un fel de problem  cu asta.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, am impresia
 dumneavoastr  nu sunte i eful i atunci avem o problem . Ori încerc m s  ne

punem lucrurile cum trebuie, ori dac  nu, nu are sens, pentru c  mi se pare penibil s
cer un act de la dumneavoastr i s  nu mi se ofere! Sau trebuie s  fac o cerere în
scris?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, nu s-a pus problema, eram în
grupul dumneavoastr  când am ie it de la comisie.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Observ c  domnul Cerne tean vrea cu tot
dinadinsul s  m  aduc  în discu ie a a c  a  vrea s  îi r spund i eu. Într-adev r am

zut ieri în comisia de buget-finan e aceast  cerere i  l-am sus inut pe domnul
Cerne tean întru totul, spunând c  e i normal s  se dea o anumit  list  cu
participan ii, iar cine dore te s  o vad  este absolut public , i eu însumi am fost
împreun  cu domnul Cerne tean la Biroul de Rela ii Interna ionale al Consiliului
jude ean pentru a cere tabelul, dar nefiind nimeni acolo în acel moment i-am spus
domnului consilier s  revin . Îmi pare r u c  tot spune c  noi facem anumite lucruri i
gre te!

Dreptul la transparen  îl ave i i o s  ave i orice informa ie este posibil , nu v
ascunde nimeni absolut nimic, domnule Cerne tean!
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Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, o singur
completare a  avea: acum nu are rost s  ne complic m, dar pe viitor, dac  un consilier
solicit  un document conducerii executive, aceasta i-l pune la dispozi ie i nu un ”x”
angajat al institu iei!

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, problema este
urm toarea: pân  a nu trece la vot vreau i eu s tiu totu i cine sunt cei care
particip , sau e un secret i acum?

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, s ti i c
din aceast  atitudine ne pune i pe noi, colegii, unii pe al ii i apoi în fa a presei, într-o
pozi ie proast ! Pentru c  necunoscând discu iile reale din comisii, fiecare poate
interpreta ce vrea!  i v  rog frumos s  termin m cu toate acele întâlniri, pe coridoare,

oteli i mecherii, i s  ne apuc m de lucru! Pentru c  am impresia c  am
transformat Consiliul jude ean   într-o instan  de tribunal, iar noi aici avem de f cut
altceva: administra ie! De aceea avem departamente juridic i contabil, iar dac  nu,
trimite i-i pe to i acas i veni i dumneavoastr  cu toat  echipa, s  facem ce trebuie!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule Cerne tean, nimeni nu vrea s  pun  pe
careva dintre consilierii jude eni într-o lumin  proast , pentru c  nu acesta este scopul
nostru aici. Dup  cum v-am spus i ieri, în edin a de comisie, cu ceea ce a i spus
dumneavoastr  legat de aceste oteli pe la col uri sunt absolut de acord, iar dac
avem ceva de discutat trebuie s  o facem deschis, transparent i public.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Eu nu cunosc întreaga list , dar din ce tiu
pot s  v  spun public care sunt consilierii jude eni care particip : domnii Marian
Gheorghe, Deac Alexandru, Tivadar Ioan, Drulea Cosmin, Gavril Ardus tan, primarii
Burzo Nicolae din Gro ii  ible ului, Timi  Ion Sorin din Bor a i viceprimarul Buda
Gheorghe din  omcuta Mare. În plus, mai particip i din aparatul consiliului, pentru
a ajuta la organizarea evenimentului.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, nu are rost s  o
mai lungim cu vorba! Ideea este ca pe viitor s  nu se mai ajung  aici!

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

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, un vot împotriv i 3 neparticip ri la vot,
HOT RÂREA Nr.6/2015

privind aprobarea particip rii jude ului Maramure
 la Expozi ia Interna ional  pentru Industria Alimentar , Agricultur

i Horticultur  ”S PT MÂNA VERDE 2015”
ce se va desf ura la Berlin, în perioada 16-25 ianuarie 2015

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul punct pe ordinea de zi vizeaz
Raportul privind asigurarea transparen ei decizionale în activitatea Consiliului
jude ean Maramure , pe anul 2014 , care este pentru informarea dumneavoastr i nu
este supus votului. La fel sunt i materialele urm toare, Raportul privind activitatea
de solu ionare a peti iilor, pentru anul 2014 i Raportul  privind  activitatea  de
furnizare a informa iilor de interes public, pentru anul 2014, unde avem obliga ia
legal  de a face rapoarte semestriale prin care s  v  inform m asupra acestor
activit i.
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Am ajuns la ultimul punct, cel suplimentar, unde avem proiectul de hot râre
privind aprobarea retragerii din administrarea  Muzeului Jude ean de Mineralogie
”Victor Gorduza” Baia Mare a unui spa iu apar inând domeniului public al jude ului
Maramure . V-am explicat la începutul  edin ei c  este vorba despre spa iul necesar
realiz rii Centrului Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  – Baia
Mare. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edinte al Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Favorabil.

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

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.7/2015
privind aprobarea retragerii din administrarea

Muzeului Jude ean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare
a unui spa iu apar inând domeniului public al jude ului Maramure

 Dl.pre edinte: Stima i colegi, înainte de a închide edin a vrea s  v  mai fac o
ultim  informare: pe site-ul Ministerului Finan elor este postat Proiectul Hot rârii de
Guvern privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor de
echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit i a sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale. În func ie de momentul adopt rii acesteia - sper

 mâine – i public rii în Monitorul Oficial, vom face i noi demersurile pentru
asigurarea transparen ei decizionale la adoptarea bugetului propriu i dac  ne
încadr m în termen vom avea luna aceasta o edin  extraordinar , dac  nu, atunci va
fi în prima decad  a lunii viitoare.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Stima i consilieri, doresc s  v  urez i eu
”La mul i ani!” i mult  s tate. Am trei probleme de ridicat:

1) a a cum am mai vorbit i anul trecut cu grupurile de consilieri jude eni, am
dori înfiin area din partea consiliului jude ean a Comisiei pentru supravegherea
proiectelor cu finan are european , pentru cele cinci mari proiecte pe care le avem:
Depozitul Ecologic, Drumul Baia Sprie – Bârsana, Spitalul Jude ean Baia Mare,
Circuitul Bisericilor de Lemn i mai noul proiect al Aeroportului Interna ional Baia
Mare. Pân  la edin a viitoare, a a cum ne-am în eles, a  dori ca fiecare grup politic

 fac  propuneri de un anumit num r de membri – între 1-3 consilieri jude eni, care
 fie chema i de fiecare dat  la edin e, de c tre colegii de la unit ile de

implementare a proiectelor, astfel ca apoi, la rândul lor, în cadrul comisiilor de
specialitate sau a grupurilor politice, consilierii jude eni s  ne prezinte punctul lor de
vedere, s  ne informeze asupra bunului mers al activit ii în cadrul acestor proiecte.
Trebuie s  începem anul prin a înfiin a aceste comisii i v  rog ca pân  la edin a
viitoare s  le putem constitui. Nu cred c  e nevoie de un vot de principiu pe acest
subiect, facem propunerile pe care le înmân m domnului pre edinte, pentru a putea
ulterior s  particip m cu to ii la aceste întâlniri de lucru.
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2) A  dori s  îi adresez domnului pre edinte o întrebare referitoare la auditul
pentru Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului, pe care l-am
propus i votat în edin a anterioar .

3) În urma discu iilor avute cu consilierii jude eni Sorin Petean i Ioan Costiuc
se dore te la urm toarea edin  modificarea proiectului de hot râre privind
componen a comisiilor de specialitate ale Consiliului jude ean. În acest sens, se
solicit  înlocuirea domnului Sorin Petean cu domnul Ioan Costiuc, în comisia de
urbanism, i a domnului Costiuc cu Petean, în comisia pentru asisten  social i
protec ia copilului.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am i eu o rug minte: ve i primi pe e-mail, în
cel mai scurt timp, Proiectul de Regulament de func ionare al Consiliului jude ean,
care trebuie modificat, inclusiv în ceea ce prive te introducerea votului electronic. V
rog ca pân  la viitoarea edin  de consiliu s  îl studia i, iar dac  sunt propuneri de
modificare din partea dumneavoastr  s  ni le comunica i, prin e-mail sau cum dori i.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, a  avea i eu de spus
ceva, dac -mi da i voie.

În primul rând, a  vrea s  îi rog pe colegii din acea comisie de monitorizare a
activit ii de desz pezire care a fost înfiin at  anul trecut s  r mân  cinci minute dup
edin  s  discut m aici. Am la mine un Raport al activit ii, în general, de la

Societatea de Drumuri-Poduri S.A. S-a implementat acel program de monitorizare pe
GPS, deci se poate, este foarte bine, dar nu s-a vrut a se duce pân  la cap t. Problema
este c  acest program, prin modul lui de aplicare, este cam permisiv i am impresia c
de fapt lucrul este f cut pe jum tate i trebuie s  vedem ce se poate face.

O alt  chestiune ar fi aceea c , dac  noi suntem ale ii celor care ne-au ales i
trebuie s  îi reprezent m, trebuie s  monitoriz m îns i activitatea comisiilor din care
facem parte. Lucrul sta îl faci dac  vrei i dac  po i. Eu a  fi vrut i a  fi putut, îns
pe cheltuiala mea i nu e corect. Vreau s  v  spun c  m-am deplasat de trei ori la
Casa de b trâni de la Poienile de sub Munte, pentru c  au fost sesiz ri c  acolo
lucrurile nu se petrec a a cum ar trebui. Din p cate, Comisia noastr  de asisten
social i protectie a copilului nu prea î i face treaba. Ne-am rezumat s  ne plimb m
doar pe-aici, prin jurul casei, s  punem întreb ri doar la Direc ia de specialitate, îns
noi ar trebui s  avem ie iri în teritoriu, s  vedem ce se întâmpl  acolo. Eu am aflat de
la doamna director Glodan c  dac  avem de lucru în teren, i trebuie s  ne deplas m,
ni se deconteaz  transportul i primim i diurn . De-acum încolo doresc s  facem o
mobilizare de genul de a merge i a vedea în teren ce e de f cut. Din câte am în eles,
unitatea de la Poienile de sub Munte a înc put pe mâna unui director, Pop Vasile,
care lipse te mai tot timpul, fiind în concediu medical, acesta fiind substituit de un alt
Pop Vasile, care e mai mult pop  decât asistent maternal! Când am planificat s
mergem acolo, l-am anun at cu o zi înainte, îns  nu a fost de g sit, c  el umbla cu
crucea, la sfin it, prin Vi eu de Jos! Prin bun voin a unei delega ii de la Parohia
Greco- Catolic  Bor a am rezolvat s  li se aduc  bolnavilor de la acel c min-spital
mâncare, fructe, îmbr minte, îns , spre surprinderea noastr , domnul Pop Vasile,
eful de centru, nu era de g sit! L-am contactat telefonic i l-am rugat s  vin  la

unitate, dar ne-a spus c  nu îi facem noi program! Eu v  spun c  dac  nu-l muta i de-
acolo pe acest domn care îl înlocuie te pe eful de centru Pop Vasile, eu îmi dau
demisia din func ia de consilier jude ean!
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Tot în aceast  ordine de idei, ar trebui s  vedem i din ce cauz  nu se respect
graficul de activitate din acel c min-spital. Exist  acolo un grad de ocupare a
func iilor de doar 70%, personalul fiind insuficient pentru cât  treab  este de f cut.
Cu toate c  doamna director de la DGASPC Maramure  a fost pe-acolo i se implic ,
exist  totu i probleme de igien , în unitate persist  un miros pestilen ial, iar
dezordinea domne te cam peste tot, poate tocmai datorit  faptului c  nu exist  un ef
acolo care s  îi struneasc  pe salaria i, astfel încât ace tia s  î i respecte programul i

 desf oare activit ile pentru care au fost angaja i!
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În ceea ce prive te drepturile fiec rui consilier

ca membru în comisii, nu s-a pus niciodat  problema de a nu deconta sau a nu
respecta legalitatea, i atunci când, fiecare dintre dumneavoastr , în exercitarea
atribu iilor de consilieri, face i anumite deplas ri, beneficia i de drepturile prev zute
de lege. În ceea ce prive te situa ia sesizat , v  rog s  m  crede i c  o s  m  implic
personal, s  v d acea problem  rezolvat . V  mul umesc.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, v  propun s  mergem
împreun  la fa a locului.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: De acord.
Dl.consilier jude ean Ioan Tivadar: Bun  ziua i ”La mul i ani” tuturor

colegilor. Vizavi de cele spuse de domnul vicepre edinte Zetea, a  dori s tiu dac  e
vorba de constituirea unei singure comisii, ori a mai multora, pentru fiecare proiect în
parte?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Vor fi mai multe comisii, pentru toate proiectele
cu finan are european . În fiecare zi a s pt mânii, de luni pân  vineri, fiecare unitate
de implementare a proiectelor se întrune te în edin , la ore diferite. R mâne s
stabili i, de comun acord, câte un reprezentant din rândul consilierilor jude eni care s
ia parte la acele edin e.

Stima i colegi, dac  nu mai sunt alte interven ii, declar edin a închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 13 ianuarie
2015.

 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.


