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 R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL

al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure
din 18-20 martie 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.77/2015, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului
din data de 14.03.2015.

Sunt prezen i 32 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,
personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului jude ean,
conduc tori ai institu iilor subordonate, precum i un num r de 13 reprezentan i
mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune adopt rii plenului procesul verbal al
edin ei ordinare din data de 25 februarie 2015, care este adoptat în unanimitate.

In cele ce urmeaz  este supus adopt rii urm torul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind încetarea mandatului domnului Horj Lupu i

declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;
2. Proiect de hot râre privind numirea directorului general al Direc iei

Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii bugetului de venituri i

cheltuieli al jude ului pe anul 2015;
4. Proiect de hot râre privind  aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al

S.C. ,,Drumuri i Poduri“ S.A. Maramure ;
5. Proiect de hot râre pentru aprobarea planului de între inere i repara ii

curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene in anul 2015;
6. Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al colii Populare

de Art  „Liviu Borlan” Baia Mare;
7. Proiect de hot râre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosin

gratuit  asupra unor spa ii din domeniul public  al jude ului Maramure ;
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8. Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului
Maramure  a unei suprafe e de teren de 102 mp, aflat în incinta
Aeroportului Interna ional Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului
Maramure  a unei suprafe e de teren de 2891 mp, aflat în incinta
Aeroportului Interna ional Baia Mare;

10.Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului
Maramure  a unei suprafe e de teren de 8771 mp., aflat în incinta
Aeroportului Interna ional Baia Mare;

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

12.Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii proiectului „E ansa
mea – Firme de exerci iu” – pentru elevii din regiunile Nord – Vest i Vest;

14. Raport de activitate al Compartimentului Autoritate de Transport în
perioada 1 septembrie 2014 – 28 februarie 2015.

Punct suplimentar
1. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de

2.250 mii lei  aprobat din bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul
2015 pentru activitatea „Servicii recreative i sportive”.

Având avizul dat de comisia juridic , este supus spre adoptare primul proiect
de hot râre, privind încetarea mandatului domnului HORJ LUPU i declararea ca
vacant a locului de consilier jude ean.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.32/2015
privind încetarea mandatului domnului Horj Lupu

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

Punctul 2: Proiect de hot râre privind numirea directorului general al
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

În calitatea sa de pre edinte al comisiei de asisten  social i protec ia
copilului d-na consilier jude ean Cornelica Ilea exprim  punctul de vedere al
membrilor comisiei care, întruni i în edin  în 17.03.2015, au decis amânarea
acestui proiect de hot râre, pe motivul c  în comunicarea transmis  de Agen ia
Na ional  a Func ionarilor Publici nu se respect  prevederile art.76 – 77 din
Hot rârea Guvernului 611, fiind comunicat  doar nota la proba scris , f  a se
face vreo referire la  cea de la proba oral i media comun  a celor dou  probe.
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În r spuns, dl.pre edinte Zamfir Ciceu precizeaz  c  în diminea a acestei zile
s-a primit de la ANFP Bucure ti un document cu urm torul con inut:  ”Conform
dispozi iilor art.76 alin.(2) din Hot rârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei func ionarilor publici, cu
modific rile i complet rile ulterioare, v  transmitem propunerea de numire în
func ia public  vacant  de director general al Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure  a doamnei Coste M ras Alina Angela,
candidat declarat ”admis” în urma concursului organizat la sediul Agen iei
Na ionale a Func ionarilor Publici în data de 11 februarie 2015, proba scris ,
respectiv 12 februarie 2015, proba interviu.

Al turat, v  transmitem o fotocopie a raportului final al concursului pe baza
ruia a fost emis  de c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici, propunerea

de numire nr.8500/2015, transmis  pe Portalul de management al func ionarilor i
func iilor publice în data de 19 februarie 2015.

 supunem aten iei prevederile art.77 alin.(1) din Hot rârea nr.611/2008,
potrivit c rora emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel
mult 10 zile lucr toare de la data comunic rii propunerii de numire în condi iile
art.76.”.

Înscris la cuvânt, consilierul jude ean Felician Cerne tean consider  imperios
necesar  amânarea acestui proiect de hot râre i pentru motivele neprezent rii de

tre doamna Alina Coste M ras a unui raport de activitate, din postura de
director interimar în care s-a aflat din vara anului 2014, i neefectu rii auditului
solicitat de consilierii jude eni, la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure . Un alt aspect considerat ilegal este cel prin care o alt
candidat  la aceast  func ie, cu toate c  a fost nevalidat  la concurs, se reg se te
actualmente în conducerea DGASPC.

în opinia domniei sale, propunerea de numire a doamnei în func ia de
director nu oblig  consilierii jude eni s  valideze hot rârea.

Consilierul jude ean Nicolae Bindiu apreciaz  c  rolul membrilor Consiliului
pe aceast  spe  este acela de a lua act de rezultatul concursului, neavând
competen a de a admite sau infirma un concurs pentru ocuparea acestei func ii.

În replic , dl.consilier jude ean Sorin Petean citeaz  din prevederile art.9 din
H.G.nr.1434 potrivit c rora ”Numirea, eliberarea din func ie i sanc ionarea
disciplinar  a directorului executiv al Direc iei generale se fac la propunerea
pre edintelui consiliului jude ean, respectiv a primarului sectorului municipiului
Bucure ti, prin hot râre a consiliului jude ean, respectiv a consiliului local al
sectorului municipiului Bucure ti”.

Consilierul jude ean Marinel Kovacs se al tur  antevorbitorilor s i, punctând
 amânarea acestui proiect de hot râre este absolut pertinent .

Pre edintele Consiliului jude ean, dl.Zamfir Ciceu, aten ioneaz  plenul c
acest lucru nu este de dorit, deoarece deja este dep it termenul legal de 10 zile
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de la comunicare i c  este pentru ultima dat  când supune spre aprobare acest
proiect de hot râre.

Interpelat  de vicepre edintele Gabriel Zetea cu privire la activitatea
institu iei pe care o conduce i existen a sau neexisten a în planul de activitate al
domniei sale a unor proiecte legate de serviciile sociale,  doamna Alina Coste

ras declar  c  dac  vor exista în viitor solicit ri de externalizare a unor
servicii sociale, acestea se vor face cu respectarea legii (Legea 292/2011, a
asisten ei sociale).

Datorit  multelor solicit ri de amânare a acestui proiect de hot râre, dar i a
opiniilor divergente cu privire la acest punct nr.2 de pe ordinea de zi, consilierul
jude ean Felician Cerne tean cere întreruperea lucr rilor edin ei prin luarea unei
pauze de consult ri.

Dup  expirarea pauzei, dl.Zamfir Ciceu, pre edintele Consiliului jude ean,
propune reluarea lucr rilor edin ei i, constatând c  nu exist  cvorum (în sal  fiind
prezen i doar 6 consilieri jude eni) anun  reluarea lucr rilor edin ei la ora 23.

La orele 23, Pre edintele Consiliului jude ean propune reluarea lucr rilor
edin ei i, constatând dup  efectuarea apelului nominal c  nu exist  cvorumul

pentru desf urarea statutar  anun  c edin a va fi reluat  la o dat i or  ce vor
fi anun ate ulterior.

La ora 12:30 în ziua de 20 martie 2015, în urma Comunic rii f cute i
în tiin rii fiec rui consilier jude ean, consilierii se prezint  în sal i la apelul
nominal se constat  c  sunt prezen i 27 membri ai Consiliului. Pre edintele
Consiliului jude ean anun  reluarea edin ei, cu discutarea punctelor r mase pe
ordinea de zi a edin ei. Întrucât în sal , participan ii – al ii decât consilierii
jude eni – perturb  desf urarea lucr rilor, pre edintele dispune m surile de
asigurare a ordinii necesare pe timpul desf ur rii edin ei, i dup  realizarea
acestora deschide lucr rile edin ei.

Consilierul jude ean George Pop solicit  pre edintelui precizarea bazei legale
de desf urare a lucr rilor edin ei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Vivazi de solicitarea formulat  asupra legalit ii
desf ur rii acestei edin e, îl rog pe dl. secretar s i expun  punctul de vedere.

Dl.Dumu a Dumitru, secretar al jude ului Maramure : Dumneavoastr ,
domnilor consilieri, la fel ca mine, suntem chema i s  r spundem unei situa ii
atipice, deoarece legea i regulamentele reglementeaz  situa ii normale. Pentru
aceast  situa ie n-o s  g si i texte de lege care s  dispun  exact, îns  trebuie s
mergem pe logic , i-atunci: o edin  de consiliu a unei autorit i adopt  o ordine
de zi, iar edin a se termin  dup  epuizarea întregii ordini de zi, sau atunci când,
prin votul acelei autorit i s-a renun at la dezbaterea unor puncte sau în totalitate
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a acelor puncte, declarând închis  acea edin i hot rând cum va proceda în
continuare, prin înscrierea pe ordinea de zi a altei edin e. Acesta ar fi un caz
normal, dar situa ia în care ne-am aflat a fost um toarea: în edin a din data de 18
martie s-a cerut la un moment dat o pauz  de consult ri de cinci minute, s-a supus
la vot i pauza a avut loc. Dup  expirarea timpului de pauz  domnul pre edinte s-a
întors în sal , a declarat c  se reiau lucr rile, dar în sal  nu se g sea cvorumul de
minim 18 consilieri, situa ie în care a spus c  suspend  lucr rile edin ei i c
aceasta va fi reluat  la ora 23.  La ora 23 au fost prezen i în sala de edin
pre edintele consiliului, aparatul tehnic i o parte din consilierii jude eni. Domnul
pre edinte a anuntat reluarea edin ei i am trecut la apelul nominal, la care au

spuns ase membrii ai consiliului jude ean. Constatându-se c  nu exist  cvorum
de edin  domnul pre edinte a declarat c edin a se suspend i c  va fi reluat
la o dat i or  ce se va comunica ulterior. În cursul zilei de ieri domnul pre edinte
a dispus s  comunic m pe site-ul nostru, în pres i fiec rui consilier reluarea
lucr rilor edin ei în data de 20 martie ora 12:30. Aceasta este situa ia de fapt care
a avut loc. De drept, suspendarea se poate dispune la cerere, cu votul consilierilor,
pentru o perioad  de timp. De regul , reluarea se face în aceea i zi, f  îns  a
exista o obligativitate în acest sens. Pentru a g si o formul  de a ie i din aceast
situa ie atipic  am studiat varianta altor organisme care au asemenea practici,
singura întâlnit  fiind cea de la cele dou  Camere ale Parlamentului României.
Atunci când pre edintele edin ei respective constat  c  nu mai este cvorum în
sal  suspend  lucr rile respective i spune c  acestea vor fi reluate la data i ora pe
care o comunic  Biroul permanent al Camerei respective. Plecând de la aceste
practici, s-a asimilat aceast  procedur . Ea este una atipic , nu este reglementat
expres nici în Regulamentul nostru, nici în Regulamentul-cadru aprobat prin
Ordonan a 35 i nici în Legea 215. Este dreptul dumneavoastr  s  continua i
activitatea sau nu.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  mul umesc. Deoarece la edin a anterioar   s-
a votat un singur punct de pe ordinea de zi relu m edin a acum de la punctul 2.
Avem raportul comisiei de specialitate asupra acestui proiect de hot râre?

Dl.consilier jude ean Marius M rginean: Domnule pre edinte înainte de a
trece la vot, v  rog s  preciza i dac  este sau nu este o alt edin ?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Este o continuare a edin ei convocate, i a i fi
în eles dac  dumneavoastr  era i atent la expunerea domnului secretar. Dac  ve i
supune la vot i ve i scoate de pe ordinea de zi proiectele de hot râre pe care le-a i
adoptat deja pentru a fi discutate, i din acest punct de vedere este adev rat c
este dreptul consiliului în întregul s u s  se pronun e asupra ordinii de zi. edin a
nu se va considera închis  pân  când, a a cum i domnul secretar v-a spus, se va
epuiza ordinea de zi, sau, prin votul plenului, vor fi scoase o serie de proiecte de pe
ordinea de zi. A a c  am r mas la punctul 2, la proiectul de hot râre privind
numirea directorului general al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure . Exist  avizul comisiei de specialitate?
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D-na consilier jude ean Cornelica Ilea, pre edintele Comisiei de asisten
social i protec ia copilului: Având în vedere c  s-au depus documentele
solicitate, comisia a avizat favorabil.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  V  supun spre adoptare hot rârea.

 S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, o ab inere i 6 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.33/2015
privind numirea directorului general

al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun acum spre adoptare proiectul de
hot râre privind aprobarea major rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului
pe anul 2015. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aviz favorabil.

 S-a adoptat cu 26 voturi pentru

HOT RÂREA Nr.34/2015
privind aprobarea major rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului,

pe anul 2015

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al S.C. ,,Drumuri i Poduri“ S.A.
Maramure . Avizul comisiilor, v  rog.
 Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia de urbanism a avizat favorabil.
 Dl.consilier jude ean Sorin Petean: i comisia economic  a dat aviz favorabil.

 S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i un vot împotriv

HOT RÂREA Nr.35/2015
privind  aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli

al S.C. ,,Drumuri i Poduri“ S.A. Maramure

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun spre adoptare acum proiectul de
hot râre pentru aprobarea planului de între inere i repara ii curente i periodice
pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2015. Avizul comisiilor?
 Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Favorabil.
 Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil, sub rezerva c  acesta va fi
modificat dup  ce vom vedea ce se va întâmpla în urma plomb rilor de prim var .
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 D.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, am rug mintea ca
membrii comisiei de recep ie s  fie foarte aten i la aceste lucr ri i chiar s  ne dea
lunar rapoarte asupra lucr rilor executate.

 S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i un vot împotriv

HOT RÂREA Nr.36/2015
pentru aprobarea planului de între inere i repara ii curente i periodice

pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2015

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 6 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind modificarea Statului de func ii al colii Populare de Art  „Liviu
Borlan” Baia Mare. Exist  avizul comisiei de specialitate?

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

S-a adoptat, cu 25 voturi pentru, un vot împotriv i o ab inere

HOT RÂREA Nr.37/2015
privind modificarea Statului de func ii

al colii Populare de Art  „Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea prelungirii perioadei de folosin  gratuit  asupra unor spa ii din
domeniul public  al jude ului Maramure .

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

Dl.secretar Dumitru Dumu a: Deoarece acest proiect de hot râre i
urm toarele trei vizeaz  domeniul public i privat al jude ului, num rul de voturi
necesar este de dou  treimi, asta însemnând 24 voturi pentru.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i un vot împotriv

HOT RÂREA Nr.38/2015
privind aprobarea prelungirii perioadei de folosin  gratuit

asupra unor spa ii din domeniul public  al jude ului Maramure

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect este cel privind includerea în
domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e de teren de 102 mp, aflat
în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia juridic  a avizat favorabil
proiectul.
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 S-a adoptat, cu 25 voturi pentru i dou  voturi împotriv ,

HOT RÂREA Nr.39/2015
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e

 de teren de 102 mp, aflat în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Observ c  sunt colegi de-ai no tri care nu doresc
includerea acestei suprafe e de teren în domeniul public.

Dl.consilier jude ean Corin Chereche : Doresc s  intre în patrimoniul
vân toresc, domnule pre edinte, i tocmai de aceea am votat împotriv !

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem acum la proiectul de hot râre privind
includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e de teren de
2891 mp, aflat în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare. Avizul comisiei?

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

 S-a adoptat, cu 25 voturi pentru, o ab inere i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.40/2015
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e

de teren de 2891 mp, aflat în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun acum spre adoptare proiectul de
hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei
suprafe e de teren de 8771 mp., aflat în incinta Aeroportului Interna ional Baia
Mare.

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

 S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i un vot împotriv

HOT RÂREA Nr.41/2015
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure  a unei suprafe e

 de teren de 8771 mp., aflat în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Punctul urm tor în constituie 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 : Aviz favorabil.

 Dl.consilier jude ean Marius M rginean: Domnule pre edinte, am discutat cu
câ iva transportatori care sunt în sal i care reclam  faptul c  de la Baia Mare i
pân  în Târgu L pu  nu exist  sta ii de oprire pentru aceste transporturi regulate
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de persoane. Adic  pur i simplu au disp rut sta iile, iar ace ti transportatori nu
mai au unde s  opreasc i s  î i dea jos c torii!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În logica fireasc , fizic, o sta ie de pe un traseu
poate disp rea doar dac  exist  un supraedificat i nu dac  exist  un loc stabilit în
traseul cursei regulate! Pe traseul pe care se de ine o licen  de curs  regulat
exist  acel loc de oprire, dar probabil c  nu exist  sta ia. Asta face parte dintr-o
alt  sfer  de competen . În  m sura în care asupra acestui proiect de hot râre, de
aprobare a atribuirii licen elor de traseu pentru cursele regulate, exist  interven ii
din partea transportatorilor le voi da cuvântul, dac  vor solicita. Dac  nu, atunci le
voi da cuvântul la epuizarea ordinii de zi.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, avizul pe care     l-
am acordat ast zi este pentru licen ele care privesc contractele pe care le au
unit ile economice cu angajatorul, deci nu este vorba de elevi sau alte categorii.

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

 S-a adoptat, cu 25 voturi pentru, o ab inere i o neparticipare la vot,

HOT RÂREA NR.42/2015
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului

public de persoane prin curse regulate speciale

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, v  rog.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, 3 ab ineri i 2 neparticip ri la vot,

HOT RÂREA Nr.43/2015
privind modificarea componen ei

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

 Dl.consilier jude ean Mihai Kokenyesdi: Domnule pre edinte, nu pot s  nu
intervin la acest punct, pentru c  a  dori s  atrag aten ia atât întregului consiliu,
cât i viitoarei membre a acestei comisii, respectiv doamnei director a DGASPC
Maramure  , asupra condi iilor absolut inumane care se perpetueaz  de ceva
vreme în func ionarea acestei comisii. La aceast  comisie se prezint  oameni
nevoia i, nec ji i i suferinzi, care i-au pierdut capacitatea de munc , i nimeni nu
are dreptul s i bat  joc de ei. Ceea ce se întâmpl  acolo este sub orice critic : nu
se respect  ordinul ministrului referitor la program ri, bolnavii din teritoriu, din
zone foarte îndep rtate de municipiu sunt nevoi i s  vin  de la ora 4 diminea a i

 se bat  pentru un num r de ordine, i, dac  au norocul s  prind  un num r, 5-6
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insi intra in fata lor! Ar trebui s  se fac  ceva în acest sens, pentru ace ti oameni
marginaliza i, lovi i de soart i arunca i la periferia societ ii.

Domnule pre edinte, v  rog foarte mult s  ave i în vedere aceste lucruri i s
ne ajuta i.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Sunt întru totul de acord cu dumneavoastr ,
domnule consilier, v  propun s  o invit m pe doamna Cozma la urm toarea
edin  de plen, moment la care to i cei care ave i cuno tin  de tot ceea ce se

întâmpl  acolo s  îi pute i adresa întreb ri, astfel încât s  ob inem r spunsuri
pertinente i la obiect. În m sura în care va fi necesar  adoptarea unei decizii în
aceast  privin , s  o i facem.
 Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, nu pute i spune c  nu

i tiut de aceast  situa ie înc  de anul trecut, deoarece eu însumi am f cut
câteva interven ii de acest gen în plen. V-am spus atunci c  aceast  doamn  doctor
este mult deasupra tuturor lucrurilor fire ti, c  lucreaz  aproape 52 de ore pe zi, c
are statut de medic de familie, de medic la Unitatea Primire Urgen e, mai are i
norm  întreag  la DGASPC Maramure , are cabinet particular i, culmea, are i 2-3
ore pe s pt mân  la acela i loc de munc  de unde ia salar cu norm  întreag ! Dac
are capacitatea s  lucreze atât e foarte bine, eu nu contest asta - de i mi se pare c
doar robo ii pot a a ceva – dar sunt foarte multe nemul umiri legate de activitatea
dânsei. Am dat unui ziarist un înscris olograf al unei femei al c rei so  a decedat
purtat de aceasta doamn  pe drumuri i a murit tot f  s  aib  gradul de handicap
acordat. Doamna Otilia Cozma a depus un juramant, cred c  era cu spatele când a
depus acel jur mânt! Nu se poate s  mai toler m a a ceva, domnilor!
 Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu a  propune s
existe mai întâi o dezbatere pe tema asta în comisia de specialitate a Consiliului
jude ean, în urma c reia colegii din comisia respectiv  s  vin  cu o propunere
pentru plen.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  În regul .
Dl.consilier jude ean Emil Ambru : Domnule pre edinte, la acea întâlnire am

dori s  particip m i al i consilieri jude eni decât cei din componen a comisiei de
specialitate.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Dup  cum bine ti i, la edin ele comisiilor de
specialitate poate participa orice consilier jude ean.

Urm torul punct de pe ordinea de zi este Raportul de activitate al
Compartimentului Autoritate de Transport în perioada 1 septembrie 2014 – 28
februarie 2015, care nu se supune la vot, ci este doar pentru informarea
consiliului.

Ultimul punct este cel suplimentar, proiectul de hot râre privind aprobarea
repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.250 mii lei  aprobat din bugetul propriu al
jude ului Maramure  pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii recreative i
sportive”. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
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S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, o ab inere i 6 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.44/2015
privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.250 mii lei
aprobat din bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015

pentru activitatea „Servicii recreative i sportive”

 Ordinea de zi fiind epuizat , dl.pre edinte Zamfir Ciceu invit  la cuvânt pe cei
care au ceva de spus în problema transportului public de persoane prin curse
regulate, sau diferite alte chestiuni.
 Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu este de p rere c  sta iile de oprire sunt
în competen a unit ilor administrativ-teritoriale de care apar in.
 Vizavi de situa ia atipic  creat  în aceast edin , domnia sa consider  c
nu ar fi trebuit s  existe, deoarece func ia de consilier jude ean trebuie s  fie una
de înalt  prestan , s  impun  respect fa  de institu ia consiliul jude ean i fa
de pre edinte, consilierii s  aib  un comportament adecvat i s  aib  con tiin a
faptului c  ori de câte ori au adoptat o hot râre, au f cut-o spre binele
comunit ii.
 Dl.consilier jude ean Ioan Tivadar solicit  plenului, la rug mintea primarului
din Bârsana, sprijin i interven ie pentru cinci pode e de pe Valea Muntelui din
comun , care sunt în mare risc de a se pr bu i. O alt  rug minte pe care domnia sa
o lanseaz  plenului este aceea de a se realiza o colaborare  cu Consiliul jude ean
Cluj, practic un parteneriat cultural între coala de Art  a municipiului Sighetu
Marma iei i cea din jude ul Cluj.
 În replic , dl. pre edinte Zamfir Ciceu în tiin eaz  plenul c  Prim ria Bârsana
a depus o adres  cu privire la cele sesizate de consilierul Tivadar Ioan, care a ajuns
deja la S.C. Drumuri-Poduri Maramure  spre solu ionare.
 Este invitat apoi s  ia cuvântul unul din reprezentan ii transportatorilor
prezen i în sala de edin , care reclam  faptul c  le-au fost desfiin ate toate
sta iile pe ruta Baia Mare – Târgu L pu , interzicându-li-se s  opreasc  în acele
locuri pentru a l sa c torii s  coboare, iar dac  au oprit, au fost sanc iona i de
domnul Popan-Dorca de la Compartimentul Autoritate Transport, din cadrul
Consiliului jude ean Maramure . În opinia acestuia, domnul Popan, împreun  cu
colegul s u Gheorghe T lp anu, au eliminat toate sta iile din propunerile
Programului de transport, pentru unii transportatori, l sându-le doar pentru una
din firmele de profil, i anume  SC”Trans-L pu ” .
 Pre edintele Zamfir Ciceu precizeaz  înc  o dat  c  pe traseele care au fost
licitate sunt prev zute anumite categorii de sta ii, iar sanc iunile se aplic  doar
pentru cei care, având licen  pe un anumit traseu, opresc în alt loc decât în cel
prev zut ca sta ie pe acel traseu. Domnia sa reaminte te consilierilor c  ei în i au
aprobat Programul jude ean de transport, care a comportat ini ial i dezbateri



12

publice. Acolo unde se suprapune Programul jude ean de transport cu cel al Zonei
Metropolitane este posibil ca acele sta ii s  nu existe. Pentru viitorul program de
finan ate 2014-2020 a fost gândit un proiect pentru transportul pe aceste trasee
de drumuri jude ene, care, dac  va fi acceptat spre finan are, va înl tura
deficien ele care se înregistreaz  actualmente în acest domeniu.
 Consilierul jude ean Felician Cerne tean solicit  pre edintelui Consiliului
jude ean o informare corect i complet  din partea aparatului de specialitate cu
atribu ii pe acest segment de activitate, pentru ca lucrurile s  poat  fi clarificate pe
deplin.
 Pre edintele subliniaz  c  actualul Program de transport nu poate fi
modificat pân  la expirarea perioadei pentru care a fost aprobat, lucru cu care
reprezentan ii transportatorilor nu sunt de acord, în opinia acestora putându-se
opera modific ri, în sensul introducerii de sta ii pentru firmele de transport care au
fost astfel nedrept ite. Cele semnalate de transportatori vor fi reanalizate , se vor
face verific ri, iar în m sura în care se va ivi o solu ie, aceasta va fi adoptat  de
plen.
 Dl.consilier jude ean Sorin Petean solicit  un punct de vedere referitor la
pensionarea domnului Dumitru Dumu a, secretar al jude ului.
 Dl.Dumitru Dumu a comunic  plenului c  s-au depus documentele pentru
pensionare, se a teapt  emiterea Deciziei.
 Dl.consilier jude ean Florian Gui prezint  plenului cazul unui grup de cet eni
din comuna Suciu de Sus, constitui i într-o asocia ie de cresc tori de animale i

rora le-a fost refuzat dreptul de p unat pe domeniul comunei respective,
deoarece primarul a stabilit o tax  enorm de mare pentru p unatul comunal, care
acei oameni nu i-o pot permite. Domnia sa întreab  ce se poate face aici, dac i
cine poate lua atitudine în acest caz, având în vedere c  reprezentantul Guvernului
în teritoriu, în spe  prefectul jude ului, este bolnav.
 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu r spunde c  nu exist  competen e de a interveni
peste atribu iile unei autorit i locale, consiliile locale nefiind subordonate
Consiliului jude ean. Verificarea legalit ii actelor emise de c tre autorit ile
publice locale i jude ene este în competen a Prefectului.

 Nefiind alte interpel ri, Pre edintele Consiliului jude ean declar  închise
lucr rile edin ei ordinare.

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal.

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


