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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 29 APRILIE 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.144/24.04.2015,  publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din 25.04.2015.

Sunt prezen i 29 membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 34.
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 12
reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune adopt rii plenului procesul verbal al
edin ei ordinare din luna martie 2015, care este adoptat, cu 28 voturi pentru i o

ab inere.
Este supus apoi votului urm torul proiect de ordine de zi:

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

2. Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al Muzeului
jude ean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
bun din domeniul public al jude ului Maramure , respectiv Refugiu
Salvamont Izvoare;

4. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
bun din domeniul public al jude ului Maramure  (fost corp cl dire A –
Centrul de plasament pentru copii colari Ocna ugatag);

5. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
bun din domeniul public al jude ului Maramure  (fost corp cl dire B –
Centrul de plasament pentru copii colari Ocna ugatag);
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6. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un
bun din domeniul public al jude ului Maramure  (fosta cantin  a
Centrului de plasament pentru copii colari Ocna ugatag);

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

8. Nota privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la 31
martie 2015;

9. Punct de vedere la Plângerea prealabil  a comunei F rca a referitoare la
solicitarea de revocare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 30/
2015.
Puncte suplimentare:

10.Proiect de hot râre privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2014 al
R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de colaborare între
Consiliul jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret
a jude ului Maramure i Clubul Sportiv Municipal ” tiin a Baia Mare”
în vederea asigur rii condi iilor optime pentru desf urarea activit ilor
de preg tire i competi ionale prin dezvoltarea i modernizarea bazei
materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal ” tiin a Baia Mare”;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Consiliul jude ean Maramure i Centrul pentru Dezvoltarea Durabil
”Greetin”;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Consiliul jude ean Maramure i Asocia ia ”Con tiin i Libertate”;

14.Proiect de hot râre privind stabilirea indemniza iei membrilor Consiliului
de administra ie al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.

      Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, nu în eleg
de ce facem noi aceste lucruri pompieristic. Cu pu ine  minute înainte de
începerea edin ei constat m c  mai avem 4-5 proiecte suplimentare, din
care ultimul enun at de dumneavoastr  nici  nu îl avem în mape. Nu se poate

a ceva! Mi se pare c  ne juc m cu semn turile noastre i cu votul nostru pe
anumite proiecte pe care nici nu apuc m s  ne dumirim ce e cu ele. E-
adev rat c  ne baz m pe comisii, dar comisia e comisie!  i o s  v  spun c
ce nu în eleg azi, m  ab in!

      Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: În ceea ce prive te punctele
suplimentare, la trei din ele am lucrat personal i dac  au venit cu întârziere
îmi cer scuze. Multe dintre aceste parteneriate care au fost propuse de
consiliul jude ean i diferite institu ii  au avut nevoie de documente care au
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venit destul de târziu, îns  au fost discutate în comisiile de specialitate i nu
au existat absolut nici un fel de probleme.

   Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Întreb i eu în ce m sur  au
fost aceste proiecte suplimentare atât de importante încât nu au putut fi
discutate într-o edin  viitoare?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, primul proiect
suplimentar a fost depus la noi dup  momentul la care s-a convocat deja
edin a ordinar , iar termenul de depunere a bilan ului aeroportului este 30

aprilie. Astfel, am considerat oportun s  îl supun dezbaterii dumneavoastr ,
dup  ce ieri a fost discutat în comisia economico-financiar i nu au existat
nici un fel de obiec ii. Celelalte trei proiecte de hot râri suplimentare au
venit cu oarecare întârziere deoarece trebuiau redactate Acordurile de
parteneriat, îns i acestea au fost discutat atât în comisia economico-
financiar  cât i în cea juridic . În ce prive te ultimul proiect de hot râre,
stabilirea indemniza iei membrilor consiliului de administra ie la aeroport
este completarea hot rârii din edin a anterioar , cu num rul total de
membri. Conducerea executiv i aparatul tehnic au considerat c  aceste
puncte suplimentare se pot discuta în aceast edin , dar în m sura în care
domniile voastre ve i considera altfel, votul v  apar ine.

Începem, a adar, cu proiectul de hot râre  pentru aprobarea
contribu iei Consiliului jude ean la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar .

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, comisia
economic  a formulat aici urm torul amendament: se majoreaz  suma de la
129,4 mii lei prin acordarea sumei de 15 mii  lei pentru Festivalul ”Tânjaua
Hotenarilor” ce va avea loc s pt mâna viitoare.

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

S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.51/2015
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre
privind modificarea Statului de func ii al Muzeului jude ean de
Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Favorabil.
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S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.52/2015
privind modificarea Statului de func ii al Muzeului jude ean

de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect este cel privind însu irea
documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul public al jude ului
Maramure , respectiv Refugiu Salvamont Izvoare.

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

S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.53/2015
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul

public al jude ului Maramure , respectiv Refugiu Salvamont Izvoare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect pe care vi-l supun spre
adoptare este cel privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din
domeniul public al jude ului Maramure  (fost corp cl dire A – Centrul de
plasament pentru copii colari Ocna ugatag). Avizul comisiei?

D-na Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.54/2015
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul

public al jude ului Maramure  (fost Corp cl dire A – Centrul de plasament
pentru copii colari Ocna  ugatag)

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem mai departe, cu proiectul de
hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul
public al jude ului Maramure  (fost corp cl dire B – Centrul de plasament
pentru copii colari Ocna ugatag). Avem avizul comisiei de specialitate?

D-na Gyongyike Bondi: Da, este favorabil.

S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.55/2015
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul

public al jude ului Maramure  (fost Corp cl dire B – Centrul de plasament
pentru copii colari Ocna  ugatag)
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 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urmeaz  acum proiectul de hot râre
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul public al
jude ului Maramure  (fosta cantin  a Centrului de plasament pentru copii colari
Ocna ugatag). Avizul comisiei?

D-na Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu 27 voturi pentru i dou  neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.56/2015
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul
public al jude ului Maramure  (fosta Cantin  a Centrului de plasament

pentru copii colari Ocna  ugatag)

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 7 pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, comisia de
urbanism a avizat favorabil proiectul.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, dou  ab ineri i o neparticipare la
vot

HOT RÂREA Nr.57/2015
privind aprobarea atribuirii licen elor pentru efectuarea transportului

public
de persoane prin curse regulate speciale

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, la urm torul punct avem o
Not  privind execu ia bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la 31 martie
2015.

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

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Punctul num rul 9 este referitor la
Plângerea Prealabil  a comunei F rca a referitoare la solicitarea de revocare a
Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.30/2015 care vizeaz  adoptarea
solu iei aliment rii cu energie electric  a Centrului de Management Integrat al
De eurilor în jude ul Maramure   i adoptarea Variantei 1 din Studiul de Solu ie
întocmit de S.C. Electrica S.A.

O avem prezent  la edin a noastr  pe doamna viceprimar al Comunei
rca a, în caz c  dore te s  intervin .

D-na Floare Mure an, viceprimar al comunei F rca a: Bun  ziua
doamnelor i domnilor. Am venit la dumneavoastr  cu o rug minte: pentru
alimentarea Depozitului Ecologic de la F rca a exist  dou  variante: Varianta 1
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este mai costisitoare – 6 milioane, iar varianta 2 este în valoare de 1 milion lei.
Varianta 2 pe care a i ales-o dumneavoastr  ne condamn  pu in la
subdezvoltare, pentru c  în varianta 1 alimentarea cu energie se va face din
Punctul Seini, iar în cealalt  variant , nr.2, alimentarea se va face de la Ulmeni-
Tohat. În caz de întrerupere a energiei sau de defec iuni, pe varianta aleas  de
dumneavoastr  în edin a trecut , aceasta presupune c  nu exist  alternativ
pân  când nu se remediaz  defec iunea. Varianta 2 presupune o putere de
instalare mult mai mare, astfel ca de la Seini i pân  la Depozitul Ecologic s  se
fac  o linie separat , care chiar dac  este mai costisitoare, dar eu presupun c
acest Depozit se va extinde, nu va fi numai cel de la început, a a cum se
porne te cu el, cu o singur  celul . Eu sper s  m  în elege i c  noi am f cut
eforturi deosebite ca s  d m aceast  loca ie i ti i foarte bine c  am avut destule
probleme cu ea, a a c  acum nu am vrea s  avem din nou probleme. Asta
presupune c  toate comunele din zon  nu vor putea s  se mai dezvolte,
indiferent ce investitor va veni, ele r mânând cu aceast  putere energetic
instalat  acum acolo. Nu este vorba doar de comuna F rca a, ci i de ora ul
Ulmeni i de înc  10 comune din zon i gândi i-v  c  vor fi adunate de eurile
de pe un jude  întreg i ce ar însemna o întrerupere a energiei electrice pe o zi
sau dou  la nivel de comun ?!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umim doamnei viceprimar. Stima i
colegi, am vrut s  v  expun un punct de vedere oarecum tehnic. Atunci când am
solicitat furnizorului de energie electric  s  ne prezinte care este solu ia pentru
alimentarea cu energie electric  a Centrului de Management Integrat al
De eurilor, care cuprinde cl direa administrativ , Celul  de Depozitare, Sta ie
de Transfer adic  Sta ie de sortare mecano-biologic i toate celelalte de-acolo,
am primit, din punct de vedere tehnic, dou  solu ii. Ambele solu ii acoper   -
atât din punct de vedere al investi iei pe care o realiz m cât i din punct de
vedere al puterii instalate în prezent i ce s-a gândit i pentru viitor acolo - ceea
ce ne intereseaz  pe noi. Diferen a între una i alta este de o valoare aproximativ
de opt sau nou  ori mai mare i atunci, solu ia aleas  în edin a extraordinar  a
fost aceea care ne satisface nou  nevoia, adic  de a alimenta acest Centru de
Management al De eurilor, cu o rezerv  de putere nu foarte mare, pe noua linie
care se va construi. Aceasta este investi ia jude ului Maramure , dar asta nu
înseamn  c  acolo nu se va mai putea face i alt  investi ie. Evident c
autoritatea local  din zon  are tot interesul, oarecum legitim, de a avea acolo o
putere instalat  cât mai mare. Problema care se pune este urm toarea: odat ,
putem noi sau nu s  suport m o atare investi ie din punct de vedere financiar,
pentru c , dac  adopt m cealalt  variant  care ni se solicit  ast zi - i care ar
satisface din toate punctele de vedere dac  vor veni acolo investitori - va trebui

 modific m bugetul cu peste 8 milioane lei i în acest moment nu tiu de unde.
 ne în elegem: nu înseamn  c  nu se poate veni cu investi ii, doar c , dac  va

veni cineva, va trebui s  suporte o alt  investi ie.



7

Rug mintea mea este s  vota i a a cum ve i crede de cuviin . Acestea
sunt consecin ele pe care ni le-a prezentat i doamna viceprimar i ceea ce v-am
spus eu, iar fiecare dintre dumneavoastr  poate s  voteze în felul în care dore te.

Dl.consilier jude ean Pamfil Cristea: Stima i colegi, eu sunt din Ulmeni
i a  vrea s  sus in punctul de vedere exprimat de doamna viceprimar de la

rca a. Cunosc multe am nunte legate de poten ialul zonei i faptul c , a a
cum spunea i dânsa, deja sunt foarte dese întreruperile de curent electric.
Imediat cum apar câ iva nori, Electrica întrerupe furnizarea cu energie electric
în zon , astfel c  acolo confortul locuitorilor este afectat în mod deosebit i
foarte mul i dintre ace tia sunt afecta i de situa ia actual . Având în vedere
aceste lucruri, plus perspectivele de dezvoltare a zonei, eu a  vrea s  v  îndemn
pe to i cei care vot m s  adopt m varianta propus  de doamna viceprimar i
sus inut  de cei 10 primari din zon , întrucât aceasta este solu ia corect  pe care
o sim im noi la acest moment. G sirea sursei de finan are este o problem  a
ezecutivului i eu sunt convins c  se vor g si solu ii, atât de c tre domnul
pre edinte cât i de domnii vicepre edin i, care vor face lobby-ul necesar pentru
identificarea solu iei corecte.

Rug mintea i propunerea mea este s  adopt m solu ia propus  de
doamna viceprimar.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnilor consilieri, am uitat s  v
precizez c , la finalul investi iei aceasta va intra în proprietatea SC Electrica
SA. V  rog s  nu omite i acest lucru!

Dl.consilier jude ean Mihai Kokenyesdi: Domnule pre edinte, dac -mi
permite i, eu am o singur  nedumerire: de ce nu am discutat aceste probleme
atunci când am votat prima dat ,  de ce am votat în necuno tin  de cauz , f
un referat f cut corespunz tor, i de ce nu ni s-au adus la cuno tin  atunci
posibilele riscuri atât financiare cât i tehnice? M  simt frustrat, pentru c  am
impresia c  am votat în necuno tin  de cauz !

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  Am s  v  rog s  întreba i colegii cu care,
în comisiile de specialitate, au fost discutate toate aceste probleme, extrem de
amplu i aprins, i într-un mod cât mai transparent cu putin . Nu s-a schimbat
nimic de atunci i pân  acum. Problema este aceea i:1) Ce ne angaj m s
finan m noi, ca jude  Maramure ? Finan m investi ia pentru Centrul de
Management Integrat al De eurilor sau finan m investi ii i pentru altcineva?
 i 2) Care este sursa bugetar  a acestei investi ii în continuare? V  rog s  m
crede i c  nu fac o apologie într-un fel sau altul ci expun, pur i simplu, pentru
ca dumneavoastr  s ti i care este situa ia. Dac  buget m aici, va trebui s
diminu m de la alte capitole!

Dl.consilier jude ean George Pop: Domnule pre edinte, stima i colegi,
în primul rând ar trebui s  lu m în seam i Plângerea celor 11 primari, pe care
o ave i i dumneavoastr  în map , i temerea tuturor locuitorilor c  vor avea
probleme i mai grave pe viitor. Cred c  ar trebui s  lu m în seam i faptul c
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zona comunei F rca a este una foarte bine dezvoltat  la ora actual i se sper  la
noi investi ii acolo, fiind un trend de care ar trebui s inem cont.

Eu propun s  sus inem Prim ria F rca a i s  g sim solu ii pentru
rezolvarea pozitiv  a solicit rii acesteia.

D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Domnule pre edinte, proiectul
de la F rca a este unul care a salvat tot Maramure ul i este extrem de important
pentru noi to i. Eu consider c  avem responsabilitatea de a g si o solu ie care s
nu aib  repercusiuni juridice asupra Consiliului jude ean dar care s  con in  o
formul  financiar  prin care efortul f cut de autoritatea local  de la F rca a i de
primarii din zon  s  fie într-un fel respectat sau r spl tit. Nu tiu dac  este gre it
sau nu, dar cade în m sura posibilit ii dumneavoastr  de a judeca lucrurile o
amânare, pentru a gândi asupra unor rezerve bugetare, dac  ele sunt, în a a fel
încât s  putem ajuta efortul pe care oamenii de-acolo trebuie s -l fac , asigurând
o func ionalitate a Depozitului Ecologic a a cum ne dorim.

D-na consilier jude ean Daniela B rea: Aici ni s-au prezentat dou
variante, dou  solu ii tehnice. Am o întrebare: studiul care s-a f cut a fost
complet? În sensul în care nu ar putea exista cumva o a treia variant , s  zicem
de compromis, cu un cost mai redus dar cu acelea i avantaje sau m car similare,
în varianta preferat  de c tre Prim ria comunei F rca a?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Din câte am în eles eu din acel Studiu de
solu ii sunt dou  op iuni: ori aducem linia de la Tohat, ori de la Seini. Aceasta
este solu ia tehnic , iar eu nu sunt specialist.

Dl.consilier jude ean Marius Doru M rginean: Dar în situa ia în care,
de pild , pic  curentul în toat  zona, nu pic i la Depozitul de De euri
menajere? Oare nu cumva ne expunem i noi pericolului de a înceta activitatea
pe perioada repara iei?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Din acel studiu de solu ie varianta de
putere instalat  necesar  este suficient  din ambele variante. Asta spun cei de la
”Electrica” iar eu nu pot s  îi contrazic.

Dl.consilier jude ean Ioan Tivadar: Sigur c  ar trebui s  rezolv m
problema aceasta, dar m  mir  c  nu s-a gândit nimeni s  fac  demersuri la
Ministerul Energiei, pentru c  a a ar fi putut s  pun  aceast  investi ie direct la
”Electrica”! A a, noi b m ni te bani într-o societate a statului! Nu s-a încercat
un asemenea demers?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Noi trebuie s  facem ceea ce ine de noi
pentru alimentarea cu energie electric . Acest demers la Ministerul Energiei –
am discutat aceste aspecte anterior cu dl. vicepre edinte i cu o parte din colegi
– ar putea dura mult, ori noi trebuie s  avem acolo alimentare cu energie
electric  într-un termen cât mai scurt. Cea mai bun  variant  ar fi ca extinderea
re elei s  se fac  într-adev r din resursele ”Electrica”, altele decât cele ale
jude ului  Maramure i care s  satisfac  necesitatea de consum a tuturor u.a.t-
urilor, agen ilor economici i popula iei din zon . Pentru noi este imperios
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necesar s  avem acolo o solu ie tehnic , indiferent care va fi ea, cât mai urgent,
pentru c  urmeaz  acolo demararea procedurilor de achizi ie public  pentru
implementarea solu iei aleas . Hot rârea a fost adoptat  în edin a extraordinar
din 12 martie, pentru c  aveam nevoie de o solu ie urgent , aveam aceast
Plângere prealabil  formulat  de c tre comuna F rca a, pe care ast zi am
supus-o plenului în vederea adopt rii unei solu ii, i dup  acest moment noi va
trebui s  ne ocup m la modul cel mai serios de partea de achizi ii publice.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Într-adev r exist  aceast  problem  a
electrific rii în zona F rca a dar, s  nu ne ascundem dup  deget, c  nu e doar în
zona F rca a ci i în zona de peste Deal, în Maramure ul istoric, unde
problemele sunt chiar mai mari decât în zona Codru, unde, de foarte  multe ori,
la prima ploaie, curentul se întrerupe în toate localit ile. Pân  la urm  la
investi iile acestea privind electrificarea, unde principalul beneficiar este chiar
”Electrica” tiu foarte bine c  exist  demersuri f cute în aceast  perioad  la
”Electrica” Cluj pentru a g si resurse financiare care sunt de ordinul milioanelor
de euro, pentru a investi în jude ul Maramure , atât în partea nordic  a acestuia
cât i în cea de sud, astfel încât aceste investi ii s  nu fie f cute de c tre
autorit ile locale, deoarece dep esc cu mult atât posibilit ile financiare ale
consiliului jude ean cât i pe cele ale autorit ilor locale. Tocmai de aceea cred

 este cazul ca noi, consiliul jude ean, s  ne implic m al turi de conducerea
jude ean  a societ ii ”Electrica” SA, pentru a ob ine aceste finan ri fie de la
Ministerul Energiei, fie de la ”Electrica” Cluj. Este o solu ie mult mai bun i
trebuie s  ne implic m cu to ii, nu doar conducerea executiv  a consiliului, a a
cum spunea colegul nostru consilier. Trebuie s  g sim cu to ii resurse
financiare, pentru c  nici domnul pre edinte i nici domnul Marinescu nu pot s
rectifice bugetul dup  cum cred domniile lor, ci noi to i împreun , conducerea
cu toate comisiile de specialitate, hot râm ce facem cu banii jude ului. Noi
ast zi nu avem ace ti bani necesari, iar cum o s  g sim resursele financiare, este
foarte dificil s  v  spunem în acest moment.

Dl.consilier jude ean Pamfil Cristea: De acord, domnule
vicepre edinte, îns  trebuie s  ne gândim c  pe viitor vom merge în acele zone
i vom cere voturi!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnilor consilieri, haide i s  adopt m o
solu ie. Exist  aceast  Plângere prealabil , iar ceea ce trebuie s  facem noi
ast zi este dac  o admitem, cu consecin a modific rii hot rârii. Dac  se admite
plângerea, adic  dac  se voteaz  cu ”DA”  se modific  hot rârea în sensul
schimb rii proiectului cu cealalt  variant . Ab inerea este ab inere, iar votul
”NU” înseamn  c  se men ine hot rârea noastr  în forma în care a fost adoptat .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În eleg c  aceasta este
procedura, dar, din ceea ce se degaj  acum aici, indiferent de culoarea politic ,
se pare c  este vorba despre altceva. Se pare c  este de g sit o solu ie de
compromis, dar chiar dac  stabilim c  r mâne varianta 1 sau varianta 2, nimeni
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nu este mul umit de niciuna din cele dou  variante. Consiliul jude ean nu e
mul umit pentru c  nu are banii, comuna F rca a i restul comunelor din zon
nu vor fi mul umite în viitor - i credem c  este suficient de argumentat - i
atunci problema care se pune este c  trebuie s  încerc m o solu ie, chiar dac
amân m pu in acest lucru. Discut m cu dân ii s  stagneze cu Plângerea
prealabil  deocamdat . Pentru proiectele majore pentru jude , când e necesar de

cut rost de ni te b nu i, atunci fugim la guvern!
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, acest punct de pe ordinea de

zi vizeaz  plângerea prealabil  asupra unei hot râri deja adoptat . Plângerea a
fost f cut  în untrul termenului legal de 30 de zile. Dac  noi nu adopt m azi o
hot râre, adic  dac  nu adopt m un anume punct de vedere, înseamn  c  aceast
hot râre r mâne în forma în care a fost ea adoptat  atunci. Dac  adopt m un
punct de vedere de men inere a hot rârii este acela i lucru, iar dac  aprob m
Plângerea prealabil  este cu consecin a modific rii hot rârii anterioare.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, situa ia în care ne
sim este cea foarte aproape de a demara licita ia la construc ia Depozitului.

Suntem în ultimele zile de evaluare i eu nu a  periclita aceast  licita ie, având
în vedere faptul c  din studiile pe care le avem solu ia adoptat  a fost clar cu
alimentarea cu ap  dar în paralel, sigur temele exist , dar consiliul jude ean,
conducerea executiv  a acestuia, s  fie preocupat , prin demersuri f cute c tre
guvern, c tre ministerul de specialitate, pentru a rezolva solu ia de alimentare cu
energie electric  în zona Codru. Cred c  este o chestiune pe care trebuie s  o
avem în vedere, pentru c  dac  noi mai amân m o lun  sau dou , nu g sim nici
sursa de finan are i periclit m i începerea lucr rilor la Depozitul Ecologic de
la F rca a.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  propun s  proced m de urm toarea
manier : pentru c  acest punct înc  mai suscit  discu ii, haide i s  parcurgem i

 finaliz m celelalte puncte de pe ordinea de zi, lu m o pauz  de 3-5 minute,
dup  care revenim la acest punct.

Continu m a adar, cu primul proiect de hot râre suplimentar, privind
aprobarea bilan ului pe anul 2014 la R.A.Aeroportul Interna ional Baia Mare.
Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, 4 ab ineri i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.58/2015
privind aprobarea bilan ului contabil

la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul jude ean Maramure ,
Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret Maramure i Clubul Sportiv
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Municipal ” tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii condi iilor optime pentru
desf urarea activit ilor de preg tire i competi ionale, prin dezvoltarea i
modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal ” tiin a
Bai Mare”. Avizul comisiilor?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi:  i comisia juridic  a avizat

favorabil proiectul, cu amenamentul de nominalizare din partea conducerii
executive a consiliului, a unui mandatar care s  semneze toate documentele
implement rii proiectului.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Îl propun ca împuternicit pentru semnarea
documentelor pe dl.vicepre edinte Emil Marinescu.

Dac  nu sunt obiec ii, v  supun votului proiectul de hot râre, cu acest
amendament.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, o ab inere i dou  neparticip ri la
vot,

HOT RÂREA Nr.59/2015
privind aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul jude ean
Maramure , Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret Maramure
i Clubul Sportiv Municipal ” tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii

condi iilor optime pentru desf urarea activit ilor de preg tire
i competi ionale, prin dezvoltarea i modernizarea bazei materiale

sportive a Clubului Sportiv Municipal ” tiin a Bai Mare”

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect suplimentar pe care vi-l
supun votului este cel privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre
Consiliul jude ean Maramure i Centrul pentru Dezvoltare Durabil Greetin .

Avizul comisiei?
Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Men ionez c  acesta este un

parteneriat încheiat între Centrul de Dezvoltare Durabil i Prim ria T ii
gher i nu implic  financiar Consiliul jude ean Maramure , noi fiind doar

un fel de girant al activit ii acestui O.N.G. în aceste proiecte.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, o ab inere i dou  neparticip ri la
vot,

HOT RÂREA Nr.60/2015
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre

Consiliul jude ean Maramure i Centrul pentru Dezvoltare Durabil
Greetin
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mai avem înc  un proiect de hot râre
asem tor, privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul
jude ean Maramure i Asocia ia Con tiin i Libertate . Avizul comisiilor?

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

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, dou  ab ineri i o neparticipare la
vot,

HOT RÂREA Nr.61/2015
privind aprobarea Acordului de parteneriat

dintre Consiliul jude ean Maramure i Asocia ia Con tiin i
Libertate

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ultimul proiect de hot râre pe care vi-l
supun spre adoptare în edin a noastr  de azi este cel privind stabilirea
indemniza iei fixe lunare a membrilor Consiliului de administra ie al R.A.
Aeroportul Interna ional Baia Mare. Datorit  faptului c  acest proiect nu a fost
introdus în sistemul electronic de vot din lips  de timp fizic, vom proceda la
vechea modalitate de vot, prin ridicarea mâinii. Avizul comisiei economico-
financiare?

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Favorabil.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, indemniza ia se propune a fi

stabilit  la nivelul salariului mediu pe ramur  a anului 2014. Aceasta este
dispozi ia legal  de care trebuie s inem cont.

Observ c  s-a reu it între timp introducerea în sistemul electronic de vot a
a acestui document, a a c  v  rog s  vota i.

S-a adoptat, cu 17 voturi pentru, 11 ab ineri i un vot împotriv

HOT RÂREA Nr.62/2015
privind stabilirea indemniza iei fixe lunare a membrilor

Consiliului de administra ie al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Domnule pre edinte, am o
întrebare, vizavi de problema cu electricitatea de la F rca a: eu a a am în eles c
linia de curent care va fi introdus  pentru deservirea Depozitului Ecologic va fi
una separat , deci nu v d care este leg tura între cet eanul care locuie te acolo
i activitatea respectiv .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Haide i s  lu m o pauz  de câteva minute
i revenim pe problematica aceasta.
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D u p    p a u z :

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, relu m discu ia referitoare
la Plângerea prealabil  a comunei F rca a referitoare la solicitarea de revocare a
Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.30/2015. V  repet c , votul ”DA”
înseamn  admiterea Plângerii i modificarea hot rârii, cu varianta solicitat  de
dân ii, iar votul ”NU” sau ”AB INERE” înseamn  men inerea hot rârii, a a
cum a fost ea adoptat .

Trebuie s inem cont, c  dac  nu va fi alimentare cu energie electric ,
tim cu to ii care este consecin a.

 rog s  vota i.

Plângerea prealabil  a fost respins , cu 5 voturi pentru, 14 voturi
împotriv , 5 ab ineri i 5 neparticip ri la vot.

În consecin , solu ia adoptat  prin vot de c tre plen este cea de
men inere a hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.30/2015.

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu acestea, declar edin a închis .

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 29 aprilie
2015.

PRE EDINTE,
  Zamfir Ciceu
      Pentru SECRETARUL JUDE ULUI,
           Ioan Drago , Director Executiv


