
           ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

P R O C E S   V E R B A L
încheiat cu ocazia edin ei odinare a

Consiliului Jude ean Maramure
din 29 mai 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr. 183/22.05.2015, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de  25 mai 2015.

edin a este prezidat  de c tre dl. pre edinte Zamfir Ciceu.
 Lucr rile edin ei se desf oar  în sala mare de edin e a Palatului
administrativ din Baia Mare.
 La dezbateri particip  conducerea executiv  a consiliului jude ean,
secretarul jude ului, directorii executivi i personalul din structura aparatului
de specialitate al consiliului jude ean, efi ai institu iilor subordonate acestuia,
precum i un num r de 15 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .
 Sunt prezen i 29 din totalul de 34 de membri ai consiliului jude ean.
 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Bun  ziua, stima i colegi.

Pentru început, domnul consilier jude ean Nicolae Bindiu dore te s  aib
o interven ie.

Dl. consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule Pre edinte, stima i colegi,
 v d obligat s  am o interven ie pentru c  vizavi de persoana mea i în

calitate de consilier jude ean, în ultima vreme au avut loc interven ii publice. E
vorba de ni te afirma ii mincinoase i a  dori un singur lucru, ca s  scurtez a a.
Colegii care sunt aici, cei care sunt viza i nu o s -i nominalizez, dar este deja
prea mult.

Vreau s  spun c  la o interven ie televizat , televiziunea la care s-au
cut afirma ii mincinoase vizavi de numele meu, mi-a cerut dup  emisiune 500

de lei, ceea ce mi se pare nu exagerat, ci neadecvat i atunci îl rog pe dl.



secretar Drago  s  spun  cum s-a votat pentru sumele alocate Spitalului de
Psihiatrie Cavnic, acei 150.000 de lei, de persoana mea, ca s  fie simplu.

Dl. secretar al jude ului Ioan Drago : S-a votat pentru.
Dl. consilier jude ean Viorel Pan : Stima i colegi, vreau s  v  anun  c  de

azi am intrat în grupul PNL.
Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Pentru început, propun ca proiectul nr. 1 s

devin  proiectul nr. 11, iar 11 s  devin  1, dintr-un ra ionament tehnic. Adic
 aprob m întâi indicatorii tehnico-economici, în m sura în care hot rârea va

fi aprobat i pe urm  majorarea bugetului de venituri . În aceast  ordine este
tehnica de redactare. Astfel c  proiectul nr. 1 devine proiectul nr. 11 i
proiectul nr. 11 devine proiectul nr. 1.

Proiectele de hot râre nr. 7, 8, 9 i 12 am hot rât s  le retragem i v
propun 4 puncte suplimentare, care au fost deja discutate i avizate de c tre
comisiile de specialitate, respectiv:

1. Proiect de hot râre privind desemnarea persoanei împuternicite s
reprezinte interesele jude ului în Adunarea General  a Ac ionarilor a
S.C. “Institutul Regional pentru Educa ie, Cercetare i Transfer
Tehnologic” S.A.;

2. Proiect de hot râre privind reprezentarea Consiliului Jude ean
Maramure  în calitate de expropriator în realizarea unor proceduri
prev zute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauz
de utilitate public ;

3. Proiect de hot râre privind punerea la dispozi ie, în condi iile legii, a
imobilului, anexelor i a terenului aferent din domeniul public al
Jude ului Maramure , situate în Ocna ugatag, str. Prim verii nr. 29
pentru implementarea proiectului cu titlul “Economia social  –
responsabilitate social  de la Nord la Sud”;

4. Proiect de hot râre privind finan area unor ac iuni din rezerva
bugetar .

O s  v  rog s  vot m ordinea de zi cu aceast  modificare. V  rog s
vota i.



S-a votat în unanimitate proiectul ordinii de zi cu modific rile propuse: 1.
Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul „Modernizare i extindere pe orizontal  corp cl dire
Psihiatrie Femei” Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

2. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului
jude ului, rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a
bugetelor pe anul 2014 pentru bugetul propriu al jude ului;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în
domeniul public al jude ului Maramure  în cursul anului 2014;

5. Proiect de hot râre privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor
culturale pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu al
jude ului Maramure  pe anul 2015;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului actualizat de analiz i
acoperire a riscurilor al jude ului Maramure  pe anul 2015;

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

8. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii bugetului de venituri i
cheltuieli al jude ului Maramure  pe anul 2015;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea achizi iei de servicii juridice de
asisten i reprezentare în justi ie a intereselor Spitalului Jude ean de
Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, în litigiul cu Casa de Asigur ri
de S tate Maramure ;

10. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de
protec ie a copilului;

11. Proiect de hot râre privind modificarea Acordului de parteneriat
aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 61/29 aprilie
2015;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând
forme de sprijin pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase
recunoscute din România;

13. Informare cu privire la stadiul de realizare a Programului „SCHI ÎN
ROMÂNIA” de c tre Consiliului jude ean Maramure ;

14. Raport asupra situa iei gestion rii bunurilor pe anul 2014.

La acestea se adaug  cele patru puncte suplimentare men ionate mai
sus.

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Înainte de a v  supune la vot primul proiect
al ordinii de zi, da i-mi voie s  v  supun la vot i o s  rog colegii de la tehnic s



dea drumul la vot pentru procesul verbal al edin ei anterioare. V  rog s
vota i.
 Procesul verbal al edin ei Consiliului Jude ean Maramure  din data de
29 aprilie 2015 a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
 Procesul verbal al edin ei ordinare din data de 29 aprilie 2014 a fost votat
în unanimitate.
 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 1 (fost
11).
 Proiectul are avizul Comisiei pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu 28 de voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA NR. 63
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Modernizare i extindere pe orizontal  corp cl dire Psihiatrie Femei”, Spitalul
de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Urmeaz  în ordine proiectul de hot rîre    nr.
2. Supun la vot.
 Aviz favorabil din partea Comisiei pentru activit i economico-financiare.
 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR. 64
privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului, rezultat la încheierea

exerci iului bugetar pe anul 2014

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 3 de
pe ordinea de zi.
 Aviz favorabil din partea Comisiei pentru activit i economico-financiare.
 S-a votat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR. 65
privind aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2014 pentru

bugetul propriu al jude ului



 Dl. consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, sigur c
momentul aprob rii conturilor de execu ie este un moment important. În
momentul în care vedem execu ia pe anul trecut, prevederile bugetare au fost
efectiv de 314.000 mii lei, iar încas rile de 208.000 mii lei, cu diferen a aceea
care se reg se te în ceea ce spuneam în celelalte interven ii i anume, aceea c
sumele nu au fost absorbite din proiecte finan ate din fonduri europene.

Sunt absolut convins c  la finele anului acesta, ceea ce o s  însemne
aprobarea conturilor de execu ie din bugetul de pe anul acesta, s  nu fim în
situa ia în care s  avem un asemenea excedent, care poate fi din punctul sta
de vedere interpretabil, în sensul c  noi tim ce s-a întâmplat la bugetele
anterioare. S-au raportat dintr-un an într-altul sume care nu au fost utilizate,
respectiv sumele neîncasate sunt i cele legate de o finan are care vine de la
buget pentru subven ionarea bugetelor pentru FEN (fonduri europene
nerambursabile).

În principiu, ceea ce trebuie re inut este c  pentru noi cheltuielile cele
mai importante sunt pentru asisten  social , unde este covâr itor. Dac
înl tur m sumele care sunt pentru fonduri europene, putem s  constat m
pu in tatea bugetului consiliului jude ean, care ar fi atât de restrâns la ceea ce
înseamn  capitolul investi ii, încât eu pot spune c  ar fi inexistente. Este mare
problem  pentru asta i atunci pe culoarul proiecte de finan are pe fonduri
europene ine de obligativitatea noastr  pentru anul acesta ca s  ne gândim
serios la accesare, pentru c  accesarea nu va fi mai devreme de anul viitor.

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 4.
Aviz favorabil din partea Comisiei pentru activit i economico-financiare.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR. 66
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului

Maramure  în cursul anului 2014

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 5, cu
urm toarea men iune: componen a comisiei nu se public  pân  în momentul
în care se finalizeaz  rezultatul activit ilor.
 Avize favorabile din partea Comisiei pentru înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural i din partea Comisiei juridice i de disciplin .



 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR. 67
privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan are

nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 6.
 Aviz favorabil din partea Comisiei juridice i de disciplin .
 S-a adoptat cu 28 de voturi pentru, 1 neparticipare la vot

HOT RÂREA NR. 68
privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor al jude ului

Maramure  pe anul 2015

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 10 de
pe ordinea de zi.

Aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.
S-a adoptat cu 25 de voturi pentru, 2 ab ineri, 1 împotriv , 1

neparticipare la vot

HOT RÂREA NR. 69
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate speciale

 Num rul membrilor Consiliului Jude ean Maramure  este în acest
moment de 30, prin participarea la lucr ri a domnului consilier jude ean
Alexandru Deac.
 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Proiectul de hot râre nr. 11 este proiectul de
hot râre nr. 1 i o s  v  rog, colegi, s  reveni i la prima pozi ie. V  rog s  vota i.
 Avizul favorabil al Comisiei pentru activit i economico-financiare.
 S-a adoptat cu 29 de voturi i 1 ab inere

HOT RÂREA NR. 70
privind aprobarea major rii bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului

Maramure  pe anul 2015



 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 13.
 Aviz favorabil din partea Comisiei juridice i de disciplin .
 S-a adoptat cu 24 de voturi pentru, 5 ab ineri i 1 neparticipare la vot

HOT RÂREA NR. 71
privind aprobarea achizi iei de servicii juridice de asisten i reprezentare în

justi ie a intereselor Spitalului Jude ean de Urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare, în litigiul cu Casa de Asigur ri de S tate Maramure

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 14 de
pe ordinea de zi.
 Aviz favorabil din partea Comisiei de asisten  social i protec ia
drepturilor copilului.
 S-a adoptat cu 28 de voturi pentru i 2 neparticip ri la vot

HOT RÂREA NR. 72
privind modificarea componen ei Comisiei de protec ie a copilului

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr.15.
Precizez c  29 aprilie 2015 este data evenimentului. V  rog s  vota i.
 Aviz favorabil din partea Comisiei juridice i de disciplin .
 S-a adoptat cu 29 de voturi pentru i 1 neparticipare la vot

HOTÂR REA NR. 73
privind modificarea Acordului de parteneriat aprobat prin Hot rârea Consiliului

Jude ean Maramure  nr. 61/29 aprilie 2015

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 16.
 Avize favorabile din partea Comisiei de activit i economico-financiare i
Comisiei pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural.

S-a adoptat cu 28 de voturi pentru, 1 ab inere i 1 neparticipare la vot

HOT RÂREA NR. 74



privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând forme de sprijin pentru
unit ile de cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Proiectul de hot râre nr. 17. Nu va fi
necesar  o procedur  de vot. Este o informare i este pe ordinea de zi pentru
ca dumneavoastr  s  ave i cuno tin  eventual. A a cum am convenit i cu
comisiile reunite de la ora 10, în m sura în care va fi nevoie de dezbateri sau
alte categorii de inform ri dup  momentul la care ve i reu i s  parcurge i acest
material, sunt binevenite orice fel de sugestii, informa ii i cu orice crede i c

 pute i manifesta asupra acestui punct.
 Proiectul de hot râre nr. 18. Aceea i modalitate de lucru,
dumneavoastr  ave i în mapele personale acest raport, pentru care nu este
necesar un vot, fiind doar spre informare asupra ceea ce colegii no tri de la
Direc ia Economic i Patrimoniu au f cut.
 Punctul 1 suplimentar. În data de 5, dac  re in bine, a fost convocat
Adunarea General . Ordinea de zi, proiectul de hot râre vizeaz  inclusiv
mandatarea prin modalitatea de vot a ordinii de zi. Recomandarea noastr  a
fost ca reprezentantul s  nu fie din categoria ale ilor locali, ca s  nu existe alte
modalit i de interpretare i în comisiile reunite – Comisia de activit i
economico-financiare i Comisia pentru înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural – propunerea a fost dl. Dumu a Dumitru.
 Supun la vot proiectul de hot râre nr. 1 (suplimentar).
 Avize favorabile din partea celor dou  comisii de specialitate.
 S-a adoptat cu 29 de voturi pentru i 1 împotriv

HOT RÂREA NR. 75
privind desemnarea persoanei împuternicite s  reprezinte interesele jude ului în

Adunarea General  a Ac ionarilor a S.C. “Institutul Regional pentru Educa ie,
Cercetare i Transfer Tehnologic” S.A.

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Punctul 2 suplimentar. Este vorba despre
realizarea documenta iilor topografice, evaluarea i întocmirea lor, în vederea
hot rârii ulterioare pe care o s  o supunem la vot plenului consiliului jude ean.
Pentru c  altminteri nu o s  putem demara lucr ri de modernizare acolo. Legea
255/2010, art. 2, permite ca expropriatorul s  fie reprezentat într-o atare



situa ie de c tre aeroport - i acesta este proiectul de hot râre -  pentru c  cei
de la aeroport au activitate doar în ceea ce prive te acest obiect de activitate al
dân ilor i pot s  fie mai cooperan i. Acesta  a fost ra ionamentul pentru care
s-a propus proiectul de hot râre.
 Supun la vot proiectul de hot râre nr. 2 (suplimentar).
 Avize favorabile din partea Comisiei juridice i de disciplin i a Comisiei
de activit i economico-financiare.
 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat

HOT RÂREA NR. 76
privind reprezentarea Consiliului Jude ean Maramure  în calitate de

expropriator în realizarea unor proceduri prev zute de Legea nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauz  de utilitate public

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Punctul 3 suplimentar. Este vorba despre
realizarea structurilor de economie social  care va avea sediul acolo pentru c
este vorba de un bun pus la dispozi ie anterior prin hot râre, prin care noi am
aprobat participarea la acest proiect. Pentru ca acest proiect s  poat  avea
sediu social acolo, este nevoie i de o hot râre cu caracter special i acesta a
fost ra ionamentul promov rii prezentului proiect de hot râre.
 Supun la vot proiectul de hot râre nr. 3(suplimentar) de pe ordinea de zi.
 Aviz favorabil din partea Comisiei juridice i de disciplin .
 D-na consilier jude ean Gyöngyike Böndi: Suntem parteneri în acest
proiect, este normal s  fim de acord.
 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat

HOT RÂREA NR. 77
privind punerea la dispozi ie, în condi iile legii, a imobilului, anexelor i a

terenului aferent din domeniul public al Jude ului Maramure , situate în Ocna
ugatag, str. Prim verii nr. 29 pentru implementarea proiectului cu titlul

„Economia social  – responsabilitate social  de la Nord la Sud”.

 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Proiectul de hot râre nr. 4 suplimentar. Am
 dau cuvântul domnului pre edinte al Comisiei de activit i

economico-financiare.



 Dl. consilier jude ean Sorin Petean: Aceast  alocare de fonduri este
pentru viitoarele festivaluri i manifest ri ce au loc, începând de mâine, la
Repedea – Festivalul Narciselor, Festivalul Cire elor; s-a alocat suma de
70,0 mii lei.
 Supun la vot proiectul de hot râre nr. 4 (suplimentar).
 Aviz favorabil din partea Comisiei de activit i economico-financiare.
 S-a adoptat cu 29 de voturi i o neparticipare

HOT RÂREA NR. 78
privind finan area unor ac iuni din rezerva bugetar

 Dl. consilier jude ean Mihai Cerne tean: Mi-am formulat câteva întreb ri
pe care vreau s  vi le adresez dumneavoastr i întregului executiv. Nu le-am
depus în scris pentru c  am discutat cu dumneavoastr i a i spus i mai
devreme c  transparen a decizional  va fi extrem de eficace. Ca urmare, a a o
i consider.

 Am vrea s tim: 1. Care este situa ia contesta iilor depuse la depozitul
ecologic de la Sârbi, dac  exist  contesta ii i care este raportul în situa ia dat .
2. Cum se prezint  situa ia pl ilor efectuate, care este soldul acestora, dac
pl ile au la baz  control financiar preventiv.
3. De i nu ne reprezint  pe noi, pentru c  am în eles c  dl. Bo tin , împreun
cu Casa de avocatur  reprezint  societatea SELINA, a  vrea s tiu care este
impactul asupra noastr  pentru c  am în eles c  este arestat i pentru c
aceast  cas  de avocatur  este implicat  într-un mare scandal de corup ie.
Pentru c  ar fi normal s  fim informa i.
4. Doresc ca în edin a din iunie absolut to i efii de proiecte pe bani europeni

 prezinte un raport în conformitate cu legisla ia european  cu 6 luni înainte
de finalizarea proiectelor.
5. Mai mult de atât, corec ia financiar  la proiectul cu de eurile este de 20%
din valoarea lui (surs : Ministerul Fondurilor Europene). Dac  nu se rezolv
problema de eurilor, e grav.
 Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc pentru interven ie. Sunt chiar
eronate informa iile dumneavoastr i percepute probabil în aceea i m sur .
Mi le-am notat ca s  v  r spund la fiecare punct.



1. Competen a solu ion rii contesta iilor formulate pentru procedura de
achizi ie public  a construc iei Centrului de management integrat al de eurilor
de la Sârbi este în acest moment în evaluare de c tre CNSC. Pân  la momentul
la care CNSC emite o decizie e doar o specula ie, pentru c  singura institu ie
abilitat  s  se pronun e asupra unei contesta ii este CNSC. N jduiesc ca în
cel mai scurt timp s  avem o solu ie în acest demers. Aspectele semnalate sunt
de natur  tehnic , asupra c rora eu personal nu pot s  m  pronun . Presupun

 cei care au forma ie tehnic  pot s  verifice. Personal nu pot s -mi exprim un
punct de vedere asupra componentelor tehnice. Sper ca speciali tii în domeniu

 se pronun e cu motivarea respectiv .
2. O s  v  fac o list i v  informez c  niciun fel de plat  într-o institu ie public
nu poate s  treac  f  viza de control financiar preventiv. Coordonatorii
principali de credite tiu asta.
3. Bo tin . O dat  exist  o confuzie aici. Pentru c  în momentul în care am
adoptat o hot râre prin care s-au scos la achizi ie public  servicii de asisten
juridic , pentru ap rarea/formularea de cereri de c tre Jude ul Maramure , în
procedurile de corec ie financiar , deja au fost achizi ionate i au vizat cele
dou  proiecte (Spitalul jude ean de urgen i drumul Baia Sprie – Bârsana),
unde au fost adjudecatari Bo tin i ascocia ii.

Din punct de vedere al raporturilor contractuale, fa  de noi i din ce tiu
eu ast zi – i colega m  poate asista aici.

D-ra Lucia Corui, ef Biroul Juridic i Monitorul Oficial: Am fost
reprezenta i în dou  litigii de Casa de avoca i Bo tin , dintre care unul a fost
câ tigat irevocabil, iar cel lalt are termen în luna septembrie la Înalta Curte de
Casa ie i Justi ie.

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Nu ne reprezint  pe noi Bo tin i asocia ii.
Au fost participan i la licita ie acolo, dar în litigiul de la Curtea de Arbitraj
Interna ional de la Bucure ti, unde ne judec m cu societatea SELINA suntem
reprezenta i de Casa de avocatur  Bohâl eanu.

Nu tiu ce informa ii, despre ce corec ii financiare ave i dumneavoastr .
În acest moment, în sistemul integrat de management al de eurilor, stadiul
este în felul urm tor: ultimul raport al procedurilor pe achizi ia public  de
lucr ri a vizat realizarea sta iilor de tratare, transfer i sortare, i a fost avizat

 observa ii de c tre UCVAP s pt mâna aceasta i comunicat rezultatul



procedurii. A fost ultima achizi ie public  în cadrul acestui proiect. Pentru
cealalt  achizi ie care este contestat , a tept m o solu ie.

Din punct de vedere al modului de realizare a proiectului, acest proiect
se va realiza în termen. Exist  posibilitatea faz rii anumitor categorii de lucr ri,
care eventual nu vor putea fi f cute în cursul acestui an, pe ceea ce înseamn
programe opera ionale sectoriale i la acest moment a fost o întâlnire la
ADR-NV cu factorii implica i. Urmeaz  o alt  întâlnire prin luna iunie, unde se
vor discuta aspecte concrete.

Sper m ca pân  la acel moment s  avem încheiate i ultimele dou
contracte de execu ie, astfel încât s  avem o previziune exact  asupra a ceea
ce înseamn  termen de finalizare. De finalizat se va finaliza f  niciun fel de
problem . Important este s  vedem cât mai aproape de ceea ce ne-am propus
noi, adic  finele anului 2015. La nivel na ional aceste categorii de proiecte,
precum cel din Maramure , au creat invidii, pe care nu le mai discut m acuma.

Reprezentan ii României la negocierile cu Comisia European  au ajuns la
aceast  concluzie, a împ irii anumitor categorii de lucr ri care nu vor putea fi
finalizate în anul 2015 pentru anul 2016, astfel încât s  se permit  decontarea
acestor lucr ri din viitorul program. Începând cu 1 ianuarie 2015, acele lucr ri
pe care le vom stabili împreun  cu autoritatea de management c  vor fi
executate în anul 2015 s  fie decontate din fonduri europene, din bugetul
2014 – 2020, pentru a nu împov ra bugetul local sau bugetul jude ului. Ceea ce
este o m sur  foarte bun  pentru acest proiect, important este s  avem o
previziune; s tim exact ce se poate realiza acuma, ce putem trece într-o lun ,
dou , trei, ca execu ie pentru anul viitor. Aceasta este o m sur  de protec ie
pe care la nivel guvernamental s-a lucrat, acuma este în faza de definitivare i
este important s tim c i dac  vom trece cu lucr ri în cursul anului 2015,
acestea vor putea fi decontate pe programe opera ionale sectoriale,
deocamdat  tot din fonduri europene.

În ceea ce prive te raportul pe care dumneavoastr  l-a i men ionat, doi
colegi manageri sunt azi la Bucure ti pe acest segment de probleme. Ast zi
este la nivel na ional o întâlnire pe probleme de sistem de management
integrat al de eurilor din întreaga Românie; managementul de proiect este
acolo. De asemenea i pe proiectul de reabilitare a drumului Baia Sprie –
Bârsana, astfel încât la edin a extraordinar  s  de inem mai multe informa ii
pe care s  vi le putem comunica.



Vreau s  adaug câteva cuvinte – înainte de a încheia i a v  da
dumneavoastr  cuvântul – despre drumul Baia Sprie – Bârsana. Acest proiect
este în acest moment în curs de implementare i se lucreaz  la modul cel mai
serios i bine. Din p cate mai avem unele categorii de sincope care nu ne
apar in nou , ci unele apar in riveranilor, altele participan ilor la trafic (a i

zut cum inginerul responsabil de tronsonul Baia Sprie -  Cavnic a fost agresat
de c tre participan ii la trafic). În V leni – C line ti, drumul se ridic  prea mult,
dar e prea jos la intrarea în curte. Topografia terenului nu am stabilit-o noi. Din

cate asta este situa ia i vede i i pe alte categorii de drumuri care s-au
reabilitat. Într-adev r este obligatoriu a se ridica nivelul drumului, dar sunt
probleme în curs de rezolvare i execu ie. Sper îns  ca spre finele anului acest
proiect s  fie cu certitudine realizat.

Dl. consilier jude ean Mihai Cerne tean: Pe drumul Baia Sprie – Bârsana
sunt i alte lucr ri care se fac înafara proiectului?

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, Consiliul Jude ean
Maramure  are atribu ii i ia m suri în ceea ce prive te proiectele pe care le
implementeaz . Pe traseul Baia Sprie – Bârsana – presupun c  asta a i vrut s

 întreba i i v  pot r spunde – se mai execut  lucr ri în cadrul unui alt
proiect de importan  jude ean  deosebit i care vizeaz  realizarea re elei de
canal i ap  în jude ul Maramure . Din ceea ce tiu eu personal, aceste dou
proiecte au por iuni care se suprapun. Am discutat i sper c  la acest moment
avem o solu ie care s  nu compromit  cele dou  proiecte, pentru c  atât
proiectul cu alimentare cu ap i canalizare, cât i reabilitarea drumului sunt
importante pentru Maramure i nu ne putem permite s  nu se implementeze
amândou . Sper c  pân  la urm  solu iile s-au g sit, am avut inclusiv în aceast

pt mân  discu ii i n jduiesc c  lucrurile vor merge într-un asemenea ritm
încât s  nu se pericliteze implementarea nici unuia, nici celuilalt. În ora ul
Cavnic e nevoie i de drum i de canalizare; cu atât mai mult cu cât sta ia de
asfalt este în picioare – ca s  m  exprim într-un mod netehnic – e imperios
necesar s  facem i racordurile necesare la aceasta.

Pe traseul de intrare sau ie ire, dup  caz, din ora ul Baia Sprie, pe o
por iune de aproximativ 1 km – 1,2 km, sper ca în cel mai scurt timp s  fie
remediat i asfaltat i drumul pân  la intrarea în Cavnic. La acest moment s-a
lucrat într-un ritm de asfaltare, undeva la 4 km pe s pt mân , au fost realiza i
pân  luni 14 km. N jduiesc ca ritmul s  creasc  dup  momentul la care se va



da în func iune i a doua sta ie de asfalt. Au fost diverse discordan e tehnice cu
alimentarea cu gaz la acea sta ie, dar pân  la urm  s-a finalizat; în acest fel,
cantitatea de asfalt s  fie mai mare, iar suprafa a total  de drum s  fie mult
mai întins .

Acestea sunt cele dou  lucr ri care tiu eu c  se execut i se suprapun
pe acest traseu.

Dl. consilier jude ean Marius M rginean: Domnule pre edinte, v
informez pe dumneavoastr i pe colegii mei c  de ieri au început i lucr rile de
canalizare la Cavnic i sper s  ne încadr m i noi în grafic.

O alt  chestiune pe care vreau s  o ridic. Am aflat c  unii dintre
func ionarii publici din aparatul consiliului jude ean nu sunt avansa i la
termenele potrivite în grada ie i treapt  profesional . Dac  e a a, atunci v
rog din suflet s  dispune i m suri i poate pân  la edin a urm toare s  îmi
aduce i ni te explica ii, dac  se poate, mie i colegilor mei, despre acest lucru.
Am s  v  spun în particular i despre câ iva dintre ei, care mi-au povestit acest
lucru i s  dispune i evalu ri anual.

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Din ceea ce tiu eu, la acest moment toate
persoanele care au îndeplinit condi iile de promovare în treptele profesionale
au fost promovate. În ceea ce prive te diferen ele de acordare a modalit ii de
salarizare – pentru c  la un moment dat a venit acea nebuloas i i-a prins în
categorii diferite – e o discu ie care dep te sfera de competen i de
legiferare a noastr . Sunt opinii emise într-un fel sau altul pe dispozi ie legal ,
pe posibilitatea ordonatorului de credite de a ac iona într-un fel sau altul.

Aceasta este o problem  de reglementare i nu de aplicare. Dar dac ti i
cazuri concrete, v  rog s  mi le aduce i la cuno tin .

Dl. consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, eu a  vrea,
vizavi de managementul de eurilor menajere, s  vin în aten ie cu urm toarea
problem , legat  de actualele rampe de gunoi i respectiv de gropile care
trebuie dezafectate. În ce m sur  a i avut discu ii despre asta, având în vedere

 în acest moment Comisia European  a f cut o concesie vizavi de România i
Bulgaria, aceea de a accepta fazarea, respectiv s  fie finan ate aceste proiecte
i pentru programul viitor i în ce m sur  autorit ile locale din Maramure

sunt afectate de ce înseamn  aceast  problem i respectiv în perspectiva
imediat , însemnând anul viitor?



Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Dup  cum ti i, o component  important  a
sistemului de management integrat al de eurilor o vizeaz  partea de închidere
prin relocare sau închidere in situ a celor 6 depozite neconforme: 3 se
relocheaz , 3 se închid in situ. Acest aspect este prev zut a fi realizat în cadrul
proiectului. Ceea ce înseamn  groapa de la Târgu L pu  se relocheaz . De
asemenea, Bor a i Seini. Se închid in situ: Vi eu de Sus, Baia Mare i Sighetu
Marma iei.

Ast zi avem dou  depozite neconforme, unde se poate opera: Baia Mare
i Sighetu Marma iei. Tot ceea ce înseamn  depozit menajer în jude ul

Maramure  se depoziteaz  în cele dou  locuri: partea de peste deal la Sighetu
Marma iei, partea de dincoace de deal la Baia Mare. Aceasta înseamn  c  vor
fi efectuate în paralel lucr ri de închidere i ecologizare cu lucr ri de
depozitare. Un lucru nu foarte pl cut tehnic, pentru c  sunt 2 operatori care
lucreaz  acolo.

Dl. consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, o singur
întrebare, v  rog, în leg tur  cu auditul la DGASPC Maramure .

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: A a cum v-am informat în cursul zilei de ieri,
au fost f cute acele cereri de ofert  în vederea stabilirii pre ului de achizi ie.
S-a ajuns la sumele pe care le ti i. Urmeaz  ca direc ia s  implementeze prin
lansarea procedurii de achizi ie public  a serviciilor de audit, potrivit
informa iilor pe care le de in.

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: A  dori ca pentru urm toarea
edin  a consiliului jude ean, conducerea DGASPC Maramure  s  prezinte

raportul de control al inspec iei sociale.
Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umim. Doamna director economic

(DGASPC Maramure ), v  rog ca pân  la urm toarea edin  s  prezenta i
raportul i s  îl expune i. V  supun la vot, pentru c  a a este procedural,
posibilitatea interven iei doamnei Emilia Bura în cadrul plenului consiliului
jude ean.

D-na Emilia Bura, în numele unui grup de cet eni din Maramure :
Stimate domnule pre edinte, domnilor consilieri, am considerat necesar s
ajung aici pentru a prezenta solu ia salvatoare la problema care este în jude ul
nostru aproape de 10 ani. Nimeni nu dore te acest depozit în apropierea
comunit ii unde tr iesc, nici în Europa, nic ieri în lume. De aceea exist  în



Uniunea European , se lucreaz  în America de 30 de ani, au g sit o alternativ
la îngroparea de eurilor.

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Doamna Bura s  ne expun  în sintez , iar
partea extins , în scris, v  rog s  o l sa i la registratur i astfel va ajunge i pe
masa domnilor consilieri.

D-na Emilia Bura: Solu ia alternativ  se nume te proiectul “Zero Waste”.
În mare parte se potrive te cu proiectul consiliului jude ean. Ceea ce nu se
potrive te – am v zut c  nu se insist  pe selectarea la surs  a de eurilor, adic
fiecare cet ean trebuie s  selecteze de euri în cel pu in 3 categorii: reciclabile,
compostabile i reziduale. Reciclabilele i compostabilele sunt gratuite.

În rile civilizate unde se aplic  aceast  solu ie se pl tesc doar cele
reziduale. Se încurajeaz  compostarea local i compostarea individual  pentru
a nu transporta de eurile de la Vi eu de Sus, Bor a la F rca a. Pentru de eurile
reziduale, sunt mai multe forme de a pl ti pentru ele. Sunt 3 tipuri de cutii i se
înscrie cet eanul pentru tipul de cutie, în conformitate cu tipul de de eu
rezidual. Sau se cânt resc direct de eurile respective. Cet eanul este încurajat

 le duc . Materialele reziduale, înainte de a fi depozitate, se analizeaz  ce fel
de tipuri sunt. Echipa care analizeaz , promoveaz  reproiectarea acestor
produse, luând leg tura cu industria.

Aceste depozite trebuie amplasate în locuri ferite de poluare. La F rca a
s-a constatat c  izola ia cedeaz i eman  toxine. În Fran a e dat în folosin  un
depozit din 2011 cu tratare mecanico-biologic .

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Vreau s  îi r spund doamnei Bura i apoi s  îi
dau cuvântul domnului Cozmu a. Spunea domnia sa c  se reg se te în actualul
SMID colectarea selectiv , reciclarea, depozitarea a ceea ce nu mai poate fi
reciclat sau folosit. Pe aceast  component  este regândit întregul SMID:
colectarea selectiv  de la sursa producerii, de la gospod ria individual . La
fiecare gospod rie sunt acele compostoare individuale unde omul trebuie s  î i
fac  compostul din de eul biodegradabil. Sunt prev zute în proiect colectarea
selectiv i reciclarea a tot ceea ce poate fi selectat i doar ceea ce nu poate fi
reciclat va fi depozitat.

În ceea ce prive te modalitatea de plat , asta este o problem  de
operare a sistemului, este o problem  de implementare a proiectului.

Dl. Cozmu a Gheorghe, Asocia ia Proprietarilor de P duri din Transilvania:
Vreau s  v  spun un singur aspect. Acest teren pe care este respectiva sta ie a



apar inut i apar ine cet enilor din Sârbi. Sunte i cu preg tire juridic i am
respect fa  de dumneavoastr . Este vorba de nulitate absolut . Comuna

rca a de ine ilegal acest teren. Oricând poate veni orice cet ean din Sârbi s
invoce nulitatea absolut  pentru acest teren care este imprescriptibil i v
poate da toat  lucrarea peste cap i toat  investi ia s  fie anulat . Aten ie la
acest aspect.

Reprezentant Consiliul Local Gro i, pre edintele Comisiei juridice:
Domnule Pre edinte, domnilor consilieri jude eni, domnilor din mass-media,
stima i invita i, am considerat c  trebuie s  vin la dumneavoastr  s  v  aduc la
cuno tin  anumite aspecte legate de închiderea rampei de gunoi de la Satu
Nou de Jos. În urm  cu 3 ani de zile, am aprobat prin hot râre de consiliu local
trecerea rampei de gunoi pentru închidere pentru 2014, pentru ca
dumneavoastr  s  pute i implementa proiectul respectiv. În schimb, am
descoperit recent c  pe rampa noastr  de gunoi vor veni i Târgu L pu i Seini,
ceea ce noi nu am aprobat. Proiectul dumneavoastr  care este implementat
este cât se poate de abuziv i ilegal. Consiliul local nu tia a a ceva, primarul a
semnat în necuno tin  de cauz , f  s  reprezinte interesele comunit ii.

Suntem afecta i de cel pu in 50 de ani de aceast  ramp  care ne
polueaz i într-un mod cât se poate de grav p unile comunei Gro i, mai ales

unea comunal  Satu Nou de Jos i p unea composesoral  Satu Nou de Jos.
Mai grav, compostul care eman  din acea ramp  de gunoi ajunge i în L pu el.
În acest sens, am i recurs la strângere de semn turi pentru a stopa aceast
ilegalitate pe care consiliul jude ean o face i un abuz deosebit de grav. Mai
ales în privin a mediului, înspre localitatea Satu Nou de Jos, unde suntem
direct afecta i. V  rug m s  ne spune i cine a aprobat a a ceva, trecând peste
Consiliul Local Gro i. Pentru c  noi nu am aprobat s  vin  la noi alte rampe.

Dl. pre edinte Zamfir Ciceu: Fiecare unitate administrativ-teritorial  din
Maramure  este membr  a ADI privind gestiunea de eurilor. Fiecare unitate
administrativ-teritorial , prin consiliul local, a aprobat stadiul de fezabilitate i



aderarea la ADI. Aprobând documentul de pozi ie i studiul de fezabilitate, s-au
aprobat toate modalit ile propuse de consultan ii selecta i anterior pentru
realizarea întregului sistem de management integrat al de eurilor, inclusiv
modalit ile de închidere a depozitelor neconforme în jude ul Maramure .
Solu ia propus  de c tre consultantul care a realizat studiul de fezabilitate,
verificat i completat cu peste 20 de protocoale de corec ie de c tre
autoritatea de management, în colaborare cu consultantul interna ional, a
creat aceast  modalitate.

Inclusiv Consiliul Local Gro i a aprobat studiul de fezabilitate,
documentul de pozi ie care presupune realizarea acestor categorii de activit i.
Ca s  v  r spund la temerea dumneavoastr , ceea ce se întâmpl  acum nu se
va întâmpla dup  momentul închiderii, pentru c  acesta este ra ionamentul
închiderii i ecologiz rii. În cazul acestui program de închidere, nu va mai fi
infiltrat perimetrul adiacent. Acesta este unul din modurile de ecologizare,
pentru c  la momentul la care se va finaliza aceast  etap  a implement rii
proiectului, acel loc nu va mai fi cu scurgeri de materii reziduale. Dac  nu se
efectueaz  lucr rile de ecologizare, vom avea aceea i problem .

 mul umesc pentru participare i declar închis edin a.
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, ast zi, 29 mai
2015.
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