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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 9 IUNIE 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.209/04.06.2015,  publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului de vineri, 5 iunie 2015.

Sunt prezen i 31 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 9
reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune adopt rii plenului procesul verbal al
edin ei ordinare din luna mai 2015.

 Procesul verbal al edin ei anterioare a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
 Este prezentat plenului urm torul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de transport

2014-2019 prin modificarea capetelor de traseu, reducerea capacit ii de
transport, reducerea/suplimentarea num rului de curse, modificarea zilelor
de circula ie, modificarea graficelor de circula ie i introducerea/eliminarea
de sta ii i a unui traseu pentru transportul public de persoane prin curse
regulate pentru operatorii de transport declara i câ tig tori la edin a de
atribuire electronic  din data de 18.12.2013;

2. Proiect de hot râre privind modificarea i completarea Hot rârii Consiliului
Jude ean Maramure  nr.76/2014, prin aprobarea regulamentului pentru
efectuarea serviciului de transport public jude ean de persoane prin curse
regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a contractului de delegare a
gestiunii serviciului i a formularelor pentru transportul public de persoane
prin curse regulate speciale;

3. Proiect de hot râre privind stabilirea sanc iunilor pentru faptele ce constituie
contraven ii în domeniul serviciilor de transport public jude ean;

4. Proiect de hot râre privind modificarea indicatorilor tehnico - economici în
urma reactualiz rii Studiului de fezabilitate privind extindere i modernizare
suprafe e aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare;
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5. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect
din domeniul sportului, declarate eligibile la  sesiunea de finan are din anul
2015;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de
prim e alon C.S.M. tiin a Baia Mare  – echipa de rugby;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei  sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de
prim e alon H.C.M.  Minaur Baia Mare – Echipa de handbal masculin;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de
prim e alon C.S. tiin a Explor ri Baia Mare  – Echipa de volei masculin;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de
prim e alon H.C.M. Baia Mare – Echipa de handbal feminin;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect
din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul
2015;

11.Proiect de hot râre privind stabilirea ac iunilor culturale prioritare pentru
jude ul Maramure ;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea taxelor percepute de coala Popular
de Art  „Liviu Borlan” Baia Mare;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii tarifului lunar pentru un
agent public de paz  la Serviciul jude ean de Paz  Maramure .
Fa  de acesta, domnul pre edinte Zamfir Ciceu propune plenului aprobarea

unor modific ri, discutate în edin a celor patru comisii reunite (comisia pentru
activit i economico-financiare, comisia juridic , comisia pentru protec ia
mediului, turism, tineret i sport, i comisia de urbanism i amenajarea
teritoriului. Astfel, se propune: retragerea proiectelor de hot râri de la punctele
4, 7 i 9 de pe ordinea de zi i suplimentarea acesteia cu dou  proiecte,
respectiv: 1) Proiect de hot râre privind stabilirea structurilor sportive de
performan  de prim e alon care vor beneficia de finan area programelor
sportive pe anul 2015 (proiect care s  fie luat în dezbatere ca punct nr.4 pe
ordinea de zi) i 2) Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului
jude ean nr.77/29 mai 2015 privind punerea la dispozi ie, în condi iile legii, a
imobilului, anexelor i 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”.
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 Cu modific rile propuse de dl.pre edinte, ordinea de zi a edin ei a
fost adoptat .

Consilierul jude ean Felician Cerne tean reitereaz  o solicitare mai
veche a domniei sale, aceea ca la viitoarea edin  de plen s  fie cuprinse pe
ordinea de zi i proiectele de hot râri privind acordarea titlului de ”Cet ean de
onoare al jude ului Maramure ” unor personalit i maramure ene marcante.

 În r spuns, pre edintele Zamfir Ciceu precizeaz  c  este posibil  a nou
întâlnire a membrilor consiliului jude ean spre sfâr itul lunii iunie, moment la
care se va putea lua în discu ie acordarea acestor distinc ii.

 Se trece apoi la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu prezint  fiecare punct înscris pe ordinea de
zi a edin ei i îl supune plenului spre adoptare, astfel :

1. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de
transport 2014-2019 prin modificarea capetelor de traseu, reducerea
capacit ii de transport, reducerea/suplimentarea num rului de curse,
modificarea zilelor de circula ie, modificarea graficelor de circula ie i
introducerea/eliminarea de sta ii i a unui traseu pentru transportul public
de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declara i
câ tig tori la edin a de atribuire electronic  din data de 18.12.2013.

Proiectul a fost avizat favorabil de c tre comisia de urbanism i
amenajarea teritoriului i comisia juridic i de disciplin .

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR.79/2015
privind aprobarea modific rii Programului de transport 2014-2019

prin modificarea capetelor de traseu, reducerea capacit ii de transport,
reducerea/suplimentarea num rului de curse, modificarea zilelor
de circula ie, modificarea graficelor de circula ie i introducerea/

eliminarea de sta ii i a unui traseu pentru transportul public de persoane
prin curse regulate pentru operatorii de transport declara i câ tig tori

 la edin a de atribuire electronic  din data de 18.12.2013

2. Proiect de hot râre privind modificarea i completarea Hot rârii
Consiliului Jude ean Maramure  nr.76/2014, prin aprobarea
regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public jude ean
de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a



4

contractului de delegare a gestiunii serviciului i a formularelor pentru
transportul public de persoane prin curse regulate speciale.

Proiectul a fost avizat favorabil de c tre comisia de urbanism i
amenajarea teritoriului i comisia juridic i de disciplin .

Cu 30 voturi pentru i o ab inere s-a adoptat

HOT RÂREA Nr.80/2015
privind modificarea i completarea Hot rârii Consiliului Jude ean

Maramure  nr.76/2014, prin aprobarea Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public jude ean de persoane prin curse regulate,

 a Caietului de sarcini al serviciului, a Contractului de delegare
a gestiunii serviciului i a formularelor pentru transportul public

de persoane prin curse regulate speciale

3. Proiect de hot râre privind stabilirea sanc iunilor pentru faptele ce
constituie contraven ii în domeniul serviciilor de transport public
jude ean.

Proiectul a fost avizat favorabil de c tre comisia de urbanism i
amenajarea teritoriului i comisia juridic i de disciplin .

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.81/2015
privind stabilirea sanc iunilor pentru faptele ce constituie contraven ii

în domeniul serviciilor de transport public jude ean

4. Proiect de hot râre privind stabilirea structurilor sportive de performan
de prim e alon care vor beneficia de finan area programelor sportive pe
anul 2015.

Proiectul de hot râre a fost avizat favorabil de membrii comisiei pentru
protec ia mediului, turism i sport i comisiei pentru activit i economico-
financiare.

 S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.82/2015
privind stabilirea structurilor sportive de performan  de prim e alon

 care vor beneficia de finan area programelor sportive pe anul 2015
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5. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui
proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la  sesiunea de finan are
din anul 2015.
Dl.consilier jude ean Sorin Petean prezint  plenului urm torul

amendament, formulat în edin a comisiei pentru activit i economico-
financiare: ”Din lista Anex  la proiect se diminueaz  sumele de la urm toarele
pozi ii: pozi ia 2 – beneficiar ”ACS Academia de Handbal Minaur” – de la 60
mii lei la 50 mii lei; pozi ia 3 – beneficiar ”CS Extrem Baia Mare” – de la 90
mii  lei la 75 mii lei i de la pozi ia 28 – ”Clubul de  ah al municipiului Baia
Mare” – de la 40 mii lei la 35 mii lei. Suma total  alocat  va fi 620 mii lei în loc
de 650 mii lei”.

Cu acest amendament, proiectul de hot râre este supus spre aprobare.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica  solicit  expres consemnarea în

procesul verbal de edin  c  nu particip  la vot.

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, o ab inere i dou  neparticip ri la
vot

HOT RÂREA Nr.83/2015
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul
sportului, declarate eligibile la  sesiunea de finan are din anul 2015

6. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon C.S.M. tiin a Baia Mare  – echipa de rugby.

Proiectul a fost avizat favorabil în edin ele comisiei pentru protec ia
mediului, turism i sport i comisiei pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i dou  neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.84/2015
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului

pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon  - C.S.M. tiin a Baia Mare  – echipa de rugby

7. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon C.S. tiin a Baia Mare  – Echipa de volei masculin.
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Proiectul a fost avizat favorabil în edin ele comisiei pentru protec ia
mediului, turism i sport i comisiei pentru activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs solicit  expres consemnarea în
procesul verbal de edin  c  nu particip  la vot.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i dou  neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.85/2015
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului

 pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon - C.S. tiin a Baia Mare  – Echipa de volei masculin

8. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui
proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are
din anul 2015.

Proiectul a fost avizat favorabil în edin ele comisiei pentru înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural i comisiei pentru activit i economico-
financiare.

Dl.consilier jude ean Ioan Tivadar solicit  expres consemnarea în
procesul verbal de edin  c  nu particip  la vot.

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

HOT RÂREA Nr.86/2015
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul culturii,
declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2015

9. Proiect de hot râre privind stabilirea ac iunilor culturale prioritare pentru
jude ul Maramure .

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea amendeaz  acest proiect de hot râre, prin
completarea Programului ac iunilor culturale cu înc  trei evenimente
culturale i anume: 1) Organizarea, în perioada 11-12 iulie 2015 a Zilelor
Ora ului Seini  Cetatea Zynyr; 2) Organizarea Zilelor L pu ului Românesc
în luna septembrie a acestui an, i 3) Festivalul cultural artistic ”Toamna
Some an ”, ce se va desf ura în localitatea Ulmeni, în perioada 5-6
septembrie 2015.
 Cu acest amenament, i cu avizul celor dou  comisii de specialitate
(comisia de cultur i cea economico-financiar ) proiectul este supus la vot.
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S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.87/2015
privind stabilirea ac iunilor culturale prioritare

pentru jude ul Maramure

10.Proiect de hot râre privind aprobarea taxelor percepute de  coala
Popular  de Arte ”Liviu Borlan” Baia Mare.

Proiectul a fost avizat favorabil în edin a comisiei pentru înv mânt,
cultur , culte i patrimoniu cultural i comisiei pentru activit i economico-
financiare.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 5 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.88/2015
privind aprobarea taxelor percepute de  coala Popular  de Arte

”Liviu Borlan” Baia Mare

11.Proiect de hot râre privind aprobarea major rii tarifului lunar pentru un
agent public de paz  la Serviciul jude ean de Paz  Maramure .

Membrii Comisiei pentru activit i economico-financiare au avizat
faborabil proiectul de hot râre.

 S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i 3 neparticip ri la vot,

HOT RÂREA Nr.89/2015
privind aprobarea major rii tarifului lunar

 pentru un agent public de paz
la Serviciul jude ean de Paz  Maramure

12.Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean
nr.77/29 mai 2015 privind punerea la dispozi ie, în condi iile legii, a
imobilului, anexelor i 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”.

Comisia juridic  a avizat favorabil acest document.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o neparticipare la vot
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HOT RÂREA Nr.90/2015
de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean nr.77/29 mai 2015

privind punerea la dispozi ie, în condi iile legii, a imobilului, anexelor
i 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”

În finalul edin ei, consilierul jude ean Felician Cerne tean solicit
pre edintelui Consiliului jude ean Maramure  preg tirea pentru urm toarea
edin  de plen a unei Inform ri cu privire la calendarul deplas rilor externe pe

o perioad  de 6 luni, precum i prezentarea periodic  a Rapoartelor activit ilor
desf urate de delega ia Consiliului în acele deplas ri în str in tate.
 Pentru a veni în sprijinul activit ilor sportive desf urate în coli,
consilierul jude ean Nicolae Bindiu propune plenului Consiliului încheierea
unui parteneriat cu Inspectoratul  colar Jude ean pentru realizarea unor jocuri
inter colare, care s  fie finan ate din bugetul de anul viitor al Consiliului
jude ean, partenertiat care  s  poat  fi antrenant pe diferite ramuri sportive, mai
ales pentru acei copii/elevi care nu sunt actualmente înscri i în niciun club
sportiv.

 Cu acestea, Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  declar edin a
închis .

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 9 iunie
2015.

  PRE EDINTE,
    Zamfir Ciceu

       SECRETAR AL JUDE ULUI,
                Ioan Drago

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


