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PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș 

din data de 11 noiembrie 2015 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

prin Dispoziţia nr.601/06.11.2015,  publicată în ziarul „Graiul Maramureşului din 7 

noiembrie 2015. Sunt prezenți 34 de membri ai Consiliului, dintr-un total de 35. 

Înainte de a intra în ordinea de zi, consilierul județean Felician Cerneștean 

propune celor prezenți păstrarea unui moment de reculegere în memoria tinerilor care 

au murit în incendiul din Clubul ”Colectiv” din București, în seara zilei de 30 

octombrie a.c. 

Dl.președinte Zamfir Ciceu supune apoi spre aprobare procesul verbal al 

ședinței ordinare din 28 octombrie 2015, care este adoptat cu unanimitate de voturi. 

În cele ce urmează, este prezentat spre adoptare următorul proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa 

pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% 

calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru 

achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru 

susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 

2015; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al judeţului pe anul 2015;  

4. Proiect de hotărâre privind angajarea cuprinderii în bugetul local pe anul 2016 a 

sumelor necesare finalizării proiectelor implementate de U.A.T. Judeţul 

Maramureş în cadrul POR 2007-2013; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate 

pe domenii de activitate; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul 

judeţean Maramureş şi Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare (ANCI); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul 

judeţean Maramureş şi Revista de Cultură „eCreator” în vederea realizării unei 

antologii literare cu titlul „Fiii Maramureşului”; 

8. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 87/ 2015 privind 

aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş şi a 

criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al 

proiectelor; 



9. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru imobilele 

din domeniul public al judeţului Maramureş utilizate de Centrul şcolar de 

educaţie incluzivă Vişeu de Sus; 

10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil – teren – proprietate 

publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul 

României în proprietatea publică a judeţului Maramureş şi în administrarea 

Aeroportului Internaţional Baia Mare; 

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul judeţean Maramureş a 

dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmaţiei str. 

Bogdan Vodă nr. 5, apartament nr.4/1, monument istoric cunoscut sub numele de 

„Casă cu spaţii comerciale la parter”, cod LMI 2010: MM-II-m-B-04680; 

12. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârilor Consiliului Județean Maramureș 

nr. 111 şi 122/2015 privind aprobarea implementării proiectului „Extinderea și 

modernizarea suprafeţei aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare”, în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial – Transport 2007-2013, Domeniul 

major de intervenţie 2.4  – Modernizarea infrastructurii aeroportuare; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean 

de Istorie şi Arheologie Maramureş;  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 

Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare”; 

15.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea cofinanțării proiectului cu titlul 

„Educația - șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, proiect implementat prin 

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, cu 

suma de 2196,52 euro -9695,88 lei; 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale;  

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de natura celor care fac 

obiectul O.G. nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. 

 

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Începem, stimați colegi. 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din 

TVA pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2015. Avizul comisiei? 

 Dl.consilier județean Sorin Petean, președintele Comisiei pentru activități 

economico-financiare: Aviz favorabil. 

 Vicepreședintele Gabriel Zetea menționează că începând din anul acesta 

societatea de drumuri  și-a schimbat strategia de lucru pe această extrem de extinsă 

rețea de drumuri județene aceasta ducând la o îmbunătățire vizibilă a activității de 

asfaltare –  în acest an au fost realizați peste 40 de kilometri de covoare asfaltice în 

Maramureș - fiind alocați aproape 40 milioane de lei pentru lucrări de întreținere și 

reparații. 



 Consilierul județean Florian Gui opinează că ar fi necesar un raport amănunțit 

din partea societății de drumuri cu privire la toate lucrările efectuate până în prezent, o 

justificare clară și certă a cheltuirii sumelor.  

 Președintele Consiliului județean, Zamfir Ciceu, precizează că prin această 

hotărâre nu se stabilesc tronsoanele pe care se execută lucrări, ci doar destinația sumei 

alocate, documentul referindu-se la modul de repartizare a sumelor nu și la utilizarea 

lor. 

Vicepreședintele Gabriel Zetea este de părere că până la următoarea ședință ar 

putea fi conturată o hartă a județului cu toate tronsoanele de drum pe care s-a intervenit 

până în prezent. 

De asemenea, pentru anul viitor va trebui gândit bine ce se dorește a se face în 

continuare cu societatea de drumuri și poduri, dacă există posibilitatea de a face 

investiții acolo și  de a fi dotată pentru a putea lucra la standarde de calitate mai mari 

decât până acum. 

 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în ședința comisiei pentru activități 

economico-financiare. 

 

 S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.182/2015 

privind repartizarea pe destinații a sumelor defalcate din TVA  

pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2015 

 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării 

sumelor din cota de 20% calculată din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale 

statului, pentru achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală 

și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită finanțare locală pe anul 

2015. Suma de repartizat avută la dispoziția Consiliului județean a fost de 5.109.000 lei. 

Aceasta s-a repartizat ținându-se seama de cele două proiecte majore ale județului – 

Podul de la Ulmeni și Fărcașa, respectiv realizarea accesului înspre Depozitul Ecologic. 

La fel, un al criteriu de care s-a ținut seamă a fost cel de sprijinire a u.a.t.-urilor care la 

prima împărțire, prin legea bugetului de stat, nu au primit nimic. 

Consilierul județean Sorin Petean  consideră că această rectificare pozitivă, 

prima după foarte mult timp, nu poate însemna altceva decât un mare motiv de bucurie 

pentru toți.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în ședința comisiei pentru activități 

economico-financiare. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi solicită ca până la finalul ședinței lista 

cu unitățile beneficiare să fie distribuită și celorlalți consilieri județeni care nu au 

participat la discuțiile din comisia pentru activități economico-financiare și nu cunosc 

sumele în detaliu. 

 

 



S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și 3 abțineri, 

 

HOTĂRÂREA NR.183/2015 

pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% calculată din cotele  

și sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru achitarea arieratelor, 

pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe anul 2015 

 

Vicepreședintele Gabriel Zetea solicită a se consemna public că fostul 

președinte al Consiliului județean, consilierul Marinel Kovacs, s-a abținut de la votul 

pentru împărțirea sumelor către u.a.t.-urile Maramureșului. 

În completare, președintele Zamfir Ciceu precizează că a doua întâlnire a 

membrilor comisiei pentru activități economico-financiară a avut loc la solicitarea 

expresă a domnului Kovacs Marinel, tocmai pentru a putea aprofunda aceste situații, 

iar dacă există animozități, acestea se datorează exclusiv necomunicării din interiorul 

grupurilor de consilieri.  

 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu:  3.Proiect de hotărâre de modificare a anexelor la 

Hotărârea nr.87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului 

județean Maramureș și a criteriilor organizatorice și valorice care conferă caracterul 

prioritar al proiectelor și Hotărârea nr.100/2015 privind aprobarea sumelor alocate 

pentru Programul cultural prioritar al Consiliului județean Maramureș. 

 Aviz favorabil de la comisiile economico-financiară și de învățământ, cultură, 

culte. 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.184/2015 

de modificare a anexelor la Hotărârea nr.87/2015 privind aprobarea Programului 

cultural prioritar al Consiliului județean Maramureș și a criteriilor organizatorice 

și valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor și Hotărârea 

nr.100/2015 privind aprobarea sumelor alocate pentru Programul cultural 

prioritar al Consiliului județean Maramureș 

 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu:  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului de venituri și cheltuieli al județului, pe anul 2015. Avizul comisiei, vă rog. 

 Dl.consilier județean Sorin Petean: În ședința comisiei de specialitate s-a 

formulat următorul amendament: ”Luând în considerare solicitarea DGASPC MM 

pentru alocarea sumei de 292 mii lei (184 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii şi 108 

mii cheltuieli de capital) necesară executării lucrărilor şi obţinerea documentaţiei în 

vederea autorizării ISU se introduc următoarele modificări la proiectul de hotărâre: 

La Art.1 alin.1 în loc de suma de 17.517,10 mii lei  se înlocuieşte cu suma de 17.809,10 

iar suma de -12.645,90 mii lei se înlocuieşte cu suma de -12.353,90. 



La Art.1 alin.3 în loc de suma de 17.465,76 mii lei  se înlocuieşte cu suma de 17.649,76 

mii lei (reprezentând sectiunea de functionare) iar suma de 51,34 mii lei se înlocuieşte 

cu suma de 159,34 mii lei (reprezentând sectiunea de dezvoltare).  

Concomitent se modifică în mod corespunzător Anexele nr.1, 2 şi 5 precum şi suma 

alocată la capitolul 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”. 

În anexa nr.5 se introduc noi poziţii la cap.68.02 astfel: 

C.b) Dotări independente: Instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu (3 

buc. Din care 1 buc. DAS - 40 mii lei; 2 buc. DPC - 48 mii lei)– poziţie nouă cu suma 

de 88 mii lei. 

C.e) Alte cheltuieli de investiţii: Reparaţii capitale, reabilitare obiectiv CRRPH Sighet 

(modernizare  bucătărie, spațiu administrativ, pasarelă curte interioară, gard 

împrejmuire, spălătorie) suplimentare cu suma de 20 mii lei. 

De asemenea luând în considerare proiectul de hotărâre al R.A. Aeroportul Internaţional 

Baia Mare prin care se propune modificarea listei de investiţii, se impune modificarea 

anexei nr. 5 introducându-se noi poziţii la cap.84.02 astfel:   

Denumire obiectiv Categoria de investiții  
Valoare 

inițială 

Modificăr

i (+/-) 

Valoar

e 

finală 

Studiu de fezabilitate 

actualizat și completat, 

pentru extinderea pistei de 

decolare-aterizare și mărirea 

portanței acesteia 

Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

150 -36 114 

Studiu geotehnic Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

100 -55 45 

Expertiza tehnica a pistei, 

platformei, cailor de rulare, 

sistemului de colectare a 

apelor si drenaj 

Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

90 -25 65 

Studiu topografic, hidrologic 

și impact asupra mediului 

Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

90 -52 38 

Studiu meteo multianual Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

50 17 67 

Întocmirea unui studiu 

ornitologic și a vieţii 

sălbatice din zona 

Aeroportului Baia Mare 

Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

70 -2 68 

Plan urbanistic zonal și 

documentație tehnică de 

avizare zone servituți 

Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

0 54 54 



aeronautice 

Asistență tehnică întocmire 

cerere de finanțare pentru 

proiectul „Extindere și 

modernizare suprafețe 

aeroportuare la Aeroportul 

Internațional Baia Mare” 

Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

0 99 99 

TOTAL Cheltuieli pentru 

elaborarea SPF, SF și a 

altor studii 

550 0 550 

 

 După art.6 se introduce un nou articol după cum urmează: Art.7 Se aprobă 

numărul maxim de posturi finanţat în anul 2015 din bugetul propriu al judeţului, pentru 

cultele religioase din judeţul Maramureş, conform anexei nr.6 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. Următoarele articole se renumerotează. 

  

Anexa  

nr.6 

 

  

la  Hot.  Cons.  Jud.  nr.       /     

.11 .2015 

     
     
     NUMĂR MAXIM DE POSTURI FINANŢAT DIN BUGETUL 

PROPRIU 

pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult, pe anul 2015 

     
     
     
         Numărul  Numărul  TOTAL 

Nr.crt. CULTUL de posturi de posturi posturi 

    conform din  finantate 

    

Legii bug. 

stat venituri in 2015 

    2015 proprii   

  A 1 2 3 

1 ORTODOX 520 46 566 

2 ORTODOX UCRAINEAN 15 0 15 

3 ROMANO CATOLIC 22 2 24 

4 GRECO CATOLIC  137 5 142 

5 REFORMAT 25 1 26 

6 EVANGHELIC-LUTERAN 3 0 3 

7 PENTICOSTAL 6 1 7 

8 

CRESTIN DUPA 

EVANGHELIE 1 0 1 



  TOTAL 729 55 784 

 

 Amendamentul a fost supus la vot și adoptat în unanimitate. 

 

Pentru că în continuare se înregistrează nereguli la Direcția pentru protecția 

Copilului Maramureș consilierul județean Felician Cerneștean solicită să se facă un 

audit la DGASPC Maramureș. 

 Consilierul județean Sorin Petean îi solicită d-nei director Alina Coste Mădăras 

de la DGASPC Maramureș ca la următoarea ședință a plenului să prezinte raportul 

Curții de Conturi încheiat în urma controlului efectuat la această instituție. 

  

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru și o neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.185/2015 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului,  

pe anul 2015 

 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Următorul proiect de hotărâre este cel privind 

angajarea cuprinderii în bugetul local pe anul 2016 a sumelor necesare finalizării 

proiectelor implementate de UAT Județul Maramureș în cadrul POR 2007-2013. Avizul 

comisiei? 

 Dl.consilier județean Sorin Petean, președintele Comisiei pentru activități 

economico-financiare: Favorabil. 

 Consilierul județean Marinel Zoicaș ar dori să știe dacă a fost stabilită o 

anumită sumă pentru bugetul pe 2016, pentru aceste proiecte. 

 Președintele Zamfir Ciceu precizează că la acest moment o asemenea 

previziune ar fi inexactă, datorită stadiului fizic de realizare a acestor categorii de 

proiecte care este mult mai mare decât cel decontat, urmând a fi realizat în proporție de 

100% până la 31 decembrie curent. 

 

 S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 1 abținere și 1 neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.186/2015 

privind angajarea cuprinderii în bugetul local pe anul 2016 a sumelor  

necesare finalizării proiectelor implementate de UAT Județul Maramureș 

 în cadrul POR 2007-2013 

 

 6. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii de 

specialitate, pe domenii de activitate.  

 Prin acest proiect de hotărâre se înlocuiește fostul consilier județean Pamfil 

Cristea cu actualul consilier județean Revnic Vasile, în comisia pentru agricultură și în 

cea de sănătate, muncă, solidaritate socială și familie. 

 Comisia juridică și de disciplină a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 S-a adoptat, cu 33 voturi pentru și 1 neparticipare la vot 



 

HOTĂRÂREA NR.187/2015 

privind modificarea componenței unor comisii de specialitate,  

pe domenii de activitate 

 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de parteneriat între Consiliul județean 

Maramureș și Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare (ANCI). 

 Președintele precizează că pentru acest proiect de hotărâre și pentru următorul, se 

propune acum, într-o primă etapă, aprobarea doar a Acordului-cadru, urmând ca sumele 

să fie alocate într-o ședință viitoare. 

 Avizat favorabil de comisiile: - juridică și de disciplină; cultură, culte și 

patrimoniu cultural-național; economico-financiară. 

 Consilierul județean Marian Gheorghe consideră că ar fi necesară o mai mare 

prudență în alocarea unor astfel de sume pentru instituțiile culturale, pentru a nu exista 

situații de dublă finanțare (și pe ”Ghidul solicitantului”). 

 Consilierul județean Constantin Boloș propune amânarea acestui proiect de 

hotărâre. 

 Propunerea este supusă spre adoptare plenului, și este respinsă la vot. 

  

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.188/2015 

privind aprobarea de parteneriat între Consiliul județean Maramureș  

și Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare (ANCI) 

 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul 

județean Maramureș și Revista de Cultură ”eCreator” în vederea reakuzării unei 

antologii literare cu titlul ”Fiii Maramureșului”. 

 Proiectul a fost avizat favorabil de comisiile: - juridică și de disciplină; cultură, 

culte și patrimoniu cultural-național; economico-financiară. 

 

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abținere și 1 

neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.189/2015 

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul județean Maramureș 

și Revista de Cultură ”eCreator” în vederea realizării unei antologii literare  

cu titlul ”Fiii Maramureșului” 

 

 9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru 

imobilele din domeniul public al județului Maramureș utilizate de Centrul școlar de 

educație incluzivă Vișeu de Sus. 

 Comisia juridică și cea de urbanism au avizat favorabil proiectul. 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 



 

HOTĂRÂREA NR.190/2015 

privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru imobilele  

din domeniul public al județului Maramureș  

utilizate de Centrul școlar de educație incluzivă Vișeu de Sus 

 

 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil –teren din 

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul 

României, în domeniul public al județului Maramureș și administrarea Aeroportului 

Internațional Baia Mare. 

 Proiectul a primit avize favorabile de la comisiile de urbanism și juridică. 

 

 S-a adoptat cu 33 voturi pentru și 1 neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.191/2015 

privind solicitarea trecerii unui imobil –teren din domeniul public al statului 

și administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României,  

în domeniul public al județului Maramureș  

și administrarea Aeroportului Internațional Baia Mare 

 

 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul județean 

Maramureș a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmației, 

str.Bogdan Vodă nr.5, apartament 4/1, monument istoric cunoscut sub denumirea de 

”Casă cu spații comerciale la parter”, cod LMI 2010: MM-II-m-B-04680. 

 Comisia juridică a dat aviz favorabil. 

  

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.192/2015 

privind neexercitarea de către Consiliul județean Maramureș a dreptului  

de preemțiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmației, str.Bogdan Vodă 

nr.5, apartament 4/1, monument istoric cunoscut sub denumirea de  

”Casă cu spații comerciale la parter”, cod LMI 2010: MM-II-m-B-04680 

 

 12. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârilor Consiliului județean 

Maramureș nr.111 și 122/2015 privind aprobarea implementării proiectului ”Extindere 

și modernizare a suprafeței aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”, în 

cadrul Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013, Domeniul major de 

intervenție 2.4-Modernizarea infrastructurii aeroportuare. 

 Avizat favorabil în ședința comisiei pentru activități economico-financiare. 

 Dorin Buda, director al Aeroportului Internațional Baia Mare: Vreau să vă 

informez că evaluarea cererii de finanțare a ajuns în etapa finală. V-am rugat să adoptați 

acest proiect de hotărâre dintr-un simplu considerent, pe care ni l-a solicitat Autoritatea 

de management: având în vedere că în urma achiziției publice termenul de execuție al 



societății care a fost declarată câștigătoare este de 60 de zile și cum până astăzi nu mai 

avem aceste 60 de zile calendaristice pentru lucrări, societatea ne-a asigurat că până la 

sfârșitul anului ar putea executa un procent de 95% din totalul acestor lucrări, rămâne o 

cotă de 5% pentru cheltuielile neeligibile pe care dvs. trebuie să o aprobați. Dacă 

semnarea contractului de finanțare a fost condiționată de adoptarea acestei hotărâri de 

către dvs. vă informez că, din păcate, societatea comercială STRABAGH care nu a fost 

declarată câștigătoare a formulat contestație la care nu avem nici astăzi un răspuns din 

partea Comisiei pentru Soluționare a Contestațiilor. După semnarea contractului va 

urma procedura exproprierii, vom emite decizia de expropriere, pentru a putea pune la 

dispoziția constructorului amplasamentul. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.193/2015 

de modificare a Hotărârilor Consiliului județean Maramureș nr.111 și 122/2015 

privind aprobarea implementării proiectului ”Extindere și modernizare  

a suprafeței aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”,  

în cadrul Programului Operațional Sectorial Transport 2007-2013,  

Domeniul major de intervenție 2.4-Modernizarea infrastructurii aeroportuare 

 

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Muzeul județean 

de Istorie și Arheologie Maramureș. 

 Avizat favorabil de comisia pentru învățământ, cultură și culte. 

 

 S-a adoptat, cu 33 voturi pentru și 1 neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.194/2015 

privind modificarea Statului de funcții 

 la Muzeul județean de Istorie și Arheologie Maramureș 

 

 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Ansamblul 

Folcloric Național ”Transilvania” Baia Mare.  

 Avizat favorabil de comisia pentru învățământ, cultură și culte. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.195/2015 

privind modificarea statului de funcții  

la Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” Baia Mare 

 

 15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cofinanțării Proiectului cu titlul 

”Educația – șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, implementat prin Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  

 Avizat favorabil în ședința comisiei economico-financiare. 



 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru și 1 neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.196/2015 

privind suplimentarea cofinanțării Proiectului cu titlul  

”Educația – șansa de a-ți scrie propriul viitor!”, implementat prin  

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

 Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul. 

 Vicepreședintele Gabriel Zetea afirmă că nu va susține și vota acest proiect de 

hotărâre dacă nu are aviz din partea administrației locale respective – în cazul de față 

din zona Ungureni -, așa cum s-a stabilit încă de la începutul acestui an, pentru acest fel 

de proiecte de hotărâre privitoare la cursele regulate speciale. 

 S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, 9 abțineri, 4 voturi împotrivă și 1 

neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.197/2015 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea 

 transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli de 

natura celor care obiectul Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor 

normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice. 

 Aviz favorabil dat de comisia economică și de comisia juridică. 

  

 S-a adoptat cu 33 voturi pentru și 1 abținere 

 

HOTĂRÂREA NR.198/2015 

pentru aprobarea normativelor proprii de cheltuieli de natura celor care obiectul 

Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice 

 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2015 la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare. 

 Avizat favorabil în ședința comisiei economico-financiare. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.199/2015 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015  

la R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare 

 



 19. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului județean Maramureș 

nr.84/2015 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru finanțarea 

programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon – C.S.M. Știința Baia 

Mare – echipa de rugby. 

 Proiectul a fost avizat favorabil în comisia de sport și în cea pentru activități 

economico-financiare. 

 

 S-a adoptat cu 30 voturi pentru, 2 abțineri și 2 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.200/2015 

de modificare a Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr.84/2015 

 privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului  

pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon 

– C.S.M. Știința Baia Mare – echipa de rugby 

 

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în parteneriat și a 

cofinanțării  Proiectului ”YES – Tineri specialiști în energie împotriva risipei de energie 

în școlile din regiunile transfrontaliere (HUSKROUA/1101/104) între Consiliul 

județean Maramureș și Agenția de Management Energetic Maramureș. 

 

 S-a adoptat cu 33 voturi pentru și 1 neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.201/2015 

privind aprobarea implementării în parteneriat și a cofinanțării  Proiectului  

”YES – Tineri specialiști în energie împotriva risipei de energie  

în școlile din regiunile transfrontaliere” (HUSKROUA/1101/104)  

între Consiliul județean Maramureș și Agenția de Management Energetic 

Maramureș 

 

 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului județean 

Maramureș la diferite acțiuni finanțate din rezerva bugetară.  

 Comisia pentru activități economico-financiare a avizat favorabil proiectul. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.202/2015 

pentru aprobarea contribuției Consiliului județean Maramureș 

la diferite acțiuni finanțate din rezerva bugetară 

 

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transferului unui sector de 

drum județean din domeniul public al județului Maramureș și administrarea S.C. 

Drumuri-Poduri Maramureș S.A. în domeniul public al statului și în administrarea 

Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de 



Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în 

domeniul administrării drumurilor naționale. 

 Avizat de comisia pentru activități economico-financiare. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.203/2015 

privind aprobarea solicitării transferului unui sector de drum județean  

din domeniul public al județului Maramureș și administrarea S.C. Drumuri-

Poduri Maramureș S.A. în domeniul public al statului și în administrarea 

Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională 

de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților  

de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 11 noiembrie 2015. 

 

 

 

 PREȘEDINTE,  

  Zamfir Ciceu 

 

      pentru SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

              Dragoș Ioan 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


