
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

Proces Verbal 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului judeţean Maramureş 

din data de 16 decembrie 2015 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

prin Dispoziţia nr.665/11.12.2015,  publicată în ziarul „Graiul Maramureşului din 

12.12.2015. 

 La şedinţă s-au prezentat toţi cei 35 de membri ai Consiliului judeţean 

Maramureş. 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu supune spre adoptare procesul verbal al şedinţei 

ordinare din luna noiembrie 2015, care este adoptat cu 34 voturi pentru. 

Se supune spre adoptarea plenului următorul proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului pe anul 2015;  

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a 

contractului de delegare a operării Serviciului Public de Salubrizare a judeţului 

Maramureş, cuprinzând activităţile aferente Centrului de Management Integrat al 

Deşeurilor; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului suplimentar privind lucrările de 

întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 

2015; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului suplimentar privind asigurarea 

condiţiilor de circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene nr.184,109F şi 185 Baia 

Sprie – Cavnic – Ocna Şugatag – Bârsana în iarna 2015 -2016; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 

„Drumuri şi Poduri” S.A. Maramureş; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor Camerei Agricole judeţene Maramureş 

pentru întocmirea proiectelor de amenajament pastoral; 

7. Proiect de hotărâre de modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş  

nr. 74/ 2015 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România; 

8. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 108 E: limită judeţ Sălaj – Chelinţa – 

Remeţi pe Someş - Mireşu Mare – Lucăceşti – Dăneştii Chioarului – Pribileşti – 

Mogoşeşti - Hideaga (DJ 193); 

9. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 108 P: DJ 108 D – Oarţa de Jos – 

Orţîţa - Bicaz - limită judeţ Satu Mare; 



10. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 108 T: DJ 108 A - Arduzel 

- Vicea - limită judeţ Sălaj; 

11. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 G: Mesteacăn DN 1C- 

Boiu Mare - Frâncenii Boiului – Româneşti – Sălniţa - Vima Mică - Peteritea - DJ 

109 F; 

12. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 J: Tăuţii Măgherăuş 

DN 1C – Aeroport Baia Mare; 

13. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 U: DJ 109 F Strâmbu 

Băiuţ – Băiuţ; 

14. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 A: DJ 171 Suciu de Sus 

– Groşii Ţibleşului DC 19; 

15. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 C: DJ 109 F Rogoz - 

Libotin – Cupşeni; 

16. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 E: DN 18 B Târgu 

Lăpuş - Dumbrava - Stoiceni - Costeni – DJ 171 C Cupşeni; 

17. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 182 D: DJ 108 D – Băseşti; 

18. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 182 E: DJ 182 B Berchez - 

Berchezoaia - Cetatea Chioarului - Ciolt (DJ 184 B); 

19. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 182 G: DJ 182 C – Plopiş; 

20. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 183: DN 18 - Gutin - 

Scutului - Cărbunar – Staţiunea Izvoarele - Valea Neagră – Firiza – Baia Mare DN 

18; 

21. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 183 C: DN 18 – Mogoşa – 

Şuior; 

22. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 184 A: DJ 184 Dăneşti - 

Bontăieni - Şindreşti - Rus – Dumbrăviţa – Chechiş - Cătălina - Coltău – Arieşu de 

Pădure – Finteuşu Mic - DN 1C; 

23. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 184 B: DJ 182 B Şomcuta 

Mare - Ciolt - Codru Butesei - Preluca Nouă - DN 18 B Copalnic Deal; 



24. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 185: DN 18 Hărniceşti – 

Hoteni – intersecţia cu DJ 109 F; 

25. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 185: DN 18 Petrova – 

Bistra – Valea Vişeului; 

26. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 A: DN 18 Rona de Sus 

– Coştiui; 

27. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 B: Fereşti DN 18 – 

Corneşti – Călineşti - Sârbi – Budeşti (DJ 109 F); 

28. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 C: DJ 186 Bogdan 

Vodă – Ieud; 

29. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 D: DJ 186 Strâmtura - 

Slătioara - Glod - Poienile Izei – Botiza – Şieu (DJ 186); 

30. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 E: DJ 186 D Poienile 

Izei - Şieu DJ 186 D; 

31. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 193 E: DJ 108 D - Asuaju 

de Jos - Asuaju de Sus - limită judeţ Satu Mare Km 12+000, limită judeţ Satu Mare 

Km 20+325 - DJ 108 A Fărcaşa; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării Certificatului de atestare a dreptului 

de proprietate asupra terenului deţinut de S.C. „URBIS” S.A. conform HG nr. 

834/1991. 

 

Puncte suplimentare: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2016; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la Biblioteca judeţeană 

„Petre Dulfu”Baia Mare; 

3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr.118/2015 privind utilizarea unei 

sume din excedentul anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar pe anul 2014; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la 

diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra 

investiţiei ”Alimentare cu apă a comunei Dumbrăviţa cu satele aparţinătoare” de la 



operatorul S.C. Vital S.A. Baia Mare şi trecerea unor bunuri din domeniul public al 

judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Dumbrăviţa. 

 

D-na consilier judeţean Gyongyike Bondi: Domnule preşedinte, pe ordinea de 

zi suplimentară care ne-a fost comunicată ieri exista un proiect de hotărâre cu 

SANITAS-ul, care acum lipseşte. 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Dumneavoastră v-au fost comunicate iniţial 3 

puncte suplimentare, iar cel privind Sanitas-ul vizează imobilul de pe strada Moldovei 

pentru care avem şi o solicitare din partea Asociaţiei ”Esperando”, astfel că vă propun 

dezbaterea acestui proiect de hotărâre în luna ianuarie, pentru că este nevoie de 

partajare a sediului, atât pentru Esperando cât şi pentru Sanitas. La acest moment nu 

am avut timp suficient pentru a propune o asemenea diferenţiere pe spaţii. 

De asemenea, punctul 4 suplimentar a fost dezbătut ieri în comisia economico-

financiară, iar punctul 5 a fost introdus pentru că a venit o solicitare urgentă din partea 

comunei Dumbrăviţa, prin care ni se cere retragerea dreptului de administrare de la 

operator, urmând ca dânşii să îşi facă pe urmă regularizarea cu operatorul regional. Noi 

astăzi suntem încărcaţi în inventar cu o investiţie pe care însă nu o gestionăm noi, iar în 

urma multor discuţii cu colegii de la Patrimoniu s-a ajuns la această concluzie. 

Dl.consilier judeţean Felician Cerneştean: Domnule preşedinte, eu    m-am 

aşteptat ca azi, la ultima şedinţă din acest an, să avem un raport vizavi de cele cinci 

proiecte cu finanţare europeană pe care noi le avem în derulare. Datorită faptului că 

POS 2007-2013 care a fost prelungit până în 31.12.2015 este pe final, consider că ar fi 

fost normal ca managerii de proiect să vină să ne prezinte o sinteză a situaţiei în care se 

găsesc aceste proiecte, să ştie şi maramureşenii în ce stadiu se află aceste investiţii. 

Apoi, domnule preşedinte, mi s-ar fi părut corect şi elegant să ştim şi noi la sfârşit 

de an ce am făcut bine şi ce nu am făcut bine. 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Vă supun spre adoptare ordinea de zi. 

 

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015. 

Dl.consilier judeţean Sorin Petean: Comisia a avizat favorabil proiectul, cu 

următorul amendament: ”luînd în considerare suplimentarea numărului de posturi 

pentru personalul neclerical finanţat din venituri proprii, este necesară suplimentarea 

fondurilor cu suma de 7,5 mii lei, de la Capitolul Servicii Religioase, acesta regăsindu-

se în diminuarea Capitolului Dobânzi, conform anexelor 1 şi 2”.  

 

Amendamentul a fost adoptat de plenul Consiliului judeţean. 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR. 204/2015 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al judeţului, pe anul 2015 



Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Proiect de hotărâre nr.2, pentru aprobarea 

documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică a contractului de delegare a operării 

Serviciului Public de Salubrizare a judeţului Maramureş, cuprinzând activităţile 

aferente Centrului de Management Integrat al Deşeurilor.  

 D-na consilier judeţean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a dat aviz 

favorabil. 

 Dl.consilier judeţean Sorin Petean: Şi comisia economică  a avizat favorabil, 

dar cu o mică intervenţie: am dori ca acel Caiet de sarcini pe care discutasem să îl 

facem pentru auditul la Direcţia pentru Protecţia Copilului să fie avizat în următoarea 

şedinţă de consiliu. Noi astăzi încă nu avem demarate procedurile de achiziţie pentru 

acel audit şi, înainte de a da drumul la procedură, am dori să vedem toţi consilierii acel 

Caiet de sarcini. 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Sunt total de acord. Vă supul la vor proiectul. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (35 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.205/2015 

pentru aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică  

a contractului de delegare a operării Serviciului Public de Salubrizare  

a judeţului Maramureş, cuprinzând activităţile aferente  

Centrului de Management Integrat al Deşeurilor 

 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, vă mulţumesc pentru votul unanim 

pe care tocmai l-aţi dat şi mă bucur că aţi arătat atâta responsabilitate pentru acest 

proiect, care se numără printre cele mai importante din istoria judeţului Maramureş şi 

care vizează funcţionarea unui sistem pe care ni l-am asumat cu toţii. 

La punctul 3 avem proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului suplimentar 

privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri 

judeţene în anul 2015. 

Dl.consilier judeţean Marinel Zoicaş: Comisia de urbanism a avizat favorabil 

proiectul. În cadrul şedinţei de comisie am cerut să ni se pună la dispoziţie tronsoanele 

care care se toarnă covoare şi îmbrăcăminte bituminoasă, document pe care cred că l-au 

primit toţi colegii. 

Dl.consilier judeţean Felician Cerneştean: Domnule preşedinte, îl rog 

directorul S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A. să ne prezinte o situaţie cu materialul 

pentru deszăpeziri rămas nefolosit din stocul de anul trecut. 

Dl.Popan Dorca Gheorghe, director interimar la S.C. Drumuri-Poduri 

Maramureş S.A.: Domnilor consilieri, din câte îmi amintesc există  în stoc 100 de tone 

de sare rămasă de anul trecut. Societatea de drumuri nu achiziţionează odată întreaga 

cantitate de sare, ci în funcţie de intemperiile şi anotimpul în care ne aflăm. 

Dl.consilier judeţean Florian Gui: Domnule preşedinte, cifra pe care ne-a dat-o 

acum domnul director nu este reală. Eu am fost în teren şi am fotografiat toate 

grămezile de sare şi nisip depozitate şi vreau să vă spun că numai la Leordina se găsesc 



peste o sută de tone rămase de anul trecut. Deci, dacă avem pe stoc mai mult, haideţi să 

comandăm acum mai puţin şi să facem economii! 

Dl.consilier judeţean Emil Ambruş: Stimate coleg, tocmai ni s-a spus că se 

cumpără doar cantitatea de sare de care este nevoie, iar dacă va fi nevoie de mai multă, 

se va mai putea cumpăra. 

Dl.consilier judeţean Florian Gui: Mai vreau să atrag atenţia asupra unei 

chestiuni: avem la societatea de drumuri implementată aplicaţia aceea de urmărire prin 

GPS dar nimeni nu a urmărit ce se întâmplă cu aceasta şi care este eficienţa ei. 

Dl.vicepreşedinte Gabriel Zetea: Domnule preşedinte, observ că grupul de 

colegi de la PNL sunt nevorbiţi  – probabil că la partid nu au avut timp să discute între 

ei - şi propun să le acordăm două-trei minute pentru fiecare proiect de hotărâre, pentru 

ca să-şi poată susţine punctul de vedere! 

Dl.consilier judeţean Florian Gui: Domnule vicepreşedinte, este regretabil că 

din postura dumneavoastră sunteţi capabil să vă ironizaţi colegii! La mai mare! 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.206/2015 

pentru aprobarea Planului suplimentar privind lucrările de întreţinere  

şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2015 

 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Continuăm, cu proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea programului suplimentar privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe 

sectoarele de drumuri judeţene nr.184,109F şi 185 Baia Sprie – Cavnic – Ocna Şugatag 

– Bârsana în iarna 2015 -2016. Avizele comisiilor, vă rog. 

Dl.Sorin Petean: Aviz favorabil. 

 D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 Dl.vicepreşedinte Gabriel Zetea: Domnule preşedinte, aş ruga intervenţia 

colegilor de la PNL, dacă se poate. 

 Dl.Florian Gui: Domnule preşedinte, în acest moment nu mai suport să fim 

ironizaţi noi cei de la Partidul Naţional Liberal! Aici nu e o şedinţă nici de partid, nici 

de partide! Drept urmare, eu, consilierul Florian Gui, mă retrag din această şedinţă! 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, înainte de intervenţia colegului 

nostru încercam să vă spun că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe proiectele de 

hotărâri, să dăm dovadă de aceeaşi seriozitate ca şi până acum şi să votăm în 

consecinţă.  

 Vă supun la vot proiectul de hotărâre. 

  

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi  

 

HOTĂRÂREA NR.207/2015 

pentru aprobarea programului suplimentar privind asigurarea condiţiilor de 

circulaţie pe sectoarele de drumuri judeţene nr.184,109F şi 185  

Baia Sprie – Cavnic – Ocna Şugatag – Bârsana, în iarna 2015 -2016 



Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Mergem mai departe, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. 

Maramureş.  

Dl.Sorin Petean: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat cu 34 de voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.208/2015 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  

al S.C. „Drumuri şi Poduri” S.A. Maramureş 

 

 Dl.consilier judeţean Nicolae Bindiu: Cum se poate să fie 34 voturi electronice 

când în sală ne aflăm în acest moment doar 33 membri ai consiliului? 

 Dl.consilier judeţean Corin Cherecheş: Domnule fost primar, dumneavoastră 

sunteţi puţin în urmă, fiindcă eu tocmai am fost împuternicit de către colegul meu 

(Ambruş), printr-un SMS, să votez în locul lui.  

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, haideţi să readucem şedinţa noastră 

la un nivel normal de manifestare. Fiecare dintre noi răspundem pentru faptele noastre 

 Dl.consilier judeţean Nicolae Bindiu: Domnule preşedinte, dacă am ajuns aici 

până la urmă suntem într-o fază în care, la modul real, suntem la un nivel pur şi simplu 

descalificant. Iar stimabilul coleg ar trebui să ştie că nu există delegare pentru vot nici 

prin SMS şi nici prin altceva. Există doar prezenţă şi vot, pentru că aşa scrie în 

Regulament. Iar cealaltă chestie, prin care aplicăm formule de ironizare a colegilor 

noştri, în acest fel respectul fiind pur şi simplu îndepărtat, ne descalifică individual! Fac 

un apel la decenţă minimală, iar celelalte discuţii să fie făcute altundeva, în alte foruri, 

şi nu aici, să discreditaţi instituţia Consiliului judeţean! 

 Dl.vicepreşedinte Gabriel Zetea: Domnule preşedinte, sunt absolut de acord că 

e nevoie de decenţă şi tocmai de aceea cred că se observă că în partea stângă a 

consiliului există aşa ceva, punctual, pentru ce se discută în plen. Apoi, aş vrea să îi 

spun colegului Cerneştean că a vorbi de întocmirea unei dări de seamă a activităţii 

consiliului înainte de finalul acestui an, mi se pare că se întâmpla numai pe vremea 

comuniştilor! Întâi trebuie încheiat exerciţiul financiar al anului curent şi doar apoi, în 

ianuarie 2016 să avem o dare de seamă.  

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Punctul 6 pe ordinea de zi îl constituie proiectul de 

hotărâre privind aprobarea tarifelor Camerei Agricole judeţene Maramureş pentru 

întocmirea proiectelor de amenajament pastoral.  

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.209/2015 

privind aprobarea tarifelor Camerei Agricole Judeţene Maramureş  

pentru întocmirea proiectelor de amenajament pastoral 

 



Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Continuăm, cu proiectul de hotărâre de 

modificarea anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş  nr. 74/ 2015 privind 

aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult 

aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.  

Comisia de cultură, comisia juridică şi comisia economică au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.210/2015 

de modificarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş   

nr.74/ 2015 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin 

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, urmează un set de hotărâri cam de 

aceeaşi natură, pe care nu le putem vota în bloc ci totuşi pe rând, unul câte unul, cu 

menţiunea că toate cele 25 de proiecte au fost avizate favorabil de membrii comisiei de 

urbanism şi ai comisiei juridice şi de disciplină. 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 108 E: limită judeţ Sălaj – 

Chelinţa – Remeţi pe Someş - Mireşu Mare – Lucăceşti – Dăneştii Chioarului – 

Pribileşti – Mogoşeşti - Hideaga (DJ 193). 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.211/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 108 E: limită judeţ Sălaj – Chelinţa 

– Remeţi pe Someş - Mireşu Mare – Lucăceşti – Dăneştii Chioarului  

– Pribileşti – Mogoşeşti - Hideaga (DJ 193) 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 108 P: DJ 108 D – Oarţa de Jos 

– Orţîţa - Bicaz - limită judeţ Satu Mare. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.212/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş 

 a unui sector de drum judeţean DJ 108 P: DJ 108 D – Oarţa de Jos –  

Orţîţa - Bicaz - limită judeţ Satu Mare 

 



Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 108 T: DJ 108 A - Arduzel - 

Vicea - limită judeţ Sălaj. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.213/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 108 T: DJ 108 A - Arduzel - Vicea  

- limită judeţ Sălaj 

  

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 G: Mesteacăn DN 1C- 

Boiu Mare - Frâncenii Boiului – Româneşti – Sălniţa - Vima Mică - Peteritea - DJ 109 

F. 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.214/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 109 G: Mesteacăn DN 1C- Boiu Mare - 

Frâncenii Boiului – Româneşti – Sălniţa - Vima Mică - Peteritea - DJ 109 F 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 J: Tăuţii Măgherăuş DN 

1C – Aeroport Baia Mare. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.215/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 109 J: Tăuţii Măgherăuş DN 1C  

– Aeroport Baia Mare 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 109 U: DJ 109 F Strâmbu Băiuţ 

– Băiuţ. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.216/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 109 U: DJ 109 F Strâmbu Băiuţ – Băiuţ 

 

  



Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 A: DJ 171 Suciu de Sus – 

Groşii Ţibleşului DC 19. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.217/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 171 A: DJ 171 Suciu de Sus  

– Groşii Ţibleşului DC 19 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 C: DJ 109 F Rogoz - 

Libotin – Cupşeni. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.218/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş 

 a unui sector de drum judeţean DJ 171 C: DJ 109 F Rogoz - Libotin – Cupşeni 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 171 E: DN 18 B Târgu Lăpuş - 

Dumbrava - Stoiceni - Costeni – DJ 171 C Cupşeni. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.219/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 171 E: DN 18 B Târgu Lăpuş – Dumbrava 

 - Stoiceni - Costeni – DJ 171 C Cupşeni 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 182 D: DJ 108 D – Băseşti. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.220/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 182 D: DJ 108 D – Băseşti 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 182 E: DJ 182 B Berchez - 

Berchezoaia - Cetatea Chioarului - Ciolt (DJ 184 B). 



S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.221/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 182 E: DJ 182 B Berchez - Berchezoaia - 

Cetatea Chioarului - Ciolt (DJ 184 B) 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 182 G: DJ 182 C – Plopiş. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.222/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 182 G: DJ 182 C – Plopiş 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 183: DN 18 - Gutin - Scutului - 

Cărbunar – Staţiunea Izvoarele - Valea Neagră – Firiza – Baia Mare DN 18. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.223/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 183: DN 18 - Gutin - Scutului - Cărbunar – 

Staţiunea Izvoarele - Valea Neagră – Firiza – Baia Mare DN 18 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 183 C: DN 18 – Mogoşa – 

Şuior. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.224/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş   

a unui sector de drum judeţean DJ 183 C: DN 18–Mogoşa–Şuior 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 184 A: DJ 184 Dăneşti - 

Bontăieni - Şindreşti - Rus – Dumbrăviţa – Chechiş - Cătălina - Coltău – Arieşu de 

Pădure – Finteuşu Mic - DN 1C. 

 

 

 



S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.225/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş a 

unui sector de drum judeţean DJ 184 A: DJ 184 Dăneşti - Bontăieni - Şindreşti - 

Rus – Dumbrăviţa – Chechiş - Cătălina - Coltău – Arieşu de Pădure  

– Finteuşu Mic - DN 1C 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 184 B: DJ 182 B Şomcuta 

Mare - Ciolt - Codru Butesei - Preluca Nouă - DN 18 B Copalnic Deal. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.226/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 184 B: DJ 182 B Şomcuta Mare - Ciolt  

- Codru Butesei - Preluca Nouă - DN 18 B Copalnic Deal 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 185: DN 18 Hărniceşti – 

Hoteni – intersecţia cu DJ 109 F. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.227/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 185: DN 18 Hărniceşti – Hoteni  

– intersecţia cu DJ 109 F 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 185: DN 18 Petrova – Bistra – 

Valea Vişeului. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.228/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 185: DN 18 Petrova – Bistra – Valea Vişeului 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 A: DN 18 Rona de Sus – 

Coştiui. 

 



S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.229/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 186 A: DN 18 Rona de Sus – Coştiui 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 B: Fereşti DN 18 – 

Corneşti – Călineşti - Sârbi – Budeşti (DJ 109 F). 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.230/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş   

a unui sector de drum judeţean DJ 186 B: Fereşti DN 18 – Corneşti – Călineşti - 

Sârbi – Budeşti (DJ 109 F) 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 C: DJ 186 Bogdan Vodă – 

Ieud. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.231/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 186 C: DJ 186 Bogdan Vodă – Ieud 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 D: DJ 186 Strâmtura - 

Slătioara - Glod - Poienile Izei – Botiza – Şieu (DJ 186). 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.232/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş 

 a unui sector de drum judeţean DJ 186 D: DJ 186 Strâmtura - Slătioara - Glod - 

Poienile Izei – Botiza – Şieu (DJ 186) 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 186 E: DJ 186 D Poienile Izei - 

Şieu DJ 186 D. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi două neparticipări la vot, 

 



HOTĂRÂREA NR.233/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 186 E: DJ 186 D Poienile Izei - Şieu DJ 186 D 

 

Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului Maramureş a unui sector de drum judeţean DJ 193 E: DJ 108 D - Asuaju de 

Jos - Asuaju de Sus - limită judeţ Satu Mare Km 12+000, limită judeţ Satu Mare Km 

20+325 - DJ 108 A Fărcaşa. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.234/2015 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş  

a unui sector de drum judeţean DJ 193 E: DJ 108 D - Asuaju de Jos 

 - Asuaju de Sus - limită judeţ Satu Mare Km 12+000, limită judeţ Satu Mare  

Km 20+325 - DJ 108 A Fărcaşa 

 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, această categorie de hotărâri a vizat 

înscrierea în cartea funciară a tronsoanelor de drumuri judeţene. După cum ştiţi, în 

contractul de administrare al S.C. Drumuri-Poduri Maramureş S.A a fost prevăzută şi 

această obligaţie de identificare topografică şi  înscriere în CF a unor tronsoane de 

drumuri judeţene şi este un lucru foarte bun, pentru că la orice proiect cu finanţare 

europeană se cere să avem şi cartea funciară, în care să fie înscrise toate bunurile 

aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş.  

Dl.consilier judeţean Nicolae Bindiu: D-le preşedinte, am o singură întrebare: 

aceste proiecte de hotărâri votate astăzi acoperă integral domeniul referitor la drumurile 

judeţene? 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Nu. Dar ne poate răspunde domnul director al 

societăţii de profil care a organizat achiziţia publică. 

Dl.Gheorghe Popan-Dorca – SC Drumuri-Poduri Maramureş S.A.: În prima 

etapă au fost 318 kilometri de drumuri judeţene, iar acum am licitat pentru 307 

kilometri. 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Total lungime drumuri judeţene în Maramureş este 

de 787,87 kilometri. Drumul Baia Sprie – Bârsana este înscris în cartea funciară, este un 

tronson de 56 kilometri care deja era făcut şi urmează şi celelalte. 

Haideţi acum să continuăm ordinea de zi, cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate speciale. Avizul comisiilor? 

Dl.consilier judeţean Marinel Zoicaş: Comisia de urbanism a avizat favorabil 

hotărârea. Vreau doar să specific că pentru cursa de elevi nu există decât o singură cursă 

care pleacă din Şomcuta dimineaţa, intră prin Berchezoaia şi apoi soseşte la Baia Mare.  

Dl.vicepreşedinte Gabriel Zetea: Cu alte cuvinte, nu există o suprapunere a 

unui anumit traseu? 

Dl.Marinel Zoicaş: Nu. 



S-a adoptat, cu 33 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, 

 

HOTĂRÂREA NR.235/2015 

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu  

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: La punctul 33 pe ordinea de zi avem proiectul de 

hotărâre privind aprobarea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenului deţinut de S.C. „URBIS” S.A. conform HG nr. 834/1991. Avizul 

comisiilor, vă rog. 

 D-na consilier judeţean Gyongyike Bondi: Favorabil. 

 Dl.consilier judeţean Marinel Zoicaş: Favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.236/2015 

privind aprobarea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenului deţinut de S.C. „URBIS” S.A. conform HG nr. 834/1991 

 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Mergem acum la ordinea de zi suplimentară, la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

anul 2016.  

D-na consilier judeţean Gyongyike Bondi: Comisia juridică şi de disciplină a 

dat aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.237/2015 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016 

 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Punctul 2 suplimentar este proiectul de hotărâre 

privind modificarea Statului de funcţii la Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu”Baia Mare. 

Avizul comisiilor? 

D-na consilier judeţean Eugenia Godja: Comisia de învăţământ, cultură, a dat 

aviz favorabil. 

D-na consilier judeţean Gyongyike Bondi: Şi comisia juridică şi de disciplină a 

avizat favorabil hotărârea. 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.238/2015 

privind modificarea Statului de funcţii  

la Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu”Baia Mare 

 

 



Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: La următorul punct avem proiectul de hotărâre de 

modificare a Hotărârii nr.118/2015 privind utilizarea unei sume din excedentul anual al 

bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014. Aici este 

vorba de suma care este prevăzută a fi plătită către RA Aeroportul Baia Mare, pentru 

exproprierea terenurilor necesare realizării implementării proiectului de modernizare, 

care, în propunerea inţială, am spus că se face în termen de 5 zile de la momentul 

încheierii contractului de finanţare. Pentru că au existat discuţii şi contestaţii, am propus 

ca plata să se facă în 3 zile de la data semnării contractului de execuţie lucrări, 

chestiune propusă dealtminteri şi de dl. director al Regiei Autonome Aeroportul Baia 

Mare în şedinţa comisiei noastre anterioare pentru activităţi economico-financiare. 

Avizul comisiei? 

Dl.consilier judeţean Sorin Petean: Avizul este favorabil. Oricum termenul de 

3 zile este maximal, deci cât se poate de repede, în 2-3 zile. 

Dl.Dorin Buda, director al R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare: 

Domnule preşedinte, domnilor consilieri judeţeni, azi ni s-a comunicat răspunsul oficial 

la contestaţia formulată de către VITALI, încă de ieri a fost publicată pe site, s-a 

respins contestaţia celor de la VITALI care au fost declaraţi câştigători la început, în 

urma licitaţiei pentru lucrările de modernizare la Aeroportul Internaţional Baia Mare. 

Ca urmare a respingerii acestei contestaţii azi la ora 4 vom semna contractul de execuţie 

cu asocierea Strabag AG - S.C. Consitrans, cei care vor realiza efectiv lucrările de 

modernizare la aeroport. Aşa cum ştiţi şi dvs. şi opinia publică, în data de 13 noiembrie 

2015 s-a semnat contractul de finanţare, conform căruia cheltuielile eligibile sunt cele 

avansate şi efectuate până la data de 31 decembrie 2015. Eu am pregătit un memoriu, 

iar în situaţia aeroportului nostru se găsesc şi altele, cum ar fi cele din Craiova, Satu 

Mare şi Tulcea, şi încă vreo 300 de proiecte care sunt finanţate din bani europeni la 

nivelul întregii ţări. Decizia de a faza aceste proiecte şi a trece pe Programul 

Operaţional de infrastructură mare pe noul exerciţiu bugetar 2014-2020 aparţine 

autorităţilor naţionale. Eu am făcut un memoriu pe care l-am comunicat şi conducerii 

judeţene executive azi dimineaţă, pentru a fi cuprinşi pentru restul cheltuielilor pe care 

nu le putem face până la sfârşitul anului pe noul exerciţiu bugetar, pe noul program 

operaţional de infrastructură mare.  

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Ne-am pus tot felul de întrebări şi au fost tot felul 

de discuţii referitoare la realizarea/continuarea acestui proiect. Singura concluzie logică 

pe care o putem lua astăzi şi pe care v-am propus-o ieri, cu prezentarea, evident, a 

tuturor riscurilor este aceea de a ne asuma cu toţii continuarea proiectului. Este un 

proiect al judeţului Maramureş şi nu a vreunui partid sau a altuia. Trebuie să ne 

concentrăm cu toţii eforturile pentru a duce la bun sfârşit modernizarea Aeroportului, în 

această perioadă, pentru că dacă ratăm acum această finanţare sau posibilitate de 

modernizare a aeroportului, tare-mi este teamă că în următoarea perioadă nu vom mai 

avea o atare oportunitate printr-un alt proiect cu finanţare europeană. Astfel, trebuie să 

ne conjugăm cu toţii eforturile, chiar dacă la acest moment pare un lucru imposibil de 

făcut, şi să realizăm acest proiect. Asta este dorinţa noastră, şi de aceea nu am dat încă 

drumul la plata exproprierilor, pentru a nu fi în situaţia în care să plătim aceste 

exproprieri şi să nu avem un contract de execuţie. De la început am fost total 



transparenţi şi am spus şi despre riscurile care au existat şi mai există, am discutat 

deschis această problemă, pentru a putea avea o decizie împreună, căci aşa cred eu că 

este normal să facem cu toţii, în calitate de reprezentanţi ai maramureşenilor. 

Dl.consilier judeţean Nicolae Bindiu: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

referitor la acest proiect de hotărâre este o certitudine că o să îl votăm pentru că este un 

proiect foarte important pentru Maramureş şi terenurile oricum trebuie să fie 

expropriate. Este şi legal, pentru că avem contractul de finanţare semnat, şi atunci legea 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică este satisfăcută. Trebuie să plătim 

banii şi terenul să fie astfel asumat, pentru că acesta este un proiect de perspectivă. Aş 

dori să mi se spună nişte elemente din discuţiile avute cu cei la Autoritatea de 

Management de la POS –Transporturi, precum şi câteva elemente importante desprinse 

din analiza de risc pentru acest proiect, deoarece noi trebuie să ştim ce risc ne asumăm. 

Contractul de finanţare este semnat, dar de-acum înainte riscurile sunt foarte mari. 

Vreau să ştiu ce s-a convenit în urma acelor discuţii cu reprezentanţii Autorităţii de 

Management. 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Înainte de a da cuvântul domnului vicepreşedinte 

Zetea, vreau să vă spun că, aşa cum am spus şi ieri în şedinţa comisiei economico-

financiare, riscurile sunt mari. Şi dacă ne uităm doar la documentele pe care azi le avem 

în faţa noastră, lucrurile se prezintă în felul următor: termenul până la care cheltuielile 

sunt eligibile este 31.12.2015. Riscul rezilierii pentru neîncadrarea în acest termen 

există. Anterior şedinţei de ieri am cerut domnului director Buda să ne facă o previziune 

a sumelor pe care dânşii le vor putea cheltui în acest an. Valoarea totală a proiectului 

este de 85 milioane lei. În acest an valoarea totală care s-ar putea cheltui ar fi cam de 9 

milioane lei, la care se adaugă sumele din exproprieri care sunt cheltuieli eligibile, 

rezultând un procent de aproximativ 14% din valoarea totală. Deci noi, dacă dăm aceşti 

bani acum, dacă cheltuiala este eligibilă şi dacă ducem proiectul la bun sfârşit, sunt bani 

care se întorc înapoi Consiliului judeţean. La acest moment, pe P.O.S. – Transport nu 

avem o instrucţiune care să ne permită sau să ştim că va fi într-un fel sau altul. Să dea 

Dumnezeu să existe cât mai devreme, pentru că astfel ne-am putea face şi noi un calcul, 

o previziune pentru viitor la ce se va întâmpla cu acest proiect.  

Dl.vicepreşedinte Gabriel Zetea: Stimaţi colegi, până la urmă modernizarea 

Aeroportului Internaţional Baia Mare reprezintă singurul proiect de infrastructură mare  

promovat de către actualul consiliu judeţean, pentru că celelalte două încercări de 

modernizare a aeroportului, din mandatele 2004-2008 şi 2008-2012 au eşuat. În acest 

moment, începând cu luna februarie vorbim despre un proiect nou, pornit de la zero, 

care are contractul de finanţare semnat de către Ministerul Fondurilor Europene, de 

către Autoritatea de Management şi care astăzi va avea semnat inclusiv contractul de 

execuţie, în urma finalizării tuturor contestaţiilor la licitaţie. Am fost prezent la 

Ministerul Fondurilor Europene în urmă cu 2-3 săptămâni, când ministrul de la acea 

vreme a felicitat conducerea aeroportului şi consiliului judeţean Maramureş pentru 

rapiditatea cu care au promovat tot ceea ce este legat de acest proiect, astfel încât să 

avem contractul de finanţare semnat, iar astăzi la fel şi cel de execuţie. Trebuie să 

înţelegem că nici calendarul exerciţiului bugetar 2007-2013 şi nici cel aferent perioadei 

2014-2020 nu au permis consiliului judeţean Maramureş să promoveze alte proiecte. 



Acesta este unul extrem de important, chiar unul major al judeţului, dar trebuie să ne 

gândim că şi în perioada 2014-2020, până ce proiectele vor ajunge la o maturitate de a 

fi finanţate din fonduri europene va mai dura ceva timp, 2-3 ani de zile. Cu această 

problemă se confruntă acum şi cei de la Ministerul Transporturilor care în anul 2014 nu 

aveau proiecte mature care să fie deja finanţate şi care să genereze absorbţia fondurilor 

europene începând cu anul viitor, şi tocmai de aceea există din câte am înţeles o listă cu 

aproximativ 300 de proiecte la nivel naţional care se află în situaţia aeroportului 

internaţional Baia Mare, care nu pot fi finalizate până la data de 31.12.2015 şi pentru 

care au fost discuţii şi negocieri la Comisia Europeană pentru a fi finanţate din 

Programul Operaţional de Infrastructură mare 2014-2020. Privitor la aeroporturi, nu 

doar Baia Mare este în această situaţie, ci şi aeroporturile din Satu Mare, Tulcea şi 

Craiova, care şi ele au semnat foarte târziu contractele de finanţare şi execuţie lucrări şi 

neputându-se finaliza până la încheierea acestui an, vor exista memorii aproape similare 

transmise de către consiliile judeţene respective către toate ministerele de resort, astfel 

ca aceste proiecte mature să fie finanţate din Programul operaţional 2014-2020. Şansele 

sunt foarte bune, că nu există proiecte care să fie finanţate anul viitor de către 

Ministerul Transporturilor. De aceea, ar fi păcat să ratăm o astfel de şansă pentru că 

există o concurenţă a aeroporturilor din proximitatea celui din Baia Mare – 

aeroporturile din Cluj, Satu Mare, Oradea unde se continuă finanţările – iar noi dacă 

vom rata această şansă, aeroportul îşi va pierde utilitatea lui regională. În propunerea 

MasterPlanului de Transporturi făcută de Ministerul Transporturilor, Aeroportul 

Internaţional Baia Mare este cuprins ca aeroport regional, dar pentru asta trebuie să 

avem în vedere modernizarea lui. Astăzi vom transmite către acest minister, precum şi 

către Ministerul Fondurilor Europene un memoriu, prin care cerem prelungirea 

termenului până la care putem să finalizăm execuţia lucrărilor din fonduri europene, 

prin Programul operaţional de infrastructură mare 2014-2020. Avem şanse bune de a 

obţine acest lucru pentru că nu suntem singurii în această situaţie şi, ca atare, guvernul 

trebuie să găsească soluţii, pentru a nu lăsa autorităţile locale cu asemenea încărcătură 

pe bugetele anilor următori.   

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Vreau să vă mai spun şi eu ceva: la ora intrării 

noastre în şedinţă bugetul de stat pentru anul 2016 era deja adoptat. E de văzut dacă 

există vreo referire cu privire la categoriile de proiecte care nu au putut fi finalizate în 

anul 2015. 

Dl.consilier judeţean Marinel Kovacs: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

suntem într-adevăr într-o situaţie mai deosebită. Vreau să precizez că votul meu va fi 

unul pozitiv – şi sunt convins că şi al colegilor din grupul liberal – dar trebuie să 

înţelegem cu toţii ce riscuri majore ne asumăm. Cu alte cuvinte, noi suntem în situaţia 

în care nu mai avem un guvern politic şi nu mai avem la cine merge. Ca atare, suntem 

oarecum ”în aer”, pentru că o să fie un anume guvern şi anumiţi decidenţi care nu vor 

putea fi influenţaţi politic! Drept urmare, noi suntem în situaţia în care, spre deosebire 

de celelalte trei aeroporturi, suntem cu lucrările neîncepute! Gândiţi-vă că noi începem 

lucrările de Crăciun, cu alte cuvinte atunci când nu se mai lucrează! Ne asumăm riscul 

că vreo 10-12 milioane de euro îi vom plăti noi, consiliul judeţean! Acesta este riscul! 

Aşadar, în numele colegilor liberali lansez rugămintea ca domnul preşedinte şi întreaga 



conducere executivă a consiliului ca în perioada următoare să facă toate diligenţele 

pentru ca acest risc să fie cât mai mic. Trebuie să ne gândim că băgăm viitorul 

consiliului judeţean în datorie! 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Acesta este într-adevăr riscul, el a fost expus 

public noi trebuie să ni-l asumăm sau nu. Decizia – cel puţin în ceea ce mă priveşte – 

este de asumare, concluziile dumneavoastră, din ceea ce am auzit aici, cred că sunt tot 

aceleaşi, iar în ceea ce priveşte conducerea executivă puteţi fi siguri, stimaţi colegi, că 

niciodată, indiferent de ce proiect a fost vorba, nu a stat deoparte ci s-a implicat, prin 

aparatul de specialitate, pentru ca lucrurile să se întâmple, să funcţioneze şi să ducem la 

bun sfârşit toate proiectele pe care le-am avut în derulare. Cu atât mai mult vom face şi 

pentru acest proiect, de o importanţă strategică în viitor, pentru judeţul Maramureş.  

Dl.consilier judeţean Nicolae Bindiu: Domnule preşedinte, este foarte 

important de înţeles că noi mai avem un proiect foarte important, cel legat de Sistemul 

de Management Integrat al Deşeurilor, care are o fazare. Acum, la câte reguli de 

finanţare din fonduri europene cunosc eu, la finalul acestui an, aşa cum spune cam toată 

lumea, România va pierde circa 8 miliarde de euro. Dacă suntem în situaţia în care nu 

se acceptă acel transfer într-un alt exerciţiu financiar – în istoria finanţărilor europene 

nu s-a întâmplat aşa ceva până acum, dar România, fiind un caz special, de obicei, s-ar 

putea să i se accepte un asemenea transfer care pentru nicio altă ţară nu a fost posibil -  

atunci ne-am putea găsi în situaţia de a închide consiliul judeţean, pentru că suma este 

enormă. Proiectul oricum trebuie asumat, pentru că având contractul de finanţare deja 

semnat noi se cheamă că am intrat în horă şi nu mai putem da înapoi. De acum mergem 

numai înainte şi este vorba de a mai obţine acum un singur lucru, adică ceea ce s-a spus 

aici. Trebuie să mai vedem, de asemenea, să ne încadrăm în aceste termene, mai ales că 

trebuie dat şi ordinul de începere a lucrărilor. 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Ordinul de începere a lucrărilor poate fi dat de la 

momentul semnării, după ce antreprenorul constituie garanţiile prevăzute de lege, 

pentru că obiectul contractului este proiectarea plus execuţia. Astfel, plata în termen de 

3 zile nu ţine în loc emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Pe de altă parte, 

Instrucţiunea emisă de Ministerul Fondurilor Europene care vizează atât Programul 

Sectorial de Transport cât şi cel de Mediu prevede posibilitatea plăţii materialelor la 

livrarea în şantier în cuantum de până la 80%. Noi am avut această sumă aprobată, a 

fost o modalitate de punere în plată, de executare a acelei hotărâri, şi atunci ca şi acum, 

am preferat să avem siguranţa că nu aruncăm aceşti  bani, să ştim că lucrurile se pot 

întâmpla şi să venim în întâmpinarea lor. Acesta a fost raţionamentul potrivit căruia ne-

am luat şi această măsură de prevedere. Am vrut să avem această dezbatere mai largă, 

chiar dacă obiectul proiectului de hotărâre vizează doar termenul de plată, pentru a 

putea ridica toate aceste aspecte într-o discuţie publică, pentru ca fiecare dintre 

domniile voastre să vă exprimaţi punctele de vedere şi a avea o concluzie, nu numai 

pentru noi ci mai ales pentru cei care ne urmăresc, ca să se ştie de ce am luat o 

asemenea hotărâre.  

Acum, vă rog să vă exprimaţi votul la acest proiect de hotărâre. 

 

 



S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.239/2015 

de modificare a Hotărârii nr.118/2015 privind utilizarea unei sume  

din excedentul anual al bugetului judeţului,  

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014 

 

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Continuăm cu proiectul cu hotărâre pentru 

aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din 

rezerva bugetară. Avizul comisiei? 

Dl.consilier judeţean Sorin Petean: Favorabil, conform anexei.  

Dl.consilier judeţean Ioan Tivadar: Domnule preşedinte, constat că există nişte 

dezechilibre foarte mari la modul de finanţare a activităţilor culturale, pe proiecte 

culturale şi nu numai. De exemplu, pentru cel mai vechi festival de datini de iarnă din 

ţară - Festivalul Datinilor de la Sighetu Marmaţiei care este de renume internaţional -   

s-au alocat doar 40 de mii lei, în comparaţie cu cei 50 mii lei alocaţi pentru pavoazarea 

Palatului Administrativ şi a Spitalului judeţean de urgenţă Baia Mare.   

Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Propunerea a fost dezbătută în comisia economico-

financiară. 

Dl.consilier judeţean Sorin Petean: Stimaţi colegi, nu puteam rămâne singura 

instituţie din judeţ fără această pavoazare şi toţi colegii din comisie au fost de acord cu 

acest lucru. Pe de altă parte, pentru fiecare acţiune culturală pe care o vom avea o să 

alocăm sumele necesare, care vor putea fi mai mari 

 Dl.consilier judeţean Ioan Tivadar: Domnule preşedinte, mai aveam de sesizat 

un aspect, legat de Proiectul Circuitului Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord, 

care am înţeles că este în risc de a nu fi finalizat.  

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: După ce epuizăm ordinea de zi am să vă fac o 

trecere în revistă sintetică. Ceea ce spunea domnul vicepreşedinte Zetea este corect. Nu 

am vrut să facem această sinteză a activităţii pe 2015 pentru că încă mai este de muncă 

şi nu s-a încheiat anul. Vedem exact care va fi situaţia pe 31 decembrie, că nu vreau să 

spunem acum ceva şi în ianuarie să constatăm că nu a fost aşa. De aceea am preferat să 

facem un raport final al acestor proiecte în luna ianuarie, pentru ca să ştim cum vom 

închide pe 31 decembrie. Pe Proiectul Circuitul Bisericilor mai sunt lucrări care se 

execută, iar în luna ianuarie veţi avea o informare absolut la virgulă cu tot ceea ce se 

întâmplă şi s-a întâmplat. Dealtfel, am avut conferinţe finale de presă, unde s-au 

prezentat public toate lucrurile care s-au realizat, şi aşa vom proceda şi în continuare.  

 Dl.consilier judeţean Vasile Pop: Domnule preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să 

nu particip la vot. 

  

 S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, 3 abţineri şi 3 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.240/2015 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş  

la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară 



Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Ultimul punct pe ordinea de zi este proiectul de 

hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra investiţiei 

”Alimentare cu apă a comunei Dumbrăviţa cu satele aparţinătoare” de la operatorul S.C. 

Vital S.A. Baia Mare şi trecerea unor bunuri din domeniul public al judeţului 

Maramureş în domeniul public al comunei Dumbrăviţa. Aici este ceea ce v-am explicat 

la început: am avut iniţial un drept de administrare, iar pentru că nu s-a preluat în 

domeniul public s-a dat în administrarea operatorului regional, iar acum se retrage acest 

drept de administrare şi merge în domeniul public al comunei, urmând ca dreptul de 

administrare să fie dat de către comună operatorului regional.  

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru şi 2 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.241/2015 

privind aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra investiţiei 

”Alimentare cu apă a comunei Dumbrăviţa cu satele aparţinătoare”  

de la operatorul S.C. Vital S.A. Baia Mare şi trecerea unor bunuri din domeniul 

public al judeţului Maramureş în domeniul public al comunei Dumbrăviţa 

 

 Dl.preşedinte Zamfir Ciceu: Cu aceasta, şedinţa este închisă. 

 

 

 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 16 decembrie 

2015. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

      Zamfir Ciceu 
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