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Proces Verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș 

din data de 3 februarie 2016 

 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.27/28.01.2016, publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din 29.01.2016. 

 La ședință s-au prezentat 33 de membri ai Consiliului judeţean 

Maramureș. 

 Mai participă, ca invitați, directori din aparatul de specialitate al 

Consiliului, conducători ai instituțiilor subordonate, reprezentanți ai mass-

mediei locale. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu supune spre adoptare procesul verbal al 

ședinței ordinare din 27 ianuarie 2016, care este adoptat, cu 31 voturi pentru și 

o abținere. 

Este supus spre adoptarea plenului următorul proiect de ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre de modificarea a Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 

octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a 

Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare 

ale autorităţii administraţiei publice locale, precum şi a Contractului de 

ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de 

Consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative în care judeţul 

Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2016; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

lucrările de reabilitare a traseului de drum județean limită județ Sălaj (DJ 

108D) - Gârdani (DJ 108D) – Ardusat (DJ 108A) – limită județ Satu 

Mare (DJ 193) – Hideaga (DN 1C); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

lucrările de  reabilitare a drumului județean DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 

182C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E); 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

lucrările de reabilitare a drumului județean  DJ 109F,  limită  județ Sălaj - 

Târgu Lăpuș (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171); 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport 2014-

2019, prin modificarea graficului de circulație; 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de delegare a 

gestiunii Serviciului de administrare a domeniului public și privat al 

județului Maramureș, în domeniul drumurilor județene; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului propriu al judeţului 

Maramureş,   pe anul 2016. 

 

Ordinea de zi este adoptată, cu 32 voturi pentru. 

 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hotărâre de 

modificare a Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind 

încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra 

creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice 

locale, precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi 

Judeţul Maramureş.  

 

Comisia economico-financiară și comisia juridică au dat aviz favorabil 

acestui proiect de hotărâre. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.12/2016 

de modificare a Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013  

privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului  

de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare  

ale autorităţii administraţiei publice locale, precum şi a Contractului  

de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş 

 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean pentru diferite structuri asociative 

în care judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2016.  

Comisia economico-financiară a avizat favorabil proiectul. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.13/2016 

privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul judeţean  

pentru diferite structuri asociative în care judeţul Maramureş  

are calitatea de membru, pentru anul 2016 



Dl.președinte Zamfir Ciceu: Înainte de a vă supune la vot următoarele 

trei proiecte de hotărâre, vreau să vă spun că acestea constituie documente 

pregătitoare în vederea finanțării ulterioare a reabilitării unor trasee de drumuri 

județene. 

Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici la lucrările de reabilitare a traseului de drum 

județean limită județ Sălaj (DJ 108D) - Gârdani (DJ 108D) – Ardusat (DJ 108A) 

– limită județ Satu Mare (DJ 193) – Hideaga (DN 1C). 

 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, precum și comisia 

economico-financiară au avizat favorabil proiectul. 

 

Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Doresc să intervin, domnule 

președinte. În ultimii ani de zile s-a vorbit foarte mult că acest consiliu județean 

a finalizat proiectele începute de celelalte mandate și preluate de la ceilalți 

președinți de consiliu. În ce mă privește, cred că acestea sunt primele proiecte 

de hotărâri privind promovarea unor proiecte noi, mari, de infrastructură ale 

județului Maramureș, pe care desigur că nu le vom putea implementa noi, 

actualul consiliu, ci următorul, cel care va fi ales în a doua jumătate a anului. 

Dar, lăsăm moștenire aceste mari proiecte de infrastructură ale Maramureșului.  

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.14/2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările 

 de reabilitare a traseului de drum județean limită județ Sălaj (DJ 108D) - 

Gârdani (DJ 108D) – Ardusat (DJ 108A) – limită județ Satu Mare 

 (DJ 193) – Hideaga (DN 1C) 

 

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

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de  reabilitare a 

drumului județean DJ 182B, sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. 

DJ 108E).  

 

Cele două comisii de specialitate – economico-financiară și cea de 

urbanism - au avizat favorabil proiectul. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.15/2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la lucrările de  reabilitare a drumului județean DJ 182B 

 sector Coaș (int. DJ 182C) – Remeți pe Someș (int. DJ 108E) 



Dl.președinte Zamfir Ciceu: Vă supun la vot acum proiectul de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de reabilitare a 

drumului județean  DJ 109F,  limită  județ Sălaj - Târgu Lăpuș (DN 18B) – 

Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171).  

 

Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, precum și comisia 

economico-financiară au avizat favorabil proiectul. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.16/2016 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

la lucrările de reabilitare a drumului județean DJ 109F, limită  județ Sălaj 

- Târgu Lăpuș (DN 18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171) 

 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hotărâre pe care vi-l 

supun spre adoptare este cel privind modificarea Programului de transport 2014-

2019, prin modificarea graficului de circulație.  

 

Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Comisia de urbanism a avizat 

favorabil proiectul. Menționez că acest Program a fost făcut în sprijinul elevilor. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.17/2016 

privind modificarea Programului de transport 2014-2019,  

prin modificarea graficului de circulație 

 

 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Mergem acum la proiectul de hotărâre nr.7, 

privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de 

administrare a domeniului public și privat al județului Maramureș, în domeniul 

drumurilor județene.  

 

Comisia juridică și comisia economico-financiară au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

 

Dl.vicepreședinte Emil Marinescu: Stimați colegi, v-aș propune să 

acordăm contractul de administrare pe o perioadă mai lungă, având în vedere 

faptul că ne-am dorit cu toții să modernizăm această societate comercială, iar în 

ultima perioadă, performanțele la care a ajuns societatea de drumuri și poduri 

sunt superioare anilor precedenți. Eu cred că nu justifică să ajutăm această 



societate a noastră să se doteze dacă-i dăm contractul doar pe un singur an. Prin 

urmare, vă propun să prelungim durata contractului pe o perioadă de 5 ani.  

Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Eu aș fi de acord și cu 10 ani, 

dar mă întreb de ce domnul vicepreședinte nu a propus această chestiune în 

cadrul ședinței comisiilor reunite?  

Dl.președinte Zamfir Ciceu Pur și simplu cred că a omis.  

Dl.consilier județean Marius Doru Mărginean: Domnule președinte, în 

opinia mea nu cred că e bine să hotărâm pentru viitor, deoarece nu știm câți 

dintre noi ne vom regăsi în componența noului consiliu județean. Prin urmare, 

consider că este mai corect să prelungim durata cu un an de zile, rămânând ca 

viitorul consiliu să hotărască în continuare, pentru mandatul care vine.  

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Stimați colegi, ideea care se pune poate 

comporta discuții, adică în ipoteza în care sprijinim capitalizarea și dotarea 

acestei societăți o sprijinim ca să fie competitivă pe piață, iar pentru asta trebuie 

să aibă activitate, adică să aibă ce să muncească, nu doar prin ce asigură județul 

ca și activitate de întreținere a drumurilor județene. Eu personal nu am absolut 

nimic împotrivă de a fi o durată mai mare. Am propus așa inițial, iar dacă 

dumneavoastră veți considera de cuviință, am să supun la vot, prin ridicarea 

mâinilor, amendamentul formulat de vicepreședintele Emil Marinescu.  

Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Știm că societățile comerciale din 

domeniul privat, care își doresc să activeze la un nivel profesionist, așa cum și 

noi dorim pentru societatea noastră, printr-o viitoare dotare cu echipamente 

performante, nu au contracte pe un an de zile, pentru că astfel de investiții nu 

merită făcute pe termen atât de scurt, ci vorbim de contracte de 15 – 20 de ani, 

pentru societăți care performează în folosul cetățenilor. Eu cred că putem 

susține această perioadă de cinci ani, pentru că investițiile nu vor fi 

extraordinare, ci vor fi corelate cu această valoare de cinci ani. Anul trecut am 

avut 40 kilometri de drum județean reabilitați de către această societate, adică 

atât cât făceau alte consilii județene într-un mandat întreg noi am reușit într-un 

singur an. Pe de altă parte, profitul obținut anul trecut este unul crescut față de 

anii anteriori. În momentul de față avem un management mai bun, evident 

statistic, și lucrurile acestea trebuie continuate. Dacă înțelegem cu toți 

importanța menținerii acestei societăți atunci trebuie să îi oferim un contract, 

astfel încât să poată face investițiile necesare pentru a îmbunătăți activitatea pe 

care o au.  

Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Domnule președinte, 

consider că ar trebui să facem acest contract ”pe viață”, că în felul acesta 

eliminăm orice alte supoziții și interpretări! Eu consider că e foarte bine să 

prelungim cu un an și vă spun foarte sincer, ca unul care circul foarte mult pe 

drumurile acestui județ, că nu sunt prea entuziasmat ce ceea ce văd privitor la 

infrastructura rutieră maramureșeană! Eu nu văd cum profitul realizat de această 

societate! 



Dl.consilier județean Corin Cherecheș: Cred că ar trebui să pregătească 

să vină firma ”Selina”, venind Mircea Man la conducerea Consiliului județean, 

cred că din cauza asta colegii liberali-democrați socialiști nu vor să voteze!!! Eu 

m-aș duce pe 7 ani, că atunci ar fi cel mai bine! Vă mulțumesc! 

Dl.vicepreședinte Emil Marinescu: Pentru că am fost provocat de 

colegul Kovacs, voi răspunde. În perioada 2014 – 2020, în ceea ce privește 

absorbția de fonduri europene, și societățile de stat pot depune proiecte pentru a 

se moderniza. Orientarea este și în această direcție, iar noi dacă nu-i dăm un 

contract într-o anumită perspectivă, într-un an nu are cum să depună 

documentația, darmite să absoarbă fondurile nerambursabile pentru a se 

moderniza. Pentru a avea o stație de asfalt utilajele moderne sunt foarte scumpe 

și poate niciodată consiliul județean nu și le-ar putea permite. Dacă dorim să 

avem o societate de drumuri modernă și profitabilă investim pe termen lung, 

dacă nu ”închidem robinetul” și asta e! 

Consilierul județean Gheorghe Marian: Eu sunt de acord cu 

propunerea colegului Mărginean, aceea de a lăsa următorul consiliu să hotărască 

viitorul acestei societăți comerciale! 

Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Încep să văd că grupul liberal 

reiterează aceleași discuții avute pe vremea președintelui Mircea Man, care 

pledează pentru privatizarea acestei instituții. Oare asta doriți și dumneavoastră? 

Eu cred că dânșii doresc să privatizăm tot, să nu mai avem nimic, nici o 

societate administrată de consiliul județean, iar dacă se dorește a se deschide o 

discuție pentru privatizare, ar fi bine să se spună lucrurilor pe nume, nu așa, că 

prelungim cu un an, după care viitorul președinte de consiliu județean să vină să 

gestioneze privatizări. În acest moment societatea de drumuri funcționează, 

avem rezultate bune, mult mai bune decât în orice alt an pentru că am obținut 

finanțări importante pe drumuri. La fel și în acest an, avem finanțări bune pentru 

societatea de drumuri, prin care se poate gestiona bine rețeaua de drumuri 

județene. Avem aprobați indicatorii tehnico-economici pentru trei drumuri 

județene și în continuare situația se îmbunătățește.  Dar vă rog să nu veniți 

subversiv cu astfel de mesaje, pentru că nu este corect.  

Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Domnule președinte, eu îmi 

exprim nedumerirea că în răstimpul unei ore și jumătate cât a ținut ședința 

comisiilor reunite, când dumneavoastră ați venit cu propunerea pentru acest 

proiect nu ați amintit de o asemenea posibilitate! Proiectul pe care l-ați propus 

la vot comisiilor reunite a fost votat așa cum ni l-ați propus. Acum, cei doi 

vicepreședinți vin să spună altceva! Iar ca mod de gândire, eu nu mai înțeleg 

conducerea executivă a consiliului județean!  

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Stimați colegi, eu sunt un om mai tolerant 

și văd lucrurile mai flexibil. Fiecare din colegii din conducerea executivă poate 

avea propria opinie. Nu am absolut nimic împotrivă vizavi de opinia fiecăruia 

dintre dumneavoastră. Așadar, am să supun la vot propunerea domnului 

vicepreședinte Marinescu de prelungire a contractului  pe o durată de cinci ani 



de zile. Cine este pentru? – 19 voturi; Împotrivă? – 0 voturi; Abțineri – 14 

voturi.  

 

Amendamentul a fost adoptat. 

 

Este supus apoi spre adoptare proiectul de hotărâre, în integralitatea sa. 

 

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru, 11 abțineri și 1 vot împotrivă, 

 

HOTĂRÂREA NR.18/2016 

privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii Serviciului 

de administrare a domeniului public și privat  

al județului Maramureș, în domeniul drumurilor județene 

 

 Dl.consilier județean Sorin Petean: Domnule președinte, nu ar trebui să 

ne scape din vedere faptul că noi astăzi avem un director interimar la societatea 

noastră de drumuri județene și nu avem un consiliu de administrație acolo. 

Consider că ar fi necesar de reglementat aceste chestiuni, înainte de încheierea 

mandatului dumneavoastră. 

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

privind aprobarea  bugetului propriu al judeţului Maramureş,   pe anul 2016.  

Dl.consilier județean Sorin Petean: Domnule președinte, aici avem un 

amendament cu două componente, discutat în comisia de specialitate în felul 

următor: în tabelul d le articolul 2 la punctul 8 – capitolul Cultură, recreere, 

religie – se introduce un nou rând după sintagma CONSILIUL JUDEȚEAN – 

cultură, cu denumirea CONSILIUL JUDEȚEAN –tineret, cu suma de 150 mii 

lei, prin diminuarea valorii de la cultură cu aceeași sumă. A doua componentă 

este diminuarea rezervei bugetare de la suma de 1,5 milioane lei la 1,2 milioane 

lei și creșterea la capitolul Sport de masă cu cei 200 mii lei. 

 

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: O intervenție, domnule președinte. 

Pentru că în ultimele zile am avut foarte multe discuții cu federația 

organizațiilor neguvernamentale de tineret din Maramureș este pentru prima 

dată când în bugetul consiliului județean se corelează la finanțare Legea 350 a 

tineretului și acesta este un lucru bun.  

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Doresc să vă spun și eu că în fiecare an 

consiliul județean a finanțat activitatea de tineret, inclusiv a acelor categorii de 

tineret care au făcut solicitare acum, chiar dacă nu a fost cuprins un capitol 

bugetar. Atunci când s-au încadrat au fost sprijinite financiar uneori direct din 

rezerva bugetară, noi fiind pentru activitatea de tineret de fiecare dată când am 

fost provocați. 



Vă supun acum spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului propriu al județului Maramureș pe anul 2016. 

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.19/2016 

privind aprobarea bugetului propriu al județului Maramureș 

pe anul 2016 

 

 

 Cu acestea, președintele Consiliului judeţean Maramureș declară ședința 

închisă. 

 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul process verbal, astăzi 3 

februarie 2016. 

 

 

 

 

 P R E Ș E D I N T E, 

       Zamfir Ciceu 

 

             Pentru Secretar al Județului, 

      Ioan Dragoș – Director Executiv DJAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A consemnat: Valeria Mihaela Ghita - consilier principal în cadrul 

Compartimentului Gestiune Documente și Secretariat Consiliu. 

 

 

 


