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 Şedinţa de Constituire a noului Consiliu judeţean este convocată prin 

Ordinul Prefectului judeţului Maramureş nr.265/21.06.2016, pentru a se 

desfăşura în data de 24 iunie 2016, începând cu ora 9. 

 După intonarea imnului de stat al României, dl. Sebastian Lupuţ, 

prefect al judeţului Maramureş, declară deschisă şedinţa de constituire a 

Consiliului judeţean Maramureş.   

 Dl.Sebastian Lupuţ, prefect al judeţului Maramureş: În conformitate 

cu dispoziţiile art.89 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

coroborat cu art.1 din Anexa 1 la OG.35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat 

prin Legea 673/2002, am convocat, prin Ordinul 265 din 21.06.2016, consilierii 

declaraţi aleşi la alegerile din 5 iunie anul curent, pentru şedinţa de constituire a 

Consiliului judeţean Maramureş.  

 Şedinţa este legal constituită deoarece participă 26 din cei 35 de 

consilieri. Momentan lipsesc din sală consilierii judeţeni care reprezintă grupul 

politic PNL.  

Lucrările de şedinţă sunt conduse de cel mai în vârstă dintre consilieri, 

dl.Kokenyesdi Mihai, asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri judeţeni, d-nii  

Coman Radu şi Butuza Cosmin.  

 Dl.Kokenyesdi Mihai: Permiteţi-mi să vă propun următoarea ordine de 

zi: 

1. Alegerea comisiei de validare; 

2. Validarea mandatelor consilierilor judeţeni aleşi; 

3. Depunerea jurământului de către consilierii validaţi; 

4. Alegerea noului preşedinte de şedinţă din rândul consilierilor validaţi; 

5. Alegerea Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; 

6. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean Maramureş. 



Având în vedere caracterul special al şedinţei, nu se vor discuta alte 

puncte.  

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi. 

 Dl.Kokenyesdi Mihai: Punctul 1: Comisia de validare trebuie să fie 

constituită din 3 membri. Vă rog să faceţi propuneri. 

 Dl.Marinescu Emil: Din partea grupului social democrat – dl. Drulea 

Cosmin. 

 Dl.Morar Lucian: Din partea Partidului Mişcarea Populară – pe dl. 

Varga Cornel. 

 Dl.Zetea Gabriel: Având în vedere că reprezentanţii PNL lipsesc din 

sală, o propun pe d-na Bondi Gyongyike, din partea grupului UDMR. 

 

 Propunerile făcute au fost votate în unanimitate. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.97/2016 

privind alegerea Comisiei de validare 

 

 Urmează pauza necesară verificării documentelor de către Comisia de 

Validare, timp în care se prezintă în sala de şedinţă şi grupul consilierilor PNL 

(9 persoane). Acum consiliul numără în total 35 de membri. 

 După verificarea documentelor, comisia de validare, prin d-na Bondi 

Gyongyike, dă citire următorului Raport privind validarea mandatelor 

consilierilor judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016:  

 Comisia de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului judeţean 

Maramureş nr.97din 24 iunie 2016 a procedat în prima sa şedinţă la alegerea 

preşedintelui şi secretarului comisiei. Cu unanimitate de voturi în funcţia de 

preşedinte a fost ales doamna Bondi Gyongyike iar în funcţia de secretar 

domnul Drulea Cosmin. 

 Procedând la examinarea documentelor transmise de Biroul Electoral de 

Circumscripţie Judeţeană în vederea validării mandatelor de consilieri comisia 

a constatat următoarele: 

 La alegerile locale din data de 5 iunie 2016 în listele electorale din cele 

76 unităţi administrativ teritoriale au fost înscrise  431762 persoane cu drept de 

vot prezentându-se la vot 204064 alegători. 

 Pentru alegerea consilierilor judeţeni  au fost depuse 11 liste. 



 În procedura de stabilire a rezultatului alegerilor pentru consiliul 

judeţean s-a constatat că un număr de 14121 buletine de vot au fost nule, iar 

189886 au fost voturi valabil exprimate. 

 Pe baza totalului voturilor valabil exprimate a fost stabilit pragul 

electoral de 5% la 9494 , de 7% la 13292 şi de 8% la 15190. 

 Verificându-se numărul voturilor valabil exprimate obţinut de fiecare 

formaţiune politică s-a constatat că un număr de 6 formaţiuni politice au 

îndeplinit pragul electoral. În ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

obţinute acestea sunt: 

1. Partidul Naţional Liberal      43365 

2. Partidul Social Democrat     66717 

3. Coaliţia pentru Baia Mare     26217 

4. Uniunea Democrată Maghiară din România  10278 

5. Partidul Ecologist Român     11282 

6. Partidul Mişcarea Populară    16305 

Celelalte liste nu au îndeplinit pragul electoral obţinând un număr de 

voturi valabil exprimate inferior pragului astfel : 

1. Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor  4542 

2. Partidul Maramureşenilor     3156 

3. Partidul România Mare     3235 

4. Partidul Naţional Democrat     2493 

5. Partidul M10       2296 

Procedându-se la stabilirea coeficientului electoral de circusmcripţie 

judeţeană  acesta a fost calculat la 4976. Pe baza acestui coeficient au fost 

repartizate în prima etapă 13 mandate pentru Partidul Social Democrat, 8 

mandate pentru Partidul Naţional Liberal, 5 mandate pentru Coaliţia pentru 

Baia Mare, 2 mandate pentru Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

şi 2 mandate pentru Partidul Ecologist Român. În etapa a doua a fost atribuite 

mandatele nerepartizate în prima etapă, pe baza numărului de voturi 

neutilizate, către PSD şi PNL. 

 Nu au fost înregistrate întâmpinări şi contestaţii . 

 Toate cele şase formaţiuni politice au depus la Autoritatea Electorală 

Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale conform 

art. 38 alin (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale confirmată de publicarea în Monitorul 

Oficial a listelor respective astfel: M.O. nr. 444/14.06.2016 pentru PSD M.O. 



nr. 460/21.06.2016 pentru PNL PMP şi U.D.M.R. , M.O. nr. 464/22.06.2016 

pentru PER __ 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art. 5 alin (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

a Consiliului judeţean comisia de validare poate propune invalidarea numai 

dacă constată că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate sau dacă alegerea 

s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii.  

 Din documentele depuse la comisia de validare rezultă că domnul 

Cherecheş Cătălin - consilier ales pe lista Coaliţiei pentru Baia Mare - a 

înaintat cererea de demisie înaintea desfăşurării procedurii de validare. 

Conducerile judeţene a formaţiunilor politice pe a căror listă au candidat au 

comunicat în scris că nu mai fac parte din aceste formaţiuni politice şi solicită 

expres să nu fie validaţi  în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul 

de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean. Se propune validarea 

următorului supleant a listei respective, pentru care există confirmarea că face 

parte din formaţiunea politică pe a cărei listă a fost ales. 

 Comisia de validare propune validarea următorului supleant pe listă, în 

persoana d-lui Mişulec Nicolae. 

 S-a procedat la verificarea fiecărui mandat în parte, nefiind constatate 

situaţii de încălcare a condiţiilor de eligibilitate stabilite prin lege şi nu au fost 

înregistrate plângeri sau contestaţii cu privire la frauda electorală. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare  şi a art. 5 alin.(1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Consiliului Judeţean, Comisia de validare cu unanimitate de voturi propune 

validarea mandatelor următorilor consilieri judeţeni, aleşi conform listei anexă 

la prezentul raport: Ambruş Emil (PSD), Anghel Cristian  (PER), Ardelean 

Teodor (CpBM), Bârlea Gheorghe (PNL), Beuca Ion (PNL), Bondi Gyongyike 

(UDMR), Bota Călin Ioan (PNL), Butuza Cosmin Răzvan (PSD), Cerneştean 

Mihai Felician (PNL), Cheudan Ioan (CpBM), Ciocan Mircea (PER), Coman 

Ioan Radu (PSD), Dăncuş Ioan Doru (CpBM), Drulea Cosmin Ioan (PSD), 

Kokenyesdi Mihai Ştefan (UDMR), Kovacs Francisc Marinel (PNL), Lazăr 

Doru Alexandru (PNL), Man Mircea (PNL), Marinescu Emil (PSD), Mihali 

Anişoara Iulia (PNL), Mişulec Nicolae (CpBM), Moga Liliana Reghina (PSD), 



Moldovan George Dumitru (PMP), Morar Lucian Ioan Titus (PMP), Muntean 

Emil Vasile (PSD), Mureşan Claudiu Iulian (PSD), Orza Doru (PSD), Pop 

Mihai Sorin (CpBM), Rohian Anton (PSD), Sas Ioan (PSD), Stauder Rudolf 

(PNL), Timiş Gică (PSD), Tomoiagă Gheorghe Bogdan (PSD), Varga Cornel 

(PMP), Zetea Gabriel Valer (PSD). 

 Se trece la validarea pe rând, a fiecărui consilier judeţean. 

 

 Consilierii judeţeni Ambruş Emil, Anghel Cristian şi Ardelean 

Teodor sunt validaţi în unanimitate. 

 Domnul consilier judeţean Zetea Gabriel recomandă colegilor de la 

PSD şi partenerilor domniilor lor, abţinerea la votul pentru validarea 

consilierilor PNL, ca o sancţiune pentru tentativa de boicot venită din partea 

acestora.   

 Dl. consilier judeţean Man Mircea: Stimaţi colegi, ştim foarte bine ce 

discuţii au fost şi ce fel de negocieri s-au purtat. Astăzi îi vedem la masă pe 

”duşmanii noştri politici”, care iată că sunt împreună, chiar dacă unii dintre ei 

au spus că astăzi nu vor fi aici, în această sală! Nu s-au mai tăiat pensii, salarii, 

nu s-a mai tăiat nimic! PNL-ul are 9 voturi astăzi, aici. Domnule Zetea, noi 

suntem responsabili şi vom fi în continuare pentru electorat. Dumneavoastră, aţi 

spus public că aveţi în mapă de la Dragnea 110 milioane pentru drumurile 

judeţene şi abia aşteptăm să îi puneţi în practică. Tot dumneavoastră aţi promis 

public, în campania electorală, ceea ce trebuie făcut pentru Maramureş şi să ştiţi 

că, indiferent de validarea sau invalidarea din partea dumneavoastră, noi cei din 

PNL suntem responsabili pentru Maramureş şi o să vă sprijinim în toate 

proiectele pe care vreţi să le puneţi în aplicare pentru Maramureş şi 

maramureşeni, dar nu pentru PSD! 

 Dl.consilier judeţean Zetea Gabriel: Din eleganţă şi pentru a păstra 

prestigiul Consiliului judeţean, instituţie pe care dl. Man nu a reprezentat-o cu 

cinste în perioada cât a fost preşedinte, nu am să-i răspund provocării.  

 Dl.consilier judeţean Rohian Anton: Domnule Mircea Man, a sta la 

masă cu oamenii care au fost aleşi este decizia electoratului maramureşean. 

Sunteţi un artist în a porni cu stângul în toată problema de negociere. Greu s-a 

mai naşte un artist aşa ca dumneavoastră din punctul de vedere de a negocia şi a 

ţine starea de tensiune până în ultimul moment! Din punctul acesta de vedere 

consideraţi că negocierile s-au purtat onest, fără să ne gândim la pensii, fără să 

ne gândim că lucrurile puteau fi de altă natură, iar dacă cetera mergea altfel, 

dumneata cântai astăzi! Astăzi însă este vocea PSD-ului şi vom fi foarte 

responsabili în acest mandat, să dăm judeţului Maramureş ce este, având în 

vedere culoarul care este aici la masă şi oamenii care sunt aici! Celelalte lucruri 

sunt o deşertăciune.  

  



 În cele ce urmează, este supusă la vot validarea consilierului judeţean 

Bârlea Gheorghe.   

 Cu 12 voturi pentru şi 22 de abţineri, validarea consilierului judeţean 

Bârlea Gheorghe este respinsă la vot. În consecinţă, mandatul d-lui Bârlea 

Gheorghe nu este validat. 

 Dl.consilier judeţean Bârlea Gheorghe: Dacă-mi permiteţi, sunteţi o 

fotografie de grup care greu va putea fi retuşată, pentru că, domnule Zetea, 

debutaţi intempestiv într-o formulă care nu vă onorează deloc! Negocierea nu 

este o culpă. Negocierea face parte din regula jocului politic, dar dumneavoastră 

doar mimaţi eleganţa care nu vă caracterizează prin modul în care aţi procedat. 

Dumneavoastră procedaţi în dispreţul votului pe care l-au dat oamenii şi credeţi 

că e valabil doar votul dumneavoastră! Este o descalificare morală, care nu ştiu 

cum va putea fi eludată din biografia dumneavoastră morală de om politic, 

biografie ce nu este deocamdată foarte bogată! 

 Dl.consilier judeţean Zetea Gabriel: Din respect pentru Consiliul 

judeţean Maramureş nu o să-i răspund nici domnului Bârlea! Astfel de atacuri 

nu-şi au locul aici.  

 Dl.consilier judeţean Man Mircea: În acest moment grupul PNL se 

retrage, dorindu-i d-lui Zetea mult succes. Dacă domnia sa consideră că 45 de 

mii de maramureşeni n-au votat pentru consiliul judeţean, este o problemă care 

vă aparţine. 

  

 Este supusă la vot validarea mandatului d-lui consilier judeţean Beuca 

Ion. 

 

 Dl.consilier judeţean Zetea Gabriel: Având în vedere politica onestă pe 

care dl. Beuca a dus-o în judeţul Maramureş, recomand grupului PSD şi 

partenerilor votarea mandatului d-lui Beuca.  

 

 Consilierul judeţean Beuca Ion a fost validat. 

 

 Dl.consilier judeţean Zetea Gabriel: D-le preşedinte, fac observaţia că 

dl. Bârlea nu are drept de vot, nefiind validat. 

 Dl.consilier judeţean Ardelean Teodor: Pe chestiune de procedură, 

domnule preşedinte. Pentru că, de la început până al sfârşit votează oameni care 

au fost sau n-au fost validaţi, domnul Bârlea are dreptul să voteze chiar dacă nu 

a fost validat ! Aici e logică pură, nu este speculaţie! 

  

 În cele ce urmează sunt validate în unanimitate mandatele 

consilierilor judeţeni Bondi Gyongyike şi Bota Călin Ioan.  

 

 

 



Dl.consilier judeţean Bota Călin Ioan: Cred că ar trebui să încheiem 

acest circ, pentru că nu trebuie să transferăm acestui for anumite lupte sau 

antipatii pe care le-am avut până acum. Ne-am adunat aici pentru a desfăşura un 

act administrativ, care trebuie să aibă argumente corecte şi legale. Să trecem 

peste cele legate de subiectivismul fiecăruia dintre noi. Mai cred că cei din PNL 

– aşa cum s-a văzut până acum prin modul de manifestare a votului – au avut 

corectitudinea şi onestitatea de a vota aşa cum a recomandat comisia de 

validare. Asumarea unui vot împotrivă sau a unei abţineri de la votul 

mandatelor consilierilor PNL este o chestiune care duce la o cu totul şi cu totul 

altă sferă.  

Dl.consilier judeţean Zetea Gabriel: Apreciez eleganţa şi seriozitatea d-

lui Bota şi venirea dânsului în consiliu aduce un plus de experienţă în 

administraţia locală, iar activitatea politică îl recomandă ca un foarte bun viitor 

consilier judeţean. Dar, domnule Bota, toate aceste lucruri trebuia să le stabiliţi 

în şedinţa PNL, atunci când aţi hotărât să boicotaţi şedinţa aceasta şi când aţi 

întârziat. Acest gen de politică nu are ce căuta în judeţul Maramureş. 

Dl.consilier judeţean Bota Călin Ioan: Nu există sancţiuni pentru 

modul în care gândeşte sau doreşte să se manifeste fiecare dintre partidele 

politice care compun acest for decizional! Sancţiunile se dau de către electorat! 

 

Se validează apoi mandatele consilierilor judeţeni Butuza Cosmin 

Răzvan, Cerneştean Mihai Felician, Cheudan Ioan, Ciocan Mircea, Coman 

Ioan Radu, Dăncuş Ioan Doru, Drulea Cosmin Ioan, Kokenyesdi Mihai 

Ştefan, Kovacs Francisc Marinel, Lazăr Doru Alexandru. 

 

Se solicită votul de validare pentru consilierul judeţean Man Mircea. 

 

Dl.consilier judeţean Zetea Gabriel: Domnule preşedinte, grupul PSD 

recomandă evident invalidarea mandatului d-lui Man Mircea, considerând că 

este sub demnitatea lui să coboare din Parlamentul României la nivelul 

Consiliului judeţean Maramureş!  

Dl.Man Mircea: Domnule Zetea, să ştiţi că am fost primul preşedinte al 

Maramureşului ales prin vot direct! Nu am fost o consecinţă a USL-ului! Să mai 

ştiţi că am un mare respect faţă de acest judeţ şi locuitorii lui, iar invalidarea 

dumneavoastră alături de cei de la PMP nu vă onorează şi, credeţi-mă, faceţi o 

mare greşeală! O să rămân consilier judeţean până la toamnă şi până atunci o să 

tot vorbim de această alegere! 

 

Mandatul domnului Mircea Man nu a fost validat. 

 

 

 



Dl.deputat Matei Călin (PSD): Domnule preşedinte de şedinţă, daţi-mi 

voie să intervin. Este primul consiliu judeţean în care nu depun jurământ în 

calitate de consilier judeţean, eu fiind parlamentar acum. Vreau să le aduc 

aminte d-lor Man Mircea şi Kovacs Marinel că la patru constituiri de consilii 

judeţene, cu excepţia celor două mandate cu vot uninominal, Partidul Democrat 

şi Partidul Naţional Liberal au invalidat lista consilierilor PSD! Acum facem un 

foarte mare tam-tam pe cinste, corectitudine şi onoare!  

Dl.consilier judeţean Bota Călin Ioan: Domnule preşedinte, permiteţi-

mi să-i adresez o întrebare domnului deputat: atunci aţi fost foarte bucuroşi şi 

aţi acceptat, aşa cu mâinile deschise? 

Dl.deputat Matei Călin: Nu, am ajuns în instanţă, aşa să ştiţi!  

 

 Procedura de validare continuă. Sunt validate mandatele consilierilor 

judeţeni Marinescu Emil, Mihali Anişoara Iulia, Mişulec Nicolae, Moga 

Liliana Reghina, Moldovan George Dumitru, Morar Lucian Ioan Titus, 

Muntean Emil Vasile, Mureşan Claudiu Iulian, Orza Doru, Pop Mihai 

Sorin, Rohian Anton, Sas Ioan, Stauder Rudolf, Timiş Gică, Tomoiagă 

Gheorghe Bogdan, Varga Cornel, Zetea Gabriel Valer.  

 

 Se supune apoi spre adoptare hotărârea de validare a mandatelor 

consilierilor judeţeni. 

 

 S-a adoptat în unanimitate 

 

HOTĂRÂREA NR.98/2016 

privind validarea mandatelor de consilieri judeţeni,  

declaraţi aleşi la alegerile din data de 5 iunie 2016 

 

 Urmează acum procedura de învestire a fiecărui consilier judeţean, prin 

depunerea jurământului. 

 După acest moment, se trece la votarea hotărârii de constituire a noului 

consiliu judeţean. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.99/2016 

privind declararea Consiliului Judeţean Maramureş ca legal constituit, 

în urma alegerilor din data de 5 iunie 2016 

 

 Dl.Sebastian Lupuţ, prefect al judeţului: Stimaţi consilieri judeţeni, ţin 

să vă felicit pentru rezultatele obţinute la alegerile din 5 iunie 2016. Misiunea 

dvs. nu va fi uşoară, problemele judeţului sunt multe însă ţin să vă reamintesc 

faptul că locuitorii acestui judeţ şi-au pus speranţele în dvs. şi cred că veţi lua 



cele mai bune decizii. M-aş bucura dacă acest consiliu ar funcţiona dincolo de 

diferenţe şi apartenenţe politice, pentru că în tot ceea ce veţi face de acum, 

binele cetăţenilor maramureşeni trebuie să primeze. Vă asigur că veţi beneficia 

de întreg sprijinul execuţiei prefecturii şi al meu personal. Vă urez să aveţi parte 

de un mandat rodnic, cu multe proiecte pline de succes, spre binele 

maramureşenilor. 

  

 Pe procedură, dl. consilier judeţean Kokenyesdi Mihai, conducătorul 

şedinţei, anunţă că urmează alegerea unui nou preşedinte de şedinţă din rândul 

consilierilor validaţi. 

 Consilierul judeţean Zetea Gabriel Valer îl propune ca preşedinte de 

şedinţă pe consilierul judeţean Marinescu Emil. 

 Nemaifiind alte propuneri, propunerea este supusă la vot. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.99/A 

privind desemnarea d-lui Marinescu Emil 

ca preşedinte de şedinţă 

 

 Ca următor punct pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă anunţă trecerea 

la constituirea grupurilor de consilieri, în conformitate cu prevederile din 

Regulamentul Consiliului judeţean. 

 După consultări, s-au format următoarele grupuri de consilieri: 1) Grupul 

PSD-UDMR, avându-l ca lider pe consilierul Rohian Anton şi pe Bondi 

Gyongyike – vicelider; grupul politic PNL şi-a desemnat ca lider şi vicelider pe 

consilierii judeţeni Kovacs Marinel şi Bota Călin Ioan; din partea grupului PMP 

sunt aleşi ca lideri consilierii Varga Cornel şi Moldovan George; grupul politic 

Coaliţia pentru Baia Mare - PER şi-a desemnat ca lider şi vicelider pe consilierii 

judeţeni Anghel Cristian şi Cheudan Ioan.  

 În cele ce urmează, se trece la alegerea Preşedintelui Consiliului judeţean 

Maramureş. 

 Consilierul judeţean Anton Rohian, lider al grupului PSD-UMDR, îl 

propune în funcţia de preşedinte al consiliului judeţean Maramureş pe 

consilierul judeţean Zetea Gabriel Valer (PSD). 

 În continuare, se fac propunerile şi pentru alegerea celor doi 

vicepreşedinţi. 

 Astfel, consilierul judeţean Varga Cornel îl propune pentru funcţia de 

vicepreşedinte 1 pe consilierul judeţean Morar Lucian Ioan Titus (PMP). 

 Liderul de grup Anghel Cristian îl propune pentru a doua funcţie de 

vicepreşedinte al Consiliului judeţean pe consilierul judeţean Dăncuş Ioan Doru 

(Coaliţia pentru Baia Mare). 

 Se întocmesc şi se distribuie buletinele de vot, cu cele 3 propuneri. 



 După votare şi numărarea voturilor, comisia de validare anunţă 

următoarele rezultate: 

- dl. Zetea Gabriel Valer, propus pentru funcţia de preşedinte, a obţinut 

25 de voturi pentru; 

- dl. Morar Lucian Ioan Titus, propus pentru funcţia de vicepreşedinte 1, 

a obţinut 24 voturi pentru; 

- dl. Dăncuş Ioan Doru, propus pentru funcţia de vicepreşedinte 2, a 

obţinut 25 voturi pentru. 

 

Sunt supuse apoi aprobării plenului, cele 3 proiecte de hotărâri, privind 

alegerea executivului Consiliului judeţean Maramureş. 

 

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru şi 7 abţineri 

 

HOTĂRÂREA NR.100/2016 

privind alegerea domnului Zetea Gabriel Valer  

în funcţia de Preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş 

  

 S-a adoptat, cu 26 voturi pentru şi 7 abţineri 

 

HOTĂRÂREA NR.101/2016 

privind alegerea domnului Morar Lucian Ioan Titus  

în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului judeţean Maramureş 

 

 S-a adoptat, cu 26 voturi pentru şi 7 abţineri 

 

HOTĂRÂREA NR.102/2016 

privind alegerea domnului Dăncuş Ioan Doru  

în funcţia de Vicepreşedinte al Consiliului judeţean Maramureş 

 

 În continuare, şedinţa este condusă de noul preşedinte al Consiliului 

judeţean Maramureş, dl. Zetea Gabriel Valer.  

 Dl.preşedinte Zetea Gabriel Valer: Vă  mulţumesc tuturor şi sunt 

convins că vom face o echipă, aşa cum am făcut în ultimii ani în judeţul 

Maramureş. Proiectele de hotărâri ale Consiliului se votează aproape în 

unanimitate, pentru că toţi avem în minte interesul judeţului atunci când intrăm 

în sala de plen, aşa cum am recomandat în ultimii ani tuturor celor din partidele 

politice ca atunci când trec pragul unei săli de şedinţe, este bine să dezbrăcăm 

haina politică şi să ne luptăm pentru binele oamenilor care ne-au votat. 

Mulţumesc conducerilor anterioare ale acestui consiliu, în special domnului 

preşedinte Zamfir Ciceu pentru acest bilanţ pozitiv al celor patru ani de mandat, 

în care s-au finalizat proiecte importante, pe care unii le-au crezut pierdute încă 

de la început. Avem în continuare lucruri importante de făcut, proiecte în 



derulare, care vor necesita întreaga noastră atenţie şi care vor trebui finalizate, 

pentru ca judeţul nostru să se numere printre cele fruntaşe din ţară în privinţa 

accesării fondurilor europene. Mă aştept la o conlucrare foarte bună cu toate 

grupurile de consilieri judeţeni. Uşa mea va fi deschisă pentru fiecare lider de 

grup sau simpli consilieri judeţeni. De asemenea, vreau să avem o colaborare 

extraordinară cu administraţiile publice locale, să avem reprezentanţi ai 

consiliului judeţean la cât de multe şedinţe în teritoriu, pentru ca împreună cu 

reprezentanţii comunităţilor locale să putem continua proiectele judeţului 

Maramureş. Maramureşenii vor rezultate şi nu vorbe de la cei pe care i-au ales 

şi împreună cred că vom reuşi. Mă bucur că am alături de mine o echipă atât de 

tânără, pe colegii mei Lucian Morar şi Doru Ioan Dăncuş, cărora le mulţumesc 

pentru felul în care am discutat în ultimele săptămâni în ceea ce priveşte 

amiabilizarea programelor de guvernare locală pe care le-am propus atât în 

campania electorală cât şi înainte maramureşenilor.  

 Îi mulţumim fostului preşedinte Zamfir Ciceu pentru felul cum a condus 

Maramureşul în ultimii patru ani de zile şi pentru felul în care a impus o etică a 

muncii în această instituţie. Dacă doreşte, îl invit la cuvânt. 

 Dl.Zamfir Ciceu, ex-preşedinte al Consiliului judeţean Maramureş: 

Vă mulţumesc. În primul rând vreau să felicit noii consilieri aleşi ai judeţului 

Maramureş. Pentru prima dată nu am să vă vorbesc despre proiecte de hotărâri 

sau alte categorii de proiecte. Vreau doar să transmit câteva gânduri. Aceşti 

patru ani pentru mine au fost o provocare, sau o altfel de provocare, venind din 

sfera executivă de pe vremuri a administraţiei publice, unde am avut şansa să 

lucrez alături de un mare om al administraţiei publice maramureşene ale cărui 

merite nu cred că i le poate contesta cineva – mă refer la consilierul judeţean de 

astăzi Cristian Anghel, fost primar al municipiului Baia Mare – şi căruia îi 

mulţumesc pentru formarea iniţială în administraţia publică. Am plecat de-acolo 

într-o lume mai dinamică, cea a liberei exercitări a unei profesii în avocatură, 

unde am putut cumva să fiu prins în mrejele administrative, atât în cauzele pro 

cât şi în cele împotriva administraţiei publice, pe care le-am reprezentat. A 

urmat apoi o perioadă de ales local, la municipiul Baia Mare, unde iarăşi am 

făcut o echipă excepţională alături de primarul în funcţie atunci, dl. Cristian 

Anghel, unde, pentru o scurtă perioadă de timp, am avut chiar şi o funcţie 

executivă, cea de viceprimar al municipiului Baia Mare. După aceea, a urmat 

această mare provocare pentru mine, exercitarea funcţiei de preşedinte al 

Consiliului judeţean Maramureş, într-un moment în care judeţul Maramureş 

avea unele probleme. Acestea au fost depăşite, asta şi datorită oamenilor cu care 

am muncit. Pe această cale vreau să le mulţumesc foştilor colegi din consiliu 

alături de care am muncit foarte bine. Iniţial am avut mai multe dispute, până 

ne-am armonizat cu modul şi stilul fiecăruia, până am reuşit să ne înţelegem, 

până au reuşit colegii mei să înţeleagă că nu doresc altceva decât să finalizez 

ceea ce se putea finaliza. Şi ne-a ajutat Dumnezeu să le finalizăm pe toate, ne-a 

ajutat Dumnezeu să vă propunem altele pe care să le finalizaţi dumneavoastră, 



să demarăm cel mai important proiect pe care îl are judeţul astăzi, Proiectul 

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Maramureş, vizavi de 

care va trebui să luaţi unele hotărâri, încă din această lună, într-o şedinţă 

extraordinară. Să nu vă feriţi de asumarea de responsabilităţi corecte, să nu vă 

feriţi de a lua decizii, să nu plecaţi urechea la ce se vorbeşte pe la colţuri, să 

analizaţi documentaţia cu mare atenţie şi să luaţi acele măsuri care fac ca acest 

proiect să meargă.  

 Şi vă mai rog ceva: să discutaţi la modul cel mai elegant şi serios posibil 

cu acei colegi din administraţia publică care nu reuşesc să înţeleagă şi să-şi 

depăşească propriul orgoliu. Să înţeleagă că mândria, orgoliu, fac mână bună cu 

prostia, aceştia nereuşind altceva decât să-şi întoarcă până la urmă proprii 

cetăţeni împotriva lor, însă nu chiar acum. Mă refer aici la u.a.t. Târgu Lăpuş şi 

Moisei care nu vor putea singure să gestioneze problema deşeurilor, a 

Serviciului Public de Salubrizare, care este o obligaţie prin lege. Probabil că 

acesta nu este cel mai bun proiect, dar acesta este finalizat. În cursul zilei de ieri 

am primit răspunsul la scrisoarea publică deschisă pe care am adresat-o 

premierului României şi Ministerului Fondurilor Europene. Dl. preşedinte ales o 

să o vadă şi o să ia măsurile care se impun. Recomandarea lor este de a purta 

toate discuţiile necesare pentru ca aceste unităţi administrative să rămână în 

sistem. Dealtfel este şi recomandarea mea personală, pentru că dacă nu vor 

înţelege, se vor trezi înafara lui. Ieşirea lor nu va produce o modificare 

substanţială care să excludă proiectul de la finanţare sau, Doamne fereşte, să fie 

nevoie de returnarea întregii finanţări primită până acum.  

 Până pe 30 iunie mai trebuie gestionat un fenomen: se finalizează nişte 

contracte care au ajuns la termen; s-au început nişte proceduri de prelungire pe 

care va trebui, domnule preşedinte, să le gestionaţi în continuare cu cea mai 

mare responsabilitate. Contractorii vor încerca să profite de această perioadă de 

tranziţie, să negocieze cât mai mult, dar mizez pe înţelepciunea colegilor mei 

din aparatul propriu şi din consiliul judeţean, astfel încât să se ajungă la o 

finalizare.  

 Am încercat să transmit colegilor din aparatul propriu un anumit mod de 

lucru, adică preşedintele să relaţioneze în principal cu managerii, ca aceştia să 

aibă suficientă autoritate să-şi impună propriul management în cadrul fiecărei 

Direcţii. În echipa deliberativă, am fost aproape în unanimitate de acord cu toate 

hotărârile adoptate. Asta înseamnă că, pe de o parte, aparatul de specialitate a 

propus ceea ce era necesar, iar că, pe de altă parte, colegii noştri consilieri 

judeţeni au înţeles nevoia şi necesitatea unui atare mod de lucru.  

 Pentru mine, aceşti patru ani au însemnat o experienţă personală care cred 

că m-a dezvoltat. A fost o plăcere să muncesc în administraţie şi pentru oameni 

şi vă doresc dumneavoastră, tuturor celor care astăzi aveţi o misiune deloc 

uşoară, să o duceţi mai departe.  



 Stimaţi domni consilieri, să nu uitaţi jurământul pe care dl. secretar vi l-a 

citit astăzi şi pe care domniile voastre vi l-aţi însuşit şi să nu vă pierdeţi ceea ce 

nu vă poate da nimeni înapoi, şi anume demnitatea! 

 Vă doresc mult succes şi multe realizări! 

 Dl.preşedinte Zetea Gabriel Valer: Îi mulţumesc domnului preşedinte 

Zamfir Ciceu. Chiar dacă pleacă din acest consiliu, eu cred că telefonul domniei 

sale va fi de fiecare dată deschis pentru noi, atunci când vom avea nevoie de 

sfaturi din experienţa pe care domnia sa a acumulat-o în aceşti patru ani. 

 Îi mulţumesc şi domnului Emil Marinescu, care mi-a fost coleg în 

executivul consiliului judeţean, un om de la care am avut foarte multe de învăţat 

şi care are experienţa cea mai bogată dintre noi toţi, având atâtea mandate la 

activ în administraţia judeţeană. 

 Dl.Marinescu Emil, fost vicepreşedinte al Consiliului judeţean 

Maramureş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, aş vrea în primul rând să-i 

mulţumesc domnului preşedinte Zamfir Ciceu pentru colaborare, care şi-a 

îndeplinit mandatul cu succes şi care va fi în continuare alături de noi. Îi doresc 

succes în noua lui activitate.  

 Apoi, vreau să urez succes noii echipe a consiliului judeţean, să-i 

mulţumesc domnului preşedinte Zetea pentru aprecieri şi îi promit că-i voi fi 

alături în misiunea pe care o avem în acest nou mandat, pentru maramureşeni. Îi 

felicit şi pe cei doi vicepreşedinţi şi le doresc succes! 

 Echipa din acest nou consiliu este una tânără, este pentru prima dată când 

au rămas sub o treime din vechii consilieri, iar cei care au venit sunt tineri, chiar 

foarte tineri. 

 Îi mulţumesc şi colegului meu Kovacs Marinel, fost preşedinte de 

consiliu judeţean, cu care am colaborat foarte bine, şi mulţumesc tuturor 

celorlalţi foşti colegi, care poate nu sunt prezenţi astăzi în această sală! 

 Dl.vicepreşedinte Morar Lucian Ioan Titus: Mulţumesc şi eu tuturor 

celor care mi-au acordat votul de încredere pentru funcţia de vicepreşedinte al 

Consiliului judeţean Maramureş! Vă asigur de toată colaborarea mea în cei 

patru ani de mandat. Îmi voi pune toată priceperea şi experienţa pe care am 

dobândit-o ca primar al oraşului Ulmeni timp de opt ani de zile. Le mulţumesc 

cetăţenilor din Ulmeni pentru că au crezut în mine. Le mulţumesc 

maramureşenilor pentru că ne-au susţinut pe noi cei din Mişcarea Populară, 

partenerilor mei celor care au format majoritatea în consiliul judeţean şi îi asigur 

pe toţi că în următorii patru ani, împreună cu ceilalţi colegi din conducerea 

executivă şi colegii consilieri judeţeni voi încerca să facem o echipă de succes, 

care să continue proiectele Maramureşului şi să aducă proiecte noi, atât de 

necesare comunităţilor Maramureşului şi maramureşenilor în general. Voi 

continua să cred în sloganul : Odihnă puţină, multă muncă pentru locuitorii 

judeţului Maramureş! Vă mulţumesc. 

 



 Dl.vicepreşedinte Dăncuş Ioan Doru: Mulţumesc şi eu pentru 

încrederea acordată. Este un moment emoţionant pentru mine fiindcă iată vin 

dintr-un mediu privat, vin cu elan să-mi dedic toată priceperea şi buna mea 

încredere în proiectele maramureşenilor. Este un moment de respect pentru cei 

care ne-au acordat încredere, de mulţumire către toţi cei care au crezut în acest 

proiect politic. Mulţumesc în primul rând colegilor mei din Coaliţia pentru Baia 

Mare pentru nominalizarea făcută; la fel mulţumesc şi partenerilor noştri cu care 

am format această majoritate, PSD-ului, PMP-ului, UDMR-ului şi PER-ului şi 

vreau să cred că şi colegii noştri din PNL vor fi demni şi ni se vor alătura în 

proiectele care vizează binele judeţului Maramureş. 

 Pentru că astăzi se sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, şi 

pentru că suntem destul de mulţi care purtăm numele acestui sfânt, aş vrea să 

cred că s-a născut o echipă pentru Maramureş, care nu va precupeţi nici un efort 

în a-şi dedica întreaga activitate pentru Maramureş, pentru tradiţii şi pentru 

viitor!  

 Doresc tuturor multă sănătate şi sper să avem împreună multe realizări, să 

ducem această instituţie pe cele mai înalte culmi ale performanţei 

administrative! Doamne ajută! 

 Dl.consilier judeţean Rohian Anton: Vreau să spun şi eu câteva cuvinte 

vizavi de construcţia politică care s-a remarcat în această perioadă de negocieri, 

de  faptul că echipa care va conduce executivul este o echipă tânără, de faptul că 

ne raportăm la valorile Maramureşului şi de faptul că trebuie să recunoaştem că 

Gabriel Zetea a reuşit, în detrimentul multor aranjamente politice, să facă o 

majoritate care astăzi să dea senzaţie judeţului Maramureş şi maramureşenilor 

că este un băiat de treabă. Vreau şi eu să mulţumesc fostului preşedinte Zamfir 

Ciceu, pentru că în cei trei ani de zile cât am stat şi eu în fruntea administraţiei, 

ca prefect al judeţului Maramureş, am simţit că se poate face echipă. Dacă în 

data de 5 iunie cetăţenii judeţului au dat un vot care ne-a dat posibilitatea să 

continuăm proiectele noastre sunt convins că atât executivul consiliului, cât şi 

consilierii judeţeni ne vom apleca asupra acelor probleme care trebuie să 

schimbe percepţia cetăţenilor vizavi de noi, să ne perceapă ca responsabili şi cei 

patru ani de mandat să fie o reuşită.  

 Dl.consilier judeţean Kovacs Marinel: Domnule preşedinte, domnilor 

vicepreşedinţi, stimaţi colegi, mesajul pe care doresc să-l adresez şi eu, din 

partea grupului politic PNL, trebuie văzut ca un mesaj din partea a ceea ce 

reprezintă opoziţia în acest consiliu judeţean. Aş vrea să precizez acest lucru de 

la început. PNL-ul astăzi, la această masă, reprezintă singura opoziţie în acest 

moment în consiliul judeţean. Şi aş mai vrea să vă asigur pe toţi de un lucru: nu 

cred că se poate pune la îndoială demnitatea partidului nostru şi nici loialitatea 

noastră când e vorba despre acest judeţ şi cetăţenii lui. Felicit conducerea 

consiliului şi o asigur că vom face opoziţie însă una constructivă. Sigur, mulţi 

vor spune că trebuie să ne dezbrăcăm de haina politică atunci când intrăm în 

consiliu şi în comisiile de specialitate şi să fim colegi cu toţii, pentru că va fi 



greu, mai ales pentru nou veniţi, cărora le spun să aibă grijă că au pe umeri o 

povară grea. Va trebui să muncim toţi, cot la cot, mai ţinând cont de faptul că  

viaţa politică în România, aşa cum este ea, extrem de fluidă, face ca niciodată să 

nu fim siguri de ce majorităţi avem şi pentru cât timp. Spun asta pentru că în 

urmă cu 4 ani, împreună cu dl.preşedinte Gabriel Zetea formam o majoritate în 

acest consiliu de 24 din 35. Acum sunteţi 26 şi rămâne să vedem cât din acest 

26 mai rămâne din toamnă încolo. Haideţi aşadar să lucrăm pentru judeţ şi restul 

vom mai vedea.  

 Dl.Zamfir Ciceu:  Eu vreau să mai spun că dacă am pornit în anul 2012 

cu 24 de consilieri judeţeni la putere, am finalizat în anul 2016 cu 35 consilieri 

judeţeni la putere! 

 Dl.consilier judeţean Anghel Cristian: Domnule preşedinte, domnilor 

vicepreşedinţi, în numele Coaliţiei pentru Baia Mare – PER, daţi-mi voie să vă 

transmit cele mai sincere felicitări pentru ceea ce aţi făcut şi sperăm că veţi face 

pentru acest judeţ. Am încercat să avem o atitudine constructivă de la capăt şi 

până la finalul acestei şedinţe. Ne-am respectat elementele de colegialitate 

permanentă şi cred că aţi constatat că noi am luptat şi pentru validarea domnilor 

Man şi Bîrlea, tot din spirit de colegialitate. Venim cu o anumită experienţă pe 

zona noastră specială – cea de protecţie a mediului şi ecologie – şi cred că  aici 

sunt multe de făcut în Maramureş şi ne putem completa foarte uşor sau foarte 

bine pentru ceea ce dorim să facem. Există o experienţă şi în zona de planificare 

strategică, dezvoltare durabilă, proiecte şi multe alte lucruri. Putem să vă 

asigurăm că vom încerca să abordăm cu profesionalism programele care se vor 

pune în consiliul judeţean şi sperăm că împreună vom reuşi să câştigăm multe 

proiecte, să asigurăm o funcţionare fluidă, continuă a activităţii acestui consiliu. 

 Dl.consilier judeţean Varga Cornel: Domnule preşedinte, domnilor 

vicepreşedinţi, stimaţi colegi, vreau să vă mulţumesc din partea Partidului 

Mişcarea Populară pentru tot sprijinul pentru proiectele care sunt în Maramureş. 

Am demonstrat de la început că vrem să fim alături de dumneavoastră în toate 

aceste proiecte, ne-am asumat această responsabilitate şi vrem să facem ceva 

pentru Maramureş. Vă urez succes! 

 Dl.preşedinte Gabriel Zetea: Mulţumesc mult tuturor liderilor de grup 

judeţeni. 

 D-na consilier judeţean Gyongyike Bondi (UDMR): Domnule 

preşedinte, vă rog să îmi permiteţi să urez şi eu succes noii conduceri a 

Consiliului judeţean Maramureş şi să vă asigur că vă vom fi alături sută la sută 

pentru orice lucru care este bun pentru locuitorii judeţului. 

 Dl.preşedinte Gabriel Zetea: Aş vrea să felicit public UDMR, aşa cum 

am mai făcut-o şi în conferinţă de presă, pentru felul în care a reuşit să 

promoveze femeile în administraţia publică locală şi este o lecţie pentru 

celelalte partide care nu au reuşit acest lucru, într-o măsură atât de mare. Aşa că, 

în numele conducerii consiliului, daţi-mi voie să ofer câte un buchet de flori 

pentru fiecare din cele trei doamne consilier judeţean, colege ale noastre. 



 

 Dl.preşedinte Gabriel Zetea: Stimaţi colegi, înainte de a închide şedinţa 

doresc să vă mai precizez că la sfârşitul săptămânii viitoare ne vom reîntâlni 

pentru a discuta propunerile vizavi de componenţa comisiilor de specialitate ale 

Consiliului judeţean. 

 În final, vă mulţumesc tuturor pentru încrederea cu care ne-aţi învestit pe 

noi, echipa din conducerea executivă a Consiliului judeţean Maramureş şi vă 

doresc succes în activitate. 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

      Gabriel Valer Zetea 

 

       SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

               Ioan Dragoş 
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