
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

MINUTA 

ședinței extraordinare a Consiliului judeţean Maramureș 

din data de 29 iunie 2016 

 

Şedinţa extraordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.301/27.06.2016, publicată în ziarul „Graiul 

Maramureşului din ziua de marți, 28 iunie 2016. 

La acest moment, noul Consiliu județean, constituit după alegerile din 5 

iunie 2016, este compus din 35 de membri, 33 validați și 2 nevalidați.  

 Din cei 33 de membri ai Consiliului judeţean, validați la ședința de 

constituire din data de 24 iunie 2016, sunt prezenți 32. Lipsește d-na consilier 

judeţean Anișoara Mihali. De asemenea, din cei doi consilieri județeni nevalidați, 

în speță dl. Man Mircea și dl. Bîrlea Gheorghe Mihai, s-a prezentat la ședință 

doar cel de-al doilea.  

 Participă ca invitați directori din aparatul de specialitate și din alte instituții 

subordonate Consiliului judeţean, precum și reprezentanți ai mass-mediei 

județene.  

  Dl.președinte Gabriel Zetea supune spre aprobarea plenului următorul 

proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor unor consilieri 

judeţeni; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri 

şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala 

Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare pentru anul  şcolar 2016 – 

2017. 

Puncte suplimentare: 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului județean 

Maramureș, aprobat prin Hotărârea nr.92/2016; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în 

județul Maramureș; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Adunarea Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară A.D.I. Maramureș; 



8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului județean 

Maramureș la diferite acțiuni finanțate din rezerva bugetară.    
 

Ordinea de zi a fost adoptată cu 30 voturi pentru (consilierii județeni 

Rohian Anton și Stauder Rudolf nu au participat la vot). 

 

Președintele solicită discutarea și aprobarea primului punct suplimentar de 

pe ordinea de zi imediat după adoptarea proiectului de hotărâre privind validarea 

mandatelor unor consilieri județeni. Solicitarea este agreată în unanimitate de 

plenul Consiliului judeţean. 

Dezbaterile încep așadar, cu proiectul de hotărâre privind validarea 

mandatelor unor consilieri judeţeni.  

Datorită faptului că în ședința anterioară comisia de validare a propus 

validarea și a celorlalți doi consilieri – d-nii Mircea Man și Gheorghe Mihai 

Bîrlea – nu mai este necesară prezentarea încă o dată a Raportului de validare. 

Drept urmare, se trece la votarea celor doi consilieri. 

Dl.Bîrlea Gheorghe, reprezentant al P.N.L., este votat în unanimitate. 

Dl.Man Mircea, reprezentant al P.N.L. este votat în unanimitate (în lipsă). 

 

S-a adoptat apoi, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot (a 

consilierilor județeni Anton Rohian și Doru Orza),  

 

HOTĂRÂREA NR.103/2016 

privind validarea mandatelor unor consilieri judeţeni 

 

 Se trece la depunerea jurământului de către noul consilier județean, dl. 

Gheorghe Mihai Bîrlea. La acest moment sunt prezenți la ședință 33 de consilieri 

județeni din totalul de 35.  

Următorul punct pe ordinea de zi îl constituie Proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea Anexei 1 a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului județean Maramureș, aprobat prin Hotărârea 

nr.92/2016. Aici președintele precizează următoarele: în urma discuțiilor avute cu 

liderii celor patru grupuri de consilieri județeni s-a convenit la modificarea 

denumirii unor comisii de specialitate ale consiliului județean. Astfel cele 8 

comisii de specialitate ale consiliului vor fi denumite astfel:  

- Comisia nr.1 – pentru buget-finanțe (compusă din 9 membri); 

- Comisia nr.2 – pentru strategii, proiecte de dezvoltare și relații 

internaționale (compusă din 9 membri); 

- Comisia nr.3 – pentru economie, agricultură și dezvoltare rurală 

(compusă din 9 membri); 

- Comisia nr.4 – de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția 

mediului (compusă din 9 membri); 



- Comisia nr.5 – pentru activități de turism, tineret și sport (compusă din 

7 membri); 

- Comisia nr.6 – de învățământ, cultură, culte și patrimoniu cultural 

(compusă din 7 membri); 

- Comisia nr.7 – pentru sănătate, muncă și solidaritate socială, familie și 

asistență socială (compusă din 7 membri); 

- Comisia nr.8 – juridică și de disciplină (compusă din 7 membri).  

Nefiind obiecții ori observații din partea plenului consiliului, proiectul de 

hotărâre este supus spre adoptare în forma prezentată de președinte. 

 

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

consilierului județean Anton Rohian) 

 

HOTĂRÂREA NR.104/2016 

privind modificarea și completarea Anexei 1 a Regulamentului 

 de organizare și funcționare a Consiliului județean Maramureș, 

aprobat prin Hotărârea nr.92/2016 

 

Urmează spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind 

constituirea şi organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Maramureş. În urma discuțiilor dintre președinte și liderii de grupuri politice din 

consiliu, s-a stabilit proporționalitatea fiecărui grup de consilieri în cadrul 

comisiilor. Astfel, pentru comisia 1, cea de buget-finanțe, se solicită cinci 

nominalizări din partea grupului PSD-UDMR.  

Liderul de grup, consilierul județean Anton Rohian, îi propune în 

componența acestei comisii pe următorii consilieri județeni: Ambruș Emil, 

Muntean Emil, Marinescu Emil, Sas Ioan și Bondi Gyongyike. 

Consilierul județean Marinel Kovacs, liderul grupului PNL, îi propune 

ca membri în această comisie pe consilierii județeni Bota Călin Ioan și Kovacs 

Marinel. 

Din partea formațiunii politice Coaliția pentru Baia Mare, consilierul 

județean Cheudan Ioan îl propune pe consilierul Anghel Cristian, iar consilierul 

județean Varga Cornel se autopropune, ca reprezentant al Partidului Mișcarea 

Populară. 

Propunerile de consilieri județeni pentru celelalte comisii de specialitate, 

sunt următoarele: 

- Pentru Comisia 2: - Drulea Cosmin, Marinescu Emil, Tomoiagă 

Gheorghe Bogdan și Rohian Anton - din partea PSD-UDMR) -; Bîrlea 

Gheorghe, Lazăr Doru Alexandru și Stauder Rudolf – din partea PNL; 

Anghel Cristian și Pop Mihai Sorin din partea Coaliției pentru Baia 

Mare-PER; PMP nu are reprezentant în această comisie; 

- Pentru Comisia 3: - de la PSD-UDMR: Orza Doru Alexandru, Timiș 

Gică, Moga Liliana și Coman Radu; de la PNL: Bota Călin Ioan și 

Stauder Rudolf; de la Coaliția pentru Baia Mare-PER: Mișulec Nicolae 

și Pop Mihai Sorin, iar de la PMP este propus Moldovan George; 



- La Comisia 4 sunt propuși următorii: Muntean Emil, Mureșan Claudiu 

Iulian, Tomoiagă Gheorghe Bogdan și Orza Doru (PSD-UDMR); PNL 

are trei mandate: Cerneștean Mihai Felician, Mihali Anișoara și un loc 

lăsat liber;  Cheudan Ioan și Ciocan Mircea - din partea Coaliției pentru 

Baia Mare-PER; PMP nu are reprezentant; 

- În componența Comisiei 5 sunt propuși următorii: - Drulea Cosmin, 

Butuza Cosmin, Moga Liliana și Mureșan Claudiu Iulian – din partea 

PSD-UDMR; Kovacs Marinel și Lazăr Doru Alexandru, de la PNL, iar 

din partea PMP este propus Moldovan George; Coaliția pentru Baia 

Mare – PER nu are reprezentanți în această comisie; 

- Pentru Comisia 6 sunt propuși: Rohian Anton, Butuza Cosmin, 

Kokenyesdi Mihai (PSD-UDMR); Bîrlea Gheorghe Mihai (PNL); 

Mișulec Nicolae și Cheudan Ioan (Coaliția pentru Baia Mare – PER); 

Varga Cornel (PMP); 

- Pentru Comisia 7 se fac următoarele propuneri de consilieri județeni: 

Kokenyesdi Mihai, Ambruș Emil, Timiș Gică (PSD – UDMR); Beuca 

Ion și Cerneștean Mihai Felician (de la PNL), iar de la Coaliția pentru 

Baia Mare – PER sunt propuși consilierii Ardelean Teodor și Ciocan 

Mircea; PMP nu are reprezentanți aici; 

- În componența comisiei 8 vor intra următorii: Bondi Gyongyike, Sas 

Ioan și Coman Radu – de la grupul PSD-UDMR; Beuca Ion, Mihali 

Anișoara și un loc liber – de la PNL, iar consilierul județean Ardelean 

Teodor va reprezenta grupul Coaliția pentru Baia Mare – PER, în 

această comisie de specialitate. PMP nu are reprezentanți. 

Cu aceste propuneri, proiectul de hotărâre este supus la vot. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și o abținere ( a consilierului județean 

Teodor Ardelean) 

 

HOTĂRÂREA NR.105/2016 

privind constituirea şi organizarea  

comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş 

 

Consilierul județean Marinel Kovacs îi solicită președintelui să 

menționeze în plen cărei formațiuni politice îi revine președinția, pentru fiecare 

comisie în parte. 

Președintele Gabriel Zetea precizează următoarele: 

- La comisia 1, președinția revine formațiunii PSD - UDMR, iar 

vicepreședintele va fi din partea Coaliției pentru Baia Mare – PER; 

- La comisia 2, președinte de la Coaliția pentru Baia Mare – PER, vicele 

de la PSD-UDMR; 

- Comisia 3 va avea președinte PNL și vicepreședinte PSD-UDMR; 

- Comisia 4 va avea președinte PNL și vicepreședinte de la Coaliție; 

- Comisia 5 va fi condusă de un președinte de la PSD-UDMR și un 

vicepreședinte de la PMP; 



- Comisia 6 va avea un președinte de la PMP și un vicepreședinte PSD-

UDMR; 

- În Comisia 7 președintele va fi de la Coaliția pentru Baia Mare – PER 

iar vicepreședintele aparține PNL; 

- Președinția Comisiei 8 îi revine din nou PSD-UDMR, iar funcția de 

vicepreședinte va fi atribuită unui consilier județean de la PNL. 

Acestea fiind spuse, președintele Gabriel Zetea propune o scurtă pauză 

pentru stabilirea președinților și vicepreședinților tuturor acestor comisii de 

specialitate. 

  

După pauză, lucrările se reiau. Fiecare din cele opt comisii de specialitate 

și-au ales președintele, vicepreședintele și secretarul, în această formulă: 

- Comisia 1: Marinescu Emil, Anghel Cristian și Bota Călin Ioan; 

- Comisia 2: Anghel Cristian,Tomoiagă Gheorghe, Pop Mihai Sorin; 

- Comisia 3: Bota Călin Ioan, Moga Liliana și Mișulec Nicolae; 

- Comisia 4: Cerneștean Mihai Felician, Cheudan Ioan, Mihali Anișoara; 

- Comisia 5: Drulea Cosmin, Moldovan George și Moga Liliana; 

- Comisia 6: Varga Cornel, Coman Radu și Butuza Cosmin; 

- Comisia 7: Ciocan Mircea, Beuca Ion, Cerneștean Mihai Felician; 

- Comisia 8: Bondi Gyongyike, Mihali Anișoara și Beuca Ion. 

 

Se trece la următorul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre 

privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe 

anul 2016. Avizat de comisia pentru buget-finanțe. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.106/2016 

privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli  

al judeţului, pe anul 2016 

 

Lucrările ședinței continuă, cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, pentru 

anul  şcolar 2016 – 2017. Avizat de comisia pentru buget-finanțe. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.107/2016 

privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă  

„Liviu Borlan” Baia Mare, pentru anul  şcolar 2016 – 2017 

 

Se trece la ordinea de zi suplimentară, la proiectul de hotărâre privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 



a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș. Avizat favorabil în comisia juridică 

și de disciplină. 

Președintele Consiliului județean Maramureș, desemnat în acest 

proiect, nu participă la vot. 

  S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot 

(președintele Zetea Gabriel Valer și consilierul județean Bota Călin Ioan), 

 

HOTĂRÂREA NR.108/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș  

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  

pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș 

 

Urmează spre adoptare proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Maramureș. Avizat favorabil în ședința 

comisiei juridice și de disciplină. 

  Consilierul județean Marinel Kovacs menționează că aici este vorba 

despre implementarea pentru domeniul apă uzată (apă/canal). 

 Vicepreședintele Morar Lucian Ioan Titus, desemnat în acest proiect, nu 

participă la vot. 

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot 

(vicepreședintele Morar Lucian Ioan Titus și consilierul județean             

Bota Călin Ioan), 

 

HOTĂRÂREA NR.109/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș 

 în Adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Maramureș 

 

Președintele Consiliului județean Maramureș supune spre aprobare 

plenului proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Transilvania de Nord”. Și acesta a primit aviz favorabil din 

partea comisiei juridice și de disciplină. 

Vicepreședintele Dăncuș Ioan Doru, desemnat în acest proiect, nu 

participă la vot. 

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

(vicepreședintele Dăncuș Ioan Doru) , 

 

HOTĂRÂREA NR.110/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș  

în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”Transilvania de Nord” 

 

 Ultimul proiect de hotărâre supus spre adoptare plenului este cel privind 

aprobarea contribuției Consiliului județean Maramureș la diferite acțiuni 



finanțate din rezerva bugetară. Președintele precizează că este vorba de 

intervenția consiliului pentru a înlătura efectele calamităților naturale produse în 

două din localitățile județului Maramureș, respectiv orașul Borșa și comuna 

Suciu de Sus. În aceste unități administrativ-teritoriale inundațiile au distrus 

infrastructura rutieră, poduri, podețe și gospodării ale oamenilor, fiind nevoie 

acum de intervenția consiliului județean, a prefecturii, pentru acordarea de sprijin 

și obținerea de fonduri de la guvernul român, astfel ca aceste pagube să poată fi 

întrucâtva reparate. Așadar, având în vedere faptul că fondul de rezervă bugetară 

la momentul actual este foarte limitat, consiliul județean dispunând de o sumă de 

doar 190 mii lei, propunerea comisiei de buget-finanțe este de alocare a sumei de 

150 mii lei.  

 Consilierul județean Marinel Kovacs este de părere că ajutorul cu sume 

consistente de bani în asemenea situații trebuie să vină de la guvern, sens în care 

Prefectura județului Maramureș ar trebui să inițieze un proiect de hotărâre care să 

fie transmis la guvern în cel mai scurt timp. 

 La această idee subscrie și consilierul județean Emil Marinescu, opinând 

că ar fi ideală asocierea celor două instituții – Consiliul județean și Prefectura – 

în demararea acestui demers către Guvernul României. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi consideră că ar trebui atenționați 

toți primarii din Maramureș să înștiințeze odată-n plus populația asupra 

obligativității asigurării locuințelor, astfel ca la producerea unor asemenea 

evenimente să poată fi despăgubiți. 

 Președintele Consiliului județean, dl. Gabriel Zetea consideră 

intervenția  d-nei consilier foarte bună, acest subiect fiind tratat chiar în cea mai 

recentă videoconferință.  

 Consilierul județean Gheorghe Bîrlea consideră că autoritățile locale ar 

trebui să manifeste prudență atunci când eliberează autorizații de construire, 

tocmai pentru a putea fi evitată expunerea populației la asemenea riscuri. 

Consilierul județean Cristian Anghel este de părere că ar fi extrem de 

utilă o hartă a tuturor zonelor aflate în acest gen de pericol, care să fie transmisă 

u.a.t.-urilor și de care să se țină cont atunci când li se solicită eliberări de 

autorizații de construire. 

În replică, președintele Gabriel Zetea afirmă că există o asemenea hartă 

la nivelul județului dar de care nu prea se ține seama, și nici nu se încheie 

asigurări private, pentru a se putea beneficia de fonduri guvernamentale, în caz 

de calamități. 

Consilierul județean Anton Rohian precizează că această hartă este 

actualizată aproape lunar, însă problema vine din partea acelor Comitete de 

Situații de Urgență locale, care nu funcționează cum trebuie, poate și datorită 

lipsei de dotări cu logistica necesară. Pe de altă parte, domnia sa consideră că 

eliberarea autorizațiilor de construire în zonele de risc ar trebui să fie realmente 

supervizată de consiliul județean, pentru a putea fi preîntâmpinată producerea 

unor asemenea evenimente pe viitor. 

Consilierul județean Mihai Sorin Pop achiesează la ideile 

antevorbitorilor săi, punctând însă că intervenția omului asupra fenomenelor 



naturii cu scopul de a le controla și a înlătura producerea acestor dezastre este 

absolut imposibilă. În urmă cu ceva timp, prin intermediul unui proiect Phare 

implementat în Borșa, populația de-acolo a fost atenționată să nu construiască în 

zone de risc, însă nu s-a ținut cont de această avertizare. 

În opinia vicepreședintelui Lucian Morar o măsură de precauție în 

preîntâmpinarea producerii de inundații, mai ales în zona Borșa, Valea Vișeului 

și localitățile adiacente, ar fi oprirea tăierii masei lemnoase din acele regiuni. 

Părerea consilierului județean Felician Cerneștean este aceea că, în 

situații excepționale trebuie luate măsuri excepționale. 

 

Cu acestea, proiectul de hotărâre este supus la vot. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.111/2016 

privind aprobarea contribuției Consiliului județean Maramureș 

la diferite acțiuni finanțate din rezerva bugetară 

 

 La finalul ședinței, președintele Consiliului județean Maramureș invită 

consilierii județeni să mai rămână câteva minute, pentru a rezolva chestiunea 

legitimațiilor și a laptop-urilor care urmează a le fi distribuite. 

 

 Solicitări ale consilierilor județeni înainte de închiderea ședinței: 

- consilierul județean Mihai Sorin Pop solicită o copie a Proiectului  

Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș, 

pentru a se putea familiariza cu toate chestiunile legale de acesta; 

- consilierul județean Nicolae Mișulec solicită o copie după situația 

întregului patrimoniu al consiliului județean; 

- la rândul domniei sale, consilierul județean Gyongyike Bondi solicită 

ca până la următoarea ședință să poată intra în posesia unei liste 

cuprinzând numerele de telefon și adresele de e-mail ale tuturor 

colegilor consilieri județeni. 

În răspuns, președintele Gabriel Zetea îi asigură pe interpelanți că toate 

datele solicitate le vor fi puse la dispoziție cât mai curând posibil și,  

mulțumindu-le pentru prezență, declară ședința închisă. 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 29 iunie 

2016. 

     PREȘEDINTE, 

Gabriel Valer Zetea 

 
      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

             Ioan Dragoș 

 

 
       A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier principal în cadrul Compartimentului 

       Secretariat Consiliu, Transparență Decizională, M.O. 


