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 ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr. 3243/2008

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din 3 iulie 2008

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramur  prin Dispozi ia nr.278/02.07.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de joi, 3 iulie 2008.

Sunt prezen i 34 de consilieri din totalul de 35. Lipse te domnul consilier
jude ean B ban I. Gheorghe.

edin a este prezidat  de dl. pre edinte Mircea Man.
Lucr rile edin ei se desf oar  în Sala mare a Palatului administrativ din

Baia Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Maria Kovacs, director executiv în

cadrul Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, d-na Glodan Ana –
director executiv al Direc iei economice, domnul pan Vasile – director executiv al
Direc iei tehnice din cadrul Consiliului jude ean, doamna Bolma Grazziella –
director executiv în cadrul Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului
jude ean Maramure , domnul Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei
juridice i administra ie, dl.Dan Coco il – director al Direc iei de Dezvoltare
Regional , un num r de 12 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi i invita i.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, v  rog s  m

scuza i c  v  întrerup, îns  a  dori ca înainte de începerea edin ei s inem un
moment de reculegere în memoria celor doi primari deceda i recent, Roman Simion
de la Ruscova i Blidar Vasile de la Gârdani. V  mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul .
(Dup  minutul de reculegere):
Stima i colegi, la primul punct pe ordinea de zi avem desemnarea consilierilor

jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public . Eu am avut o discu ie cu
vicepre edin ii i liderii de grup, am f cut o propunere s  fie o împ ire rezultat
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din procentul alegerilor, i datorit  faptului c  sunt ase persoane ar reveni câte dou
propuneri fiec rui grup. În caz  vre i s  face i mai multe propuneri, le vom
solu iona prin vot.  rog s  face i propuneri din partea grupurilor PNL i UDMR.

Dl.consilier jude ean Titus Liviu Pa ca: Îi propun pe domnii: Marinel
Kovacs, Vasile Berci i Pamfil Bercean.

Dl.consilier jude ean Zetea Gabriel Valer: Din partea Partidului Social
Democrat îi propun pe consilierii Rohian Anton, Cosma Alexandru i imon
Gheorghe.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: De la PDL îi propun pe domnii
Doru Le e i Radu Ro ca.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule secretar, este nevoie de vot secret?
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Fiind vorba de persoane, este

nevoie de vot secret.
Dl.pre edinte Mircea Man: În cazul acesta, pân  la preg tirea buletinelor de

vot, vom trece la punctul doi, la proiectul de hot râre privind desemnarea
consilierilor jude eni în comisia de vânzare a spa iilor medicale i în comisia de
contesta ie. Din aceast  comisie trebuie s  fac  parte câte doi membri i doi
suplean i, atât pentru vânzarea cabinetelor medicale, cât i pentru contesta ii. i aici
la fel, pân  la preg tirea buletinelor de vot, propun s  trecem la punctul al treilea al
ordinii de zi, i anume probleme privind asigurarea de spa ii pentru func ionarea
Consiliului jude ean Maramure , urmare adresei Institu iei Prefectului jude ului
Maramure  nr.12893 din 1 iulie 2008.

Prima adres  venit  din partea prefecturii sun  a a: “Stimate domnule
pre edinte, în vederea respect rii prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor i protec ia persoanelor, i a dispozi iilor
Ordinului Ministrului Administra iei i Internelor nr.S/216/2004, privind paza
obiectivelor bunurilor, valorilor i protec ia persoanelor din competen a
Ministerului Administra iei i Internelor, v  rug m s  elibera i spa iile pe care le
ocupa i în Corpul A din cadrul Palatului Administrativ”. Adresa este semnat  de
doamna prefect Bondi Gyongyike. Cealalt  adres – probabil consecin  a unui
comentariu f cut de mine – semnat  tot de doamna prefect, are urm torul con inut:
“Stimate domnule Pre edinte, pentru sus inerea adresei noastre anterioare cu
privire la spa iile din Palatul Administrativ, v  men ion m faptul c  aceast
solicitare este de peste 6 ani de zile, fiind înaintat  atât fostului pre edinte CJ,
Alexandru Cosma, cât i ex-pre edintelui CJ, Marinel Kovacs. Justific ri
suplimentare nu se impun atât timp cât este vorba de func ionare în condi ii de
legalitate a Institu iei Prefectului jude ului Maramure ”.

Stima i colegi, am inut s  avem aceast  discu ie pentru c  pre edintele
Consiliului jude ean, Mircea Man, poate s  munceasc i într-un alt birou. Pot s  m
duc chiar în fa a Palatului Administrativ i s  primesc maramure enii acolo, dac
este cazul. Dac  consider m c  trebuie s  ne mut m i s  renun m la Corpul A de
cl dire, din punctul meu de vedere nu exist  nici un fel de problem . Dar, din punct
de vedere al institu iei Consiliul jude ean i a problemelor cu care se confrunt , eu
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cred c  Palatul Administrativ este al Maramure ului, i c  buna func ionare  a
activit ii pe care trebuie s  o derul m în Consiliul jude ean ar impune, prin decen ,

mânerea sub aceast  form  a celor dou  birouri pentru vicepre edin i în Corpul A.
Înainte de a afla punctul dumneavoastr  de vedere, a  propune s  avem o discu ie la
nivel de guvern, la nivel de minister, pentru c  aceast  hot râre de guvern dat  în
2004 ar putea fi foarte u or modificat i s  respecte structura pe care o avem acum
sau poate chiar mai bine. Dar, acesta este punctul meu de vedere,  n-am f cut-o cu
gândul de a r mâne în acest birou, sau c  mâine Consiliul jude ean nu are unde
lucra, dar nu mi se pare decent, neavând nici o discu ie pe aceast  tem  cu doamna
prefect, ca dânsa s  ne cear  dintr-o dat  s  ne mut m. Repet, dac  solu ia va fi una
de a merge în cel lalt corp de cl dire, nu va exista nici un fel de problem .

Acum, dac  sunt puncte de vedere, v  ascult m.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi,

îndr znesc s  vorbesc primul pentru c  întâmplarea face c  în anul 1992 în
structurile administra iei publice locale am intrat i eu ca vicepre edinte, când ne-am
confruntat prima dat  cu aceast  problem , ca organism ales al administra iei locale
de stat i tiu cum am rezolvat atunci problema. Cred c , pe cale de consecin , mai
ales în virtutea adresei pe care ne- i citit-o i a argumentelor care pledeaz  pentru o
anumit  dimensiune, dar de fapt cu dezargumentele sau cu argumentele pentru
cealalt  dimensiune, lucrurile tot a a trebuie s  r mân . Pe de o parte, este vorba de
o diferen  care nu doar în România func ioneaz , ci în toate rile cu democra ie
avansat , adic  diferen a dintre cei ale i i cei numi i, având loc un proces de
escaladare a celor ale i de c tre cei numi i. E una din sc rile democra iei i ca
atare o tr im, pentru c  mai bun sistem decât democra ia nu avem i mergem
împreun  cu acesta. Când a venit prima dat  guvernul României i ne-a spus
consiliilor jude ene c  nu avem dreptul la prioritate de spa ii în aceast  cl dire, am

cut i noi un mic abuz, Consiliul jude ean de-atunci, i am a ezat placa Consiliului
jude ean în stânga i placa Prefecturii în dreapta. A fost un abuz care a durat chiar
câ iva ani, iar la ceremoniile pe care le desf uram, eu fiind moderatorul acestora,
l-am invitat întotdeauna pe pre edintele Consiliului jude ean la cuvânt i abia în
partea a doua pe prefectul jude ului Maramure . În eleg c i din partea noastr  a
fost atunci un mic abuz, dar acesta din p cate exist , iar p rerea mea este s  redacta i
o scrisoare frumoas  c tre primul ministru, în numele nostru. Aceast  cl dire este

ezat  pe coperta Dic ionarului universal al arhitec ilor, fiind considerat  cea mai
frumoas  cl dire de sediu politico-administrativ din ar , f cut  cu eforturi serioase,
i în vremea aceea chiar cu riscul din partea conducerii Consiliului Popular Jude ean
i a Comitetului Jude ean de Partid, acela de a primi sanc iuni din partea conducerii

centrale. i asta pentru c  aici s-a pus mai mult leu în valoare pentru a ie i o astfel
de construc ie. Este absolut dezonorant pentru institu ia Consiliului jude ean s
elibereze un loc care dintru început a fost gândit atât ca organism al reprezentan ilor
conducerii centrale – atunci era Partidul Comunist acum este Institu ia Prefectului –
i ca spa ii generoase gândite fire ti pentru conduc torii administra iei locale care

atunci se chema Consiliul Popular Jude ean i acum se cheam  Consiliul Jude ean.
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Toate aceste spa ii au fost în aceast  idee gândite, iar dac  noi am elibera acest
spa iu, prin absurd, cine ar ocupa aceste generoase spa ii, în condi ia în care
Institu ia Prefectului are prefect, doi subprefec i, i în rest func ionari de rang
inferior celor din Consiliul jude ean? Eu cred c  acest abuz se va p stra pentru c
Guvernul nu va renun a la cl dirile sale din teritoriu, de i prima hot râre de guvern –
nr.113 - privind inventarierea bunurilor publice i trecerea lor în patrimoniul central
al statului, cu aceast  destina ie, a fost prima înc lcare a unei cutume, pentru c  la
mijloc este o cutum , i nu va putea fi r sturnat , dar se va putea p stra, cu o bun
decen , pe mai departe, cu toleran i bun  în elegere din partea guvernului, prin
Institu ia Prefectului, a c rei reprezentant ne-am fi a teptat s  fie ast zi aici, a a cum
ne-am a teptat s  fie i la edin a noastr  de constituire, a a cum s-a întâmplat cam
peste tot în aceast ar , lucru pentru care “mul umim celor care n-au fost prezen i!”.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului consilier, i vreau s
murim acest aspect, întrebându-l pe domnul secretar dac  doamna prefect a fost

invitat  la edin a de constituire a Consiliului jude ean Maramure ?
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: S-a transmis Institu iei

Prefectului o invita ie scris , sub semn tura dumneavoastr , la cabinetul doamnei
prefect.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Fa  de cele spuse aici nu mai am
multe de ad ugat, pentru c  am luat leg tura cu foarte multe palate administrative
din ar , care au g sit de cuviin  s - i împart  spa iile (Satu Mare, S laj, Bihor,
etc.).

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, având în vedere
 v- i început activitatea ca pre edinte al Consiliului jude ean cu o problem , i

pentru c  dumneavoastr  sunte i recunoscut ca om politic de mare anvergur , cred
c  disponibilitatea dumneavoastr  de a rezolva aceast  problem  v  intr  în sarcina
dumneavoastr . Apoi, trecând peste anumite probleme de protocol, ar fi fost un
lucru deosebit de important s  v  fi adresat dumneavoastr  personal doamnei
prefect, acest fapt putând constitui un punct câ tigat pentru dumneavoastr . Eu nu
încerc s  v  dau lec ii, îns  cred c  a i fi putut dezamorsa aceast  problem . A a c
face i dumneavoastr  bine i rezolva i aceast  problem , c  sunte i pre edinte ales.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc domnule Rohian i am s  v  r spund
în felul urm tor: am inut ca aceast  problem  s  fie discutat  în primul rând cu
consilierii jude eni, din respectul pe care-l port Consiliului jude ean, pentru c  nu
este numai o problem  a pre edintelui, ci a institu iei Consiliul jude ean. Fi i
convin i c  voi avea o discu ie i cu doamna prefect. Am discutat la ora 9 cu domnia
sa dou  probleme legate de Consiliul jude ean, dar dânsa nu m-a abordat pe aceast
tem , iar peste o or  am primit hârtia. Consider c  trebuie s  adun toate elementele,
inclusiv discu ia de azi, pân  când voi lua o decizie.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Domnule pre edinte, stima i
colegi, problema pe care a i supus-o discu iei plenului Consiliului jude ean este
foarte important , în sensul c  ea ne afecteaz  pe to i cei care muncim în aceast
institu ie, odat  cu Revolu ia din decembrie 1989. Adresa care v-a fost transmis
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porne te de la un lucru absolut minor ca justificare. Eu nu vreau s  aduc atingere
Institu iei Prefectului i modului de func ionare a acesteia, îns  vreau s  v  spun c
cei care au gândit func ionarea acestei institu ii au gândit-o foarte bine, adic  pentru
ca acei cet eni ai Maramure ului care doresc s  se adreseze celor dou  institu ii s
aib  posibilitatea ca la o singur  intrare – i s  nu fie purta i dintr-o parte într-alta a
cl dirii – s  se poat  adresa acestora i reprezentan ilor lor, f  a face plimb ri în
lungul i latul Palatului Administrativ. Nu se pune problema func ion rii Consiliului
jude ean sau Institu iei Prefectului în spa iile care exist , care deja sunt mult prea
generoase pentru ambele institu ii, în urma retragerii Inspectoratului colar Jude ean
din cl dire. Dac  ar fi probleme de spa iu aici, se pot g si rezolv ri oricând. Mi se
pare c  este absolut corect, ca to i cei care doresc s  vin  în Palatul Administrativ s

seasc  aceast  insitu ie a a cum este organizat  acum, adic  accesul la pre edinte
i cei doi vicepre edin i, precum i la prefect i cei doi subprefec i s  se fac  pe o

singur  intrare. Din cel lalt punct de vedere, domnule pre edinte, suntem solidari cu
dumneavoastr i vom ap ra aceast  institu ie, în sensul c  propunem men inerea ei

a cum este, în forma administrativ i organizatoric  actual . i v  rog din suflet
 transmite i acea scrisoare de interven ie c tre Guvernul României, pentru

solu ionarea pe care amiabil  a acestei adrese a Institu iei Prefectului.
Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Domnule pre edinte, stima i colegi,

nu este o noutate o astfel de adres  din partea prefecturii, astfel de demersuri
cându-se i pe vremea mea. Constat îns  c  aici sunt invocate dou  texte de lege

care nu sunt conving toare, p rându-mi-se chiar u or suplerflue, adic se invoc
argumente de ordine public  atunci când e vorba de administrare. Probabil c  un
temei mai conving tor ar fi fost acela care s  fi provenit dintr-o lege care justifica
cine este adev ratul administrator i cine de ine patrimoniul acestei cl diri, din punct
de vedere juridic. În consecin , argumentele invocate de Institu ia Prefectului nu
conving, i din p cate problema r mâne nerezolvat . Sunt i eu solidar ideii c  de la
nivelul pre edintelui Consiliului jude ean s  se fac  un demers c tre Ministerul
Internelor i Reformei Administrative, pentru a clarifica aceast  chestiune. Îns
graba cu care s-a emis aceast  adres  este u or suspect , pentru c  dumneavoastr
abia v- i instalat ca pre edinte iar adresa are implicit valoarea unei icane.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, stima i colegi,
sigur c  am putea scrie adev rate romane de ase ani de zile, cu privire la loca ia
Consiliului jude ean în proprietatea prefecturii. Eu cred c  nu este vorba nici de a fi
solidari, nici de a ne peria unii pe al ii sau de a v  da recomand ri. Îns  un lucru este
foarte clar: revine în sarcina executivului rezolvarea acestei probleme. Repet, este
numai sarcina executivului Consiliului jude ean, în primul rând de a amiabiliza
rela ia cu prefectura, în spe  cu doamna prefect. Din moment ce aceast  chestiune
este veche de ase ani de zile, m  întreb retoric cum a putut fi amiabilizat  în ace ti
ase ani de zile, iar acum nu se poate? Probabil, dumneavoastr  domnule pre edinte,

ave i o problem  în leg tur  cu doamna prefect! V  rog foarte mult atât pe
dumneavoastr  cât i pe cei doi vicepre edin i s  reamiabiliza i rela iiile cu
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prefectura, iar dac  nu se va putea nicicum, atunci ave i obliga ia s  lua i drumul
Bucure tiului, la minister, pentru a rezolva chestiunea.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, probabil c  este o problem
personal , pentru c  în aceast  s pt mân  au intrat peste 200 de cet eni ai
Maramure ului în biroul pre edintelui Consiliului jude ean. Probabil c  venind de pe
drum, din Bor a, Sighet sau Vi eu, oamenii mai transpir . Eu cred c  aceast  unitate
administrativ  este deschis  oamenilor i în continuare voi face tot ce-mi st  în
putin  ca pre edintele Consiliului jude ean s  aib  întotdeauna u a deschis  pentru
locuitorii acestui jude . Cred cu convingere c  acest lucru deranjeaz , deoarece
pentru unii este prea stresant  o astfel de zi de lucru! Vreau s  g sim solu ia astfel
încât maramure enii care vor s  ajung  la pre edintele i vicepre edin ii Consiliului
jude ean s  aib  posibilitatea s  o fa . V  rog s  m  crede i c , în calitate de
pre edinte, dup  ce vom reu i s  ne îndrept m spre o solu ie, nu va fi pentru mine
sau vicepre edin i un cap t de ar  dac  ne mut m în parc sau în Corpul B de
cl dire!

Dl.consilier jude ean Doru Le e: Domnule pr edinte, stima i colegi, am
re inut punctele dumneavoastr  de vedere i poate sunt la unison, dar v-  ruga s
supune i plenului mandatarea dumneavoastr i a celor doi vicepre edin i de a
rezolva aceast  problem .

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, nu trebuie nici un fel de
mandatare, deoarece pre edintele i vicepre edin ii au acest mandat.

Dl.consilier jude ean Radu Mircea Munteanu: Domnule pre edinte, într-un
stat centralist, institu ia prefectului la nivelul unui jude  este mai important  decât
institu ia Consiliul jude ean. Într-un stat descentralizat, cu o mentalitate s toas i
cu o democra ie avansat , un organ ales cum este Consiliul jude ean are o
importan  mult mai mare decât o institu ie a puterii centrale aflat  în teritoriu. Din
acest punct de vedere ar trebui s  lu m lucrurile nu cu patim i nu cu conflicte
interumane, ci s  discut m despre pozi iile a dou  institu ii. Consiliul jude ean în
sine, ca institu ie, trebuie s  î i asume responsabilitatea major  pe care o are i care
este net superioar  celei a reprezentantului guvernului în teritoriu. Deci noi mergem
spre o descentralizare din toate punctele de vedere, care ar trebui s  înceap  cu cea
patrimonial . Dac  patrimoniile nu trec la nivelul administra iilor jude ene sau
locale, atunci nu putem vorbi niciodat  de descentralizare în adev ratul sens al
cuvântului. Dac  din punct de vedere al mentalit ii nu consider m c  organele alese
la nivel local au o importan  deosebit , atunci nu în elegem de fapt ce înseamn
democra ie. Eu spun c  nu are rost s  purt m foarte multe discu ii, ci pozi ia trebuie

 fie a Consiliului, ca institu ie, i ea trebuie privit  cu foarte mult  deta are. Este o
chestiune fireasc , în mod obi nuit, ca oamenii s tie c  reprezentantul guvernului
i conducerea consiliului se g sesc în Corpul conducerii jude ene. Deci trebuie s

privim lucrurile cu mai mult  deta are.
D-na consilier jude ean Edit C pu an: Eu nu doresc s  reinterez ideile care

au fost enun ate aici despre o problem  de loca ie a unei institu ii publice extrem de
important , dar acest lucru nu este o premier  pentru noi, deoarece aceast  problem
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a existat undeva printre rânduri în to i ace ti ultimi ani. Totu i, fiind la începutul
unui mandat i pentru faptul c  urmeaz  un ciclu de patru ani, cred c  rela ia dintre
prefectur i consiliu nu este una indiferent  pentru nici unul dintre noi. Repet, nu
doresc s  personific chestiunea, dar trebuie s  g sim o solu ie care s  împace i

sirea unei loca ii, precum i detensionarea situa iei. Dumneavoastr , domnule
pre edinte, trebuie s  uzita i i s  utiliza i toate valen ele dumneavoastr  de
politician i de persoan  important i, bineîn eles, cu sprijinul celor doi
vicepre edin i, s  ajungem spre o solu ionare care s  edulcoreze rela ia dintre
consiliu i prefectur , rela ie de care vom avea nevoie atât noi, cât i maramure enii
pe parcursul întregului mandat.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
cred c  într-adev r colegul Mircea Munteanu are dreptate când spune c  ar trebui s
fim mai deta i. Aceast  problem  am avut-o i eu, ca pre edinte de consiliu, dar v
spun sincer c  nu am venit cu ea în Consiliul jude ean, pentru c  este o problem  pe
care o gestioneaz  pre edintele, la nivelul discu iilor cu conducerea Institu iei
Prefectului, iar în caz c  nu se rezolv  a a, se duce la nivel de guvern. În mandatul
meu nu a fost cazul, de i am primit i eu astfel de adrese în care mi se d dea un
termen strict pân  la care s  p sesc spa iul pe care-l ocupam. Acest lucru este o
problem  care se poate rezolva la nivelul discu iilor cu conducerea Institu iei
Prefectului. Acum nu are rost ca noi s  spunem care din institu ii este mai
important . Mai mult, eu credeam c  acest lucru trebuie ferit de ochii presei,
deoarece nu trebuie noi s  discut m care din aceste dou  institu ii sunt mai
importante, ele sunt la fel de importante amândou , pentru cet eni.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, cu tot respectul pe care vi-l
port, v  spun c  faptul c  nu a i discutat aceast  problem  în plenul consiliului
înseamn  c  nu a i rezolvat-o pân  acum! Dac  a i fi rezolvat-o în timpul acestor
ase ani de zile, era altceva. Eu de aici în eleg c  pot s  preg tesc o adres  c tre

primul ministru, Ministerul Internelor i Reformei Administrative, pentru situa ia
din Maramure , rugându-i s  g seasc  o solu ie. Dup  p rerea mea, o hot râre de
guvern poate l muri aceste lucruri. Apoi, v  rog s  m  crede i c  am s -i r spund i
doamnei prefect, cu toate argumentele, astfel încât s  rezolv m chestiunea. Iar dac
va fi nevoie, ne vom muta în Corpul B, dac  aceasta va fi rezolvarea pentru
Consiliul jude ean. Îns  trebuie s  se in  cont de un lucru foarte important: cet enii
Maramure ului trebuie i pot s  vin  oricând la pre edintele i vicepre edin ii
Consiliului jude ean!

Acum, observ c  au sosit buletinele de vot pentru desemnarea consilierilor
jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Maramure . V  rog s  v
ridica i fiecare buletinul de vot i s  v  exprima i op iunea, prin scrierea cuvântului
DA sau NU pe buletinul de vot.

Pân  vom avea rezultatul votului, vreau s  v  anun  c  domnul vicepre edinte
Emil Marinescu are mandat ca, împreun  cu conducerea Consiliului jude ean i cu
dumnneavoastr , consilierii jude eni, care crede i c  pute i oferi ajutor în aceast
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problem , s  g sim loca ia pentru groapa ecologic  în partea de nord a jude ului.
Timpul ne preseaz i rug mintea mea este s  veni i cât mai repede cu solu ii.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, v  rog
-mi permite i s  fac i eu un anun : îi rog pe domnii consilieri care sunt la primul

mandat s - i depun  declara iile de avere, declara iile de interese i cele de interese
personale, iar pe consilierii care continu  mandatul, rug mintea este s  depun  o
nou  declara ie de interese personale. Domni oara C rbunar are formularele pe care
cred c  vi le-a i difuzat, iar termenul scadent este de 15 zile de la învestirea
dumneavoastr  în func ie, iar pe data de 12 iulie acest termen expi . Pentru cei care
i-au depus declara iile, anun  c  acestea au devenit deja publice pe pagina de web a

Consiliului jude ean Maramure , urmând ca în curând s  fie publicate i pe pagina
Agen iei Na ionale de Integritate.

(Dup  votare):
Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi, în

urma exprim rii voturilor, v  comunic m urm torul rezultat: dl.Marinel Kovacs a
ob inut 22 voturi pentru, domnul consilier Vasile Berci – 23 voturi, domnul consilier
Pamfil Bercean – 23 voturi, domnul Anton Rohian -23 voturi, domnul Cosma
Alexandru -23 voturi, domnul Gheorghe imon – 23 voturi, domnul Le e Doru a
ob inut 9 voturi pentru i domnul Ro ca Radu Vasile – 10 voturi pentru. Dou
buletine de vot sunt nule.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: În urma votului exprimat, se
desemneaz  în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  urm torii ase consilieri
jude eni: Kovacs Marinel, Berci Vasile, Bercean Pamfil, Rohian Anton, Cosma
Alexandru i imon Gheorghe.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, supun votului dumneavoastr
aceast  hot râre. Cine este pentru? -24 voturi, Împotriv ? – 0, Ab ineri? – 10.

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.109/2008
privind desemnarea consilierilor jude eni în

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public  Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Trecem la punctul 2, la desemnarea unor
consilieri jude eni în comisia de vânzare a spa iilor medicale. V  rog s  face i
propuneri pentru dou  persoane.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: În numele grupului PNL-UDMR, eu
îl propun pe domnul vicepre edinte Emil Marinescu ca membru plin, iar pe doamna
Edit C pu an ca membru supleant.

D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Din partea Partidului Social
Democrat îi propun pe colegii Zetea Gabriel i Cosma Alexandru, ca supleant.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: De la PDL îi propun pe domnii
Bolo  Constantin i Pan  Viorel.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Acum, c  sunt f cute propunerile pentru
componen a comisiei de vânzare a spa iilor medicale, v  rog s  fac i propuneri i
pentru componen a comisiei de solu ionare a contesta iilor.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, din partea PNL
îi propun pe domnii Liviu Titus Pa ca i Mircea Munteanu, ca supleant.

D-na consilier jude ean Ana Moldovan: Din partea PSD îi propun pe
domnii T taru Florin i Bude Ioan, supleant.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Bârlea: Din partea PDL îi propun pe
domnul Radu Ro ca i pe doamna Mirela Vere , ca supleant.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, pân  vin aceste dou  serii de
buletine de vot, propun o pauz  de dou  minute.

(Dup  pauz ):
Dl.pre edinte Mircea Man: Pân  se num  voturile vreau s  fac urm torul

anun : v-am mai spus c  u a mea este deschis  pentru orice fel de l murire, num rul
meu de telefon a r mas acela i – 0722-303724, i v  rog s  m  crede i c  îmi face o
mare onoare i pl cere ca s  fim prezen i la toate activit ile din jude . A adar, îi rog
pe to i consilierii jude eni s  participe la toate manifest rile publice i la
evenimentele la care Consiliul jude ean este invitat.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, am mai spus i
în mandatul trecut, c  dac  nu poate participa la astfel de ceremonii conducerea
Consiliului, atunci poate fi delegat  ia parte unul dintre consilieri.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Cu îng duin a dumneavoastr ,
domnule pre edinte, a  face i eu propunerea ca pe viitor s  desf ur m edin ele de
consiliu i în alte loca ii, în teritoriu, pe la prim rii, cum am f cut i în anii anteriori.

Dl.pre edinte Mircea Man:  dori s  m  consult cu domniile voastre, s
vedem dac  ar fi bine ca urm toarea edin  de consiliu s  o facem undeva pe la
mijlocul acestei luni, prin 14-15 iulie, pentru a putea s  mergem apoi i noi în
concediu îns  nu înainte de a rezolva problemele care sunt stringente.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi,
permite i-mi s  anun  rezultatul votului pentru desemnarea consilierilor jude eni, mai
întâi în comisia pentru vânzarea spa iilor medicale, iar apoi pentru comisia de
solu ionare a contesta iilor. A adar, pentru prima comisie, domnul Emil Marinescu a
ob inut 22 voturi pentru, doamna Edit C pu an – 22 voturi pentru, domnul Gabriel
Valer Zetea – 22 voturi, domnul Alexandru Cosma – 22 voturi, domnul Bolo
Constantin – 10 voturi pentru i domnul Pan  Viorel – 10 voturi. Un buletin de vot
este nul.

În ce prive te rezultatul votului pentru comisia de contesta ii, acesta este:
domnul Liviu Titus Pa ca a ob inut 24 voturi pentru, domnul Munteanu Radu
Mircea - 24 voturi, domnul T taru Florin – 24 voturi, domnul Bude Ioan – 24 voturi,
domnul Ro ca Radu – 10 voturi i doamna Vere  Mirela, la fel, 10 voturi pentru.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: adar, la art.1 al acestui
proiect de hot râre se desemneaz  ca membri i membri suplean i în comisia de
vânzare a spa iilor medicale urm torii: Marinescu Emil i Zetea Gabriel Valer ca
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membri, i C pu an Edit i Alexandru Cosma, membri suplean i. La articolul doi al
aceleia i hot râri, se desemneaz  ca membri i membri suplean i în comisia pentru
solu ionarea contesta iilor, urm torii consilieri jude eni: Pa ca Titus Liviu i T taru
Florin, iar ca suplean i  Munteanu Mircea i Bude Ioan.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc domnului secretar.  supun votului
dumneavoastr  aceast  hot râre de consiliu. Cine este pentru? – 24 voturi,
Împotriv ? -0, Ab ineri? -10.

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.110/2008
privind desemnarea consilierilor jude eni în

comisia de vânzare a spa iilor medicale i în comisia de contesta ie

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, v  mul umesc pentru participare
i declar închise lucr rile edin ei noastre de azi, nu înainte de a v  ruga s  v

stabili i acum, dup edin , pre edin ii i secretarii pentru fiecare comisie de
specialitate a Consiliului jude ean.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 03 iulie 2008.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
          Dumitru  Dumu a

Întocmit: Ghita Mihaela Valeria

- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


