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  ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.3243/2008

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

din 29 iulie 2008

edin a de îndat  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.321 din 28.07.2008, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de mar i, 29 iulie 2008.

Sunt prezen i 32 de consilieri jude eni.
edin a este prezidat  de dl. pre edinte Mircea Man.

Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din
Baia Mare.

Particip , ca invita i, urm torii: dl. Barbul Gerrard – ef serviciu buget din
cadrul Direc iei Economice, domnul pan Vasile – 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, domnii
Ardus tan Gavril i Coman Gheorghe– membrii ai Partidului Na ional Liberal,
precum i un num r de 11 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu v  mul umesc tuturor celor care
i fost implica i în ultimele zile în ac iunile noastre de interven ie în localit ile

afectate de inunda iile care s-au produs, mai cu seam  în zona nordic  a jude ului
Maramure – i o spun cât  se poate de clar c  atât vicepre edin ii cât i consilierii
jude eni s-au deplasat în teritoriu în locurile calamitate. Ceea ce urmeaz  va fi o
dovad  a modului în care Consiliul jude ean tie s  administreze o criz , îns  în acela i
timp este i o dovad  a proastei administr ri a investi iilor din ultimii 18 ani, f  s
încerc s  nominalizez pe cineva, dar tot ce vom primi din anul 2009 încolo, pentru
toate proiectele legate de Maramure  ne vom îngriji s  avem constructori adev ra i,de
a putea gândi strategia de dezvoltare a jude ului pentru a putea face fa  pe viitor unor
asemenea dezastre.

Având în vedere c  suntem singurul jude  din ar  unde am avut, din nefericire,
i cinci victime umane, v  propun s  transmitem condolean e familiilor i s  p str m

un moment de reculegere în memoria lor.
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Stima i colegi, ast zi la ordinea de zi avem dou  puncte, pe lâng  care vom mai
avea dou , privind încetarea a dou  mandate de consilieri jude eni i validarea altor
dou .

adar, avem: 1) proiect de hot râre, privind alocarea unor sume din fondul de
rezerv  bugetar  unit ilor administrativ-teritoriale pe raza c rora s-au produs
inunda ii; 2) proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar .

Ave i propuneri de completare sau modificare a ordinii de zi?
Dac  nu, v  propun eu completarea acesteia cu înc  dou  proiecte de hot râri, i

anume: proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca
vacant a postului de consilier jude ean, a domnului Mircea Radu Munteanu i proiectul
de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca vacant a
postului de consilier jude ean, a domnului Bercean Pamfil. Întreb Partidul Na ional
Liberal dac  are aici toate documentele depuse ca s  valid m i pe ace ti doi viitori
consilieri.

Supun votului dumneavoastr  ordinea de zi.

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

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem cu proiectul de hot râre prin care se
aprob  utilizarea din rezerva bugetar  constituit  la dispozi ia Consiliului jude ean
Maramure  a sumei de 20.000 lei, conform anexei care face parte integrant  din
prezenta hot râre. Specific m c  este vorba de alocarea sumei de 4.000 lei noi pentru
fiecare familie afectat  de inunda ii. Rog expunerea punctului de vedere al
pre edintelui comisiei pentru activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, a mai venit o
solicitare la comisie, de sprijin financiar pentru un fost membru al CSU Baia Mare –
domnul Tiberiu Apostol - care a decedat la Barcelona i trebuie transportat în
Moldova. Ni se solicit  suma de 10.000 Euro, îns  comisia a propus acordarea sumei
de 10.000 lei noi.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Deci supun votului dumneavoastr
amendamentul adus de pre edintele comisiei.

S-a aprobat cu unanimitate de voturi amendamentul f cut de domnul
consilier jude ean Marinel Zoica .

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun la vot proiectul de hot râre, cu acest
amendament. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.127/2008
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar
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Dl.pre edinte Mircea Man: Proiect de hot râre privind alocarea sumei de 880
mii lei c tre unit ile administrativ teritoriale pe raza c rora s-au produs inunda ii,
conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre. A adar, s-au propus
urm toarele sume: Bor a – 100 mii lei, Sighetu Marma iei – 100, Vi eu de Sus – 100,
Poienile de sub Munte – 100, Bistra – 50, Reme i – 40, Repedea – 40, Moisei – 40,
Leordina – 40, Petrova – 40, Once ti – 30, Ruscova – 30, omcuta Mare – 30, Vi eu
de Jos – 10, Bocicoiu Mare – 10, S li tea de Sus – 10, S cel – 10, Dragomire ti – 10,
Ieud – 10, Bogdan Vod – 10, ieu – 10, Rozavlea – 10, Bârsana – 10, Vadu Izei – 10,
Strâmtura – 10, Remetea Chioarului – 10, Arini – 10. Sunt alte propuneri?

Dac  nu, v  supun votului hot rârea. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.128/2008
privind alocarea unor sume din rezerva bugetar  c tre

unit ile administrativ-teritoriale pe raza c rora s-au produs inunda ii

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca vacant a postului de consilier, a
domnului Bercean Pamfil. Se ia act de demisia domnului Pamfil Bercean ales la
alegerile din iunie 2008 i se declar  postul vacant. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.130/2008
privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca vacant a postului de

consilier, a domnului Bercean Pamfil

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului proiectul de hot râre
privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca vacant a postului de
consilier, a domnului Munteanu Radu Mircea. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.129/2008
privind încetarea prin demisie a mandatului i declararea ca vacant a postului de

consilier, a domnului Munteanu Radu Mircea

Dl.pre edinte Mircea Man: Urmeaz  acum ultimul proiect de hot râre, care
are dou  articole, unul privind validarea mandatului de consilier jude ean a domnului
Coman Gheorghe i cel lalt privind validarea mandatului de consilier jude ean a
domnului Ardus tan Gavril , ambii suplean i pe lista candida ilor Partidului Na ional
Liberal. Rog raportul comisiei de validare.
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Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi, în
urma verific rii documentelor depuse la comisie, comisia de validare a constatat c
sunt întrunite condi iile de validare a mandatelor celor doi membri ai P.N.L. Avem i
procesul verbal întocmit, a a c  nu sunt probleme.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Având în vedere faptul c  raportul
comisiei de validare este favorabil, supun votului dumneavoastr  proiectul de hot râre
privind validarea mandatelor domnilor Ardus tan Gavril i Coman Gheorghe. Cine
este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.131/2008
privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni

(Coman Gheorghe i Ardus tan Gheorghe)

În continuare, se desf oar  momentul de depunere a jur mântului de
învestire în func ia de consilier jude ean, de c tre cei doi consilieri  nou valida i.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, în cele ce urmeaz  v  voi face o
scurt  informare asupra celor petrecute în ultimele zile. Este vorba de o situa ie pe care
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  a trimis-o i pe care ne-am însu it-o prin
consens - discut m la ora actual  de 1.430 de miliarde pagube la nivel de jude
Maramure , datorate inunda iilor din ultimele zile - pe care am trimis-o la Guvern,
ast zi se va semna proiectul de hot râre de guvern i tot de ast zi începe rolul fiec ruia
dintre noi de a ne implica în ajutorarea acestor oameni n stui i. Ast zi vom mai face
un tur al p ii nordice a jude ului i v  rog care pute i s  v  al tura i nou . Vom
merge la Reme i, la Bistra, apoi în comuna Poienile de sub Munte în c tunele c reia
vom putea ajunge doar cu pasul i nu cu ma ina, pentru a putea face o evaluare
împreun  cu Direc ia Tehnic i cei de la Inspec ia în Construc ii i de la prim rie,
care pot face evalu ri reale, pe situa ia concret  din teritoriu. De aici încolo, cine poate

 aduc  bani înspre Maramure  este foarte bine. Noi trimitem proiectul de hot râre de
guvern, prefectura pe linia sa va face demersurile necesare i sunt convins c  vom
sensibiliza guvernul României s  aprobe sume necesare pentru refacerea infrastructurii
în zonele calamitate.

 vrea s  v  spun – i v  rog s  nu interpreta i politic, p cat c  nu este aici
primarul i viceprimarul din Bor a s  v  confirme – c  am fost la Bor a i am
constatat c  este localitatea cea mai calamitat  din întreg jude ul, lucru dovedit i de
datele culese în teren, îns  peste toate acestea avem un pericol iminent pe o continuare
de abunden  de ploi. Iazurile – nu doar cel de la Colbu care sâmb  seara era într-o
pozi ie de a ceda zidul de sprijin – sunt în pericol. Prim ria, la un moment dat, la
presiunea oamenilor era cât pe ce s  dea ordin de evacuare a locuitorilor ora ului Baia
Bor a. V  rog s  m  crede i c  a fost o situa ie limit  pe care a rezolvat-o Dumnezeu i
nu firmele care trebuiau s  intervin i s - i fac  treaba acolo. Puteau exista pierderi
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materiale incomensurabile, i de vie i omene ti, la Bor a i Baia Bor a, dezastrul
putând ajunge i la Moisei, creându-se o problem  interna ional .

Domnul Pre edinte B sescu a fost informat de sâmb  seara i nu-i venea s
cread  de pericolul care era acolo, iar a doua zi l-am adus la Bor a tocmai pentru c
am spus-o i-o repet – i-o s  fie patru ani de zile a a cum am spus – nu exist  criterii
politice la probleme de administra ie a jude ului. Crede i-  c  puteam s -l duc pe
Pre edinte la Poienile de sub Munte unde erau probleme, la Bistra sau în oricare parte
unde erau inunda ii, dar am considerat c  Bor a este pericolul num rul unu i acolo
l-am dus pe Pre edinte. Ieri dup  amiaz , în conferin a de pres , a subliniat i a
recunoscut c  situa ia de la Iazul Colbu este foarte foarte grav , reprezentând un
pericol pentru jude ul Maramure i nu numai. Am cerut sprijinul domnului Pre edinte
care va lua leg tura cu organisme interna ionale care s  vin  s  fac  evaluarea pentru
toate iazurile pe care le avem în Maramure . Exist  bani europeni pentru aceste lucruri
i cred c  trebuie s  le acord m o aten ie sporit  pe viitor.

Aceasta este implicarea îns  Prefectura a fost deranjat  de aceast  implicare a
noastr  în gestionarea acestor probleme de criz  ap rute în urma inunda iilor, îns

spunsul meu este cât se poate de clar: este un altfel de pre edinte de consiliu
jude ean i m  voi implica în absolut toate problemele jude ului, acolo unde consider

 prezen a pre edintelui i consilierilor jude eni va fi necesar . Nu am f cut o ac iune
populist i v  rog s  nu transform m aceast  tragedie într-o chestiune politic . V  rog

 fi i pe teren în cizme acolo unde crede i c  este necesar ajutorul domniilor voastre,
pân  când vom avea un program de interven ie finan at de Guvernul României.

 mul umesc.
Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, stima i colegi,

într-adev r în aceste zile au fost câteva momente grele pentru jude ul Maramure i
pre edintele Man s-a implicat în aceast  problem . Sunt de acord s  depolitiz m
activitatea în consiliul jude ean, în aceste condi ii, îns , domnule pr edinte, ar fi fost
foarte important ca premierul României s  se afle lâng  dumneavoastr , la Bor a, i nu
la Bucure ti, în acele momente. E bine c  a ajuns acolo însu i Pre edintele României,
îns  cel care era mai important s  fi fost acolo era primul ministru T riceanu, pentru

 de la guvern vin banii. Întrebarea mea este dac  l- i chemat i pe C lin Popescu
riceanu sau doar pe Pre edintele B sescu în Maramure ?

Dl.pre edinte Mircea Man:  voi r spunde cât se poate de tehnic. Eu nu îmi
permit s -l sun pe Pre edintele României – dânsul m-a sunat pe mine – domnia sa, pe
interven iile f cute pe postul de televiziune Realitatea la ora 23, aflându-  pe digul
de la iazul Colbu 1 m-a întrebat cât de grav  este situa ia. I-am raportat, am mai vorbit
i la ora 3 diminea a când am plecat de-acolo i la ora 6 diminea a am fost sunat de

domnul subprefect G nczi care m-a rugat s  merg la Vi eu de Jos s  preiau celula de
criz  de-acolo, a fost un elicopter de la Câmpia Turzii care a f cut primul transport –
pritoritatea fiind copiii – dup  care comandantul mi-a spus c  nu mai poate s  zboare

 nu mai are alt ordin. În acel moment a sunat din nou Pre edintele, eu i-am spus ce
se întâmpl , dup  care i-a dat ordin comandantului iar elicopterul a mai f cut o curs .
Sigur c  Prefectura a fost foarte deranjat  de aceste interven ii.
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Deci, nu am num rul de telefon al primului ministru i nu cred c  eu trebuia s -l
sun, ci probabil altcineva trebuia s-o fac . Acum sunt convins c  prin lobby-ul pe
care-l putem face cu to ii la primul ministru, acesta va aproba sumele pe care le
discut m aici. Apoi, domnul ministru P curaru a fost asear  în Bor a i ast zi va fi tot
în teritoriu. Domnul vicepre edinte va pleca la Bor a dup  încheierea edin ei, iar eu
împreun  cu special ti de la biroul drumuri al Direc iei Tehnice vom pleca în zona
Reme i, Bistra i Poienile de sub Munte.

Dl.consilier jude ean Vasile Berci: Domnule pre edinte, tot vizavi de ceea ce
s-a întâmplat, amintesc c  acest fenomen a mai existat, s-au f cut i atunci evalu ri ale
pagubelor produse de inunda ii, îns  nu tiu dac  evalu rile f cute acum acoper i
costurile gospod riilor popula iei sau numai partea de infrastructur  distrus . Ar trebui
ca Institu ia Prefectului, prin persoana doamnei prefect, i institu ia Consiliului
jude ean, prin pre edintele acestuia, plus parlamentarii din jude , s  solicita i o
întrevedere la primul ministru al României pentru a ob ine cât mai grabnic fondurile
necesare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ceea ce spune colegul Berci este
perfect valabil. Diminea , la I.S.U., am avut discu ii cu prefectura, proiectul de
hot râre de guvern se trimite azi, iar edin a de guvern va fi probabil mâine. Rog s
intervin  to i factorii care pot s  influen eze în a se da bani. În acest moment discut m
de dou  jude e grav afectate de inunda ii, care au pagube majore, Suceava i
Maramure .

Stima i colegi, mai doresc s  subliniez înc  un lucru: au trecut 18 ani de la
Revolu ie i dac  vine un secretar de stat care încearc  s  ne spun  c  trebuie s
protej m România – vezi Doamne s  nu ajung  metale grele în alt  parte ca s  nu
avem o problem  interna ional  ?! – p i asta trebuia s  gândeasc  înainte de a se
întâmpla! Noi trebuie s  spunem exact cum a fost, pentru a putea lua m surile care se
impun! Nu ne schimb  nimeni din func iile politice dac  spunem lucrurilor pe nume,
dar nu mai trebuie s  inducem lumea în eroare de dragul de a ne sim i bine în cabinetul
unui ministru. Dac  func iile domniilor lor se mi , e problema lor! Dar siguran a
popula iei – având în vedere implica iile interna ionale – este mai importan , i am s
fac demersuri pân  la Uniunea European  pentru a sensibiliza tot ce se întâmpl  acolo,
în partea statului vecin, deoarece efectele sunt pe lungimea apelor române care curg
mai departe! Problema iazurilor este una interna ional i am s-o tratez ca atare!

Dac  nu mai sunt interven ii, v  mul umesc pentru aten ie i declar închis
edin a noastr  de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 29 iulie 2008.

P R E  E D I N T E,
      Mircea Man SECRETAR AL JUDE ULUI,

  Dumitru Dumu a

Întocmit: referent Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment Preg tire edin e -


