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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr.6683/2008

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei extraordinare

a Consiliului jude ean Maramure
din 14 noiembrie 2008

Consilierii jude eni: Ardelean Teodor, Ardus tan Gavril, Ban Vasile, Batin
Petru, Cosma Alexandru, Coman Gheorghe, Kovacs Marinel, Marinescu Emil,
Matei C lin, Mu iu Nicolae, Rohian Anton, imon Gheorghe, T tar Florin, Timi
Gavril, Zetea Gabriel i Zoica  Marinel, au cerut convocarea Consiliului jude ean
Maramure  în edin  extraordinar , azi, 14 noiembrie 2008, ora 10:00, la Palatul
Administrativ din Baia Mare, cu urm torul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hot râre privind aprobarea declar rii recursului împotriva
Sentin ei civile nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure , Sec ia comercial , de
contencios administrativ i fiscal.

La edin  particip  un num r de 23 consilieri jude eni, i anume: Matei
lin, Marinescu Emil, Ardelean Teodor, Ardus tan Gavril, Berci Vasile, Ban

Vasile, Batin Petru, Bere  Ildiko, Bude Ioan, C pu an Edit, Coman Gheorghe,
Iancu Aurel Anton, Koman Valer, Kovacs Marinel, Moldovan Ana, Mu iu
Nicolae, Pa ca Liviu Titus, Rohian Anton, imon Gheorghe, T tar Florin, Timi
Gavril, Zetea Gabriel i Zoica  Marinel.

edin a se desf oar  în sala 105 a Palatului Administrativ din Baia Mare.

Dl. Dumitru Dumu a – secretar al jude ului: Domnilor consilieri, în lipsa
pre edintelui Consiliului jude ean i pentru c  domnia sa nu a dat nicio dispozi ie
de delegare c tre unul din vicepre edin i, va trebui s  proceda i aplicând
dispozi iile legii, prin alegerea unui pre edinte de edin  dintre cei doi
vicepre edin i prezen i sau din rândul consilierilor jude eni.

Dl. consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule secretar, a  avea o
întrebare: domnul pre edinte a luat la cuno tin  despre aceast edin ?

Dl. Dumitru Dumu a: Mie mi s-a comunicat c  este înafara jude ului,
miercuri sau joi când am vorbit la telefon. Mi-a spus c  este la la Bucure ti, la
Ministerul Lucr rilor Publice.
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Dl. consilier jude ean Marinel Kovacs: Este o edin  extraordinar
convocat  în mod statutar, pe Legea 215, avem cvorumul necesar pentru
desf urarea edin ei, dar iar i, din p cate, suntem în situa ia în care nu tim de ce
pre edintele nu este al turi de noi acum.

În aceste condi ii, eu îl propun pe domnul vicepre edinte Emil Marinescu s
conduc edin a de azi.

S-a votat în unanimitate alegerea domnului vicepre edinte Emil
Marinescu ca pre edinte de edin .

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, v  mul umesc pentru
încredere. O s  încerc m s  facem o edin  cât mai operativ . ti i c  pe ordinea
de zi avem un singur proiect de hot râre, i anume Proiectul de hot râre privind
aprobarea declar rii recursului împotriva Sentin ei civile nr.3303/2008 a
Tribunalului Maramure , Sec ia comercial , de contencios administrativ i fiscal.
Sunt obiec ii la aceast  ordine de zi?

Dl. consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, consider c
ar trebui reintrodus punctul de „Diverse” pe ordinea de zi a edin elor de consiliu.

Dl. Dumitru Dumu a: În practica edin elor de urgen , extraordinare, nu
se introduc alte puncte decât cele pentru care au fost convocate.

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu: Bine. Atunci, da i-mi voie s  v  supun
votului ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

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

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, proiectul de hot râre
sun  a a: Având în vedere Expunerea de motive a Vicepre edintelui Consiliului
jude ean Maramure , Emil Marinescu, în temeiul prevederilor art.91, alin.3) i 97
din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu modific rile
i complet rile ulterioare,

Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

H O T  R Â R E:

Art.1. Se aprob  declararea recursului împotriva Sentin ei civile
nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure , sec ia comercial , de contencios
administrativ i fiscal.

Art.2. Se mandateaz  Vicepre edin ii Consiliului jude ean Maramure
pentru îndeplinirea formalit ilor la declararea recursului men ionat la art.1 al
prezentei hot râri.

Art.3. (1) Se aprob  angajarea asisten ei juridice prin avocat.
(2) Cheltuielile de reprezentare prin avocat se suport  de c tre

Consiliul jude ean Maramure .
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Art.4. Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului
Maramure i se comunic  integral sau în extras:

- Institu iei Prefectului Jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei economice;
- Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure

 supun votului proiectul de hot râre.
Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, a  dori

ca înainte de a vota hot rârea s -mi permite i a face dou  preciz ri, sugerate de
biroul juridic al Consiliului jude ean Maramure . Nu exist  rezerve în ce prive te
legalitatea acestui proiect de hot râre, îns  exist  altceva, adic  dou  observa ii: 1)
Legea 215 nu reglementeaz  modul în care se asigur  asisten a juridic  în acest
caz, întrucât la data adopt rii legii i în modificarea ulterioar , probabil, nu exista o
situa ie similar  cu a noastr , ca la nivelul jude ului s  avem dou  autorit i, una a
pre edintelui i una a consiliului jude ean. Aparatul de specialitate este considerat
al consiliului jude ean i îl conduce pre edintele. Suntem în situa ia în care,
aparatul este pus, pe de o parte, în slujba Consiliului jude ean, iar pe de alt  parte
este sub autoritatea direct  a pre edintelui acestuia. Singura prevedere legal  cu
privire la posibilitatea angaj rii de avoca i se reg se te în Regulamentul-cadru
aprobat prin Ordonan a 35, cu precizarea c  este pentru consiliile locale, iar în
finalul textului se spune c  acele prevederi pot fi folosite i de consiliile jude ene.
Acolo se spune c  ap rarea poate fi realizat  prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin angajarea unui avocat, cheltuielile urmând a fi suportate din
buget. Exist , deci, o anumit  ambiguitate cu privire la situa ia de-acum. S-ar putea
ca atât domnul pre edinte, cât i prefectul jude ului, s  atace aceast  hot râre cu
privire la angajarea avocatului. Nu pot acum s  fac presupuneri cu privire la solu ia
pe care ar da-o instan a, în acest caz.

A doua observa ie este legat  de faptul c , prin introducerea unui recurs, în
situa ia în care acesta este admis este clar c  hot rârea judec toreasc  este
desfiin at , iar în situa ia în care nu se admite recursul hot rârea judec toreasc
este consolidat , dar, cealalt  parte, în cazul de fa  Prim riile comunelor

eni i F rca a, ne pot duce s  c dem în preten ii, adic  s  cear desp gubiri.
Din discu iile cu colegii de la biroul juridic aceste desp gubiri nu s-ar putea întinde
decât la nivelul asisten ei juridic , adic  cheltuielile de avocatur i deplasarea
avocatului. Legea spune c  cheltuielile de judecat  se suport  din bugetele locale,
îns  în practic , uneori, Curtea de Conturi imput  asemenea sume. Am avut cazul
domnului Pop Mircea, dar nu s-au imputat sumele inând cont c  hot rârea  s-a
votat prin vot secret i nu s-a putut distinge care au fost cei 16 consilieri care s-au
opus demiterii acestuia i care au fost cei 17 care au votat pentru.

Dl. consilier jude ean Marinel Kovacs: Stima i colegi, în elegem c  la
primul punct, referitor la angajarea de avocat, suntem în situa ia  existe aceast
posibilitate a consider rii articolului respectiv cu angajarea avocatului ca nefiind
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perfect legal. Dar, dac  aparatul de specialitate nu poate s  ne ofere ap rarea,
atunci nu poate nici avocatul? Cine ar putea? Pentru c  m  gândesc c , fiind în
subordinea direct  a pre edintelui, pr edintele ar putea s  le interzic  juri tilor din
consiliul jude ean s  se prezinte la proces ca s  ne apere, spunându-le c  nu au ce

uta în instan ! Observ c  doamna Glodan dore te s  ne fac  o precizare.
D-na Ana Glodan, director al Direc iei Economice: Eu a  dori ca aliniatul

2 al articolului 3 din proiectul de hot râre s  sune mai explicit, pentru a nu fi
interpretat eronat ulterior. Adic  s  se specifice de unde se vor suporta aceste
cheltuieli cu angajarea avocatului, din bugetul propriu al jude ului sau de plenul
consiliului jude ean?

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Amendamentul este corect, i e
bine s  trecem acolo c  se suport  din bugetul consiliului jude ean.

Dl. Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Articolul 793 din
regulamentul-cadru este singurul care face aceast  precizare, în sensul c

ap rarea intereselor consiliului local în fa a instan elor de judecat  se face de
tre persoanele angajate potrivit articolului 79(1) dac  acestea au preg tire

profesional  corespunz toare, sau de un ap tor ales, în m sura în care asisten a
juridic  nu poate fi asigurat  altfel. Cheltuielile se suport  din bugetul local .
Aceasta este singura reglementare pe care o putem pune în discu ie acum, deoarece
în Legea 215 nu g sim nimic.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnilor, practica spune foarte clar c  de
obicei, sau mai bine zis în cea mai mare m sur , toate cheltuielile de judecat  au
fost suportate de consiliile locale în cauz . Atât preciz rile domnului secretar, cât
i amendamentul doamnei Glodan sunt pertinente, a a c  vom completa aliniatul 2

al articolului 3 din hot râre cu cuvintele „din bugetul propriu”.
În orice caz, vizavi de aceast  sentin  dat  de judec tor, pe care nu o

comentez, vreau s  spun doar atât c  nu am v zut nic ieri în lumea asta ca o
sentin  judec toreasc  s  fie mai presus decât plenul consiliului!

Dl.consilier jude ean Florin T taru: Îmi pute i spune, domnule secretar,
pe baza c rui considerent Tribunalul a dat câ tig de cauz  celor dou  prim rii?
Pentru ce argumente?

Dl. Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Din lectura acelei hot râri
judec tore ti ve i observa c  se aduce o critic i mai multe recomand ri. Critica
adus  este c  un num r de 7 localit i au primit sume, de i nu au depus o cerere.
Instan a consider  c  aceast  chestiune s-ar încadra în aliniatele 3 – 6 din articolul
33 al Legii 273 i c  exist  nulitate absolut . În rest, se fac doar recomand ri, ca în

sura în care vom adopta o alt  hot râre i nu vom atribui sume comunei
rca a, s  ne motiv m hot rârea. Deci, critica de fond adus  hot rârii este

înc lcarea dispozi iilor aliniatelor 3,4,5 i 6 ale articolului 33 din Legea 273/2006 a
finan elor publice locale. Comunele respective nu au solicitat fonduri.

Dl. consilier jude ean Florin T taru: Nu au solicitat fonduri pentru
programe cu finan are nerambursabil  sau deloc?
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Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: În hot râre, judec torul spune
 nu au solicitat fonduri.

Dl.consilier jude ean Florin T taru: În paragraful doi al Expunerii de
motive a pre edintelui Consiliului jude ean se spune c printr-un amendament
propus în edin a plenului s-au dat fonduri pentru proiecte cu finan are
nerambursabil , cât i pentru programe de dezvoltare local , în acord cu
prevederile Legii 273/2006. S  în eleg c  pe nici una din aceste dou  destina ii
prim riile comunelor F rca a i S eni nu au solicitat fonduri?

D-na Ana Glodan, director al Direc iei Economice: Exact.
Dl.vicepre edinte Emil Marinescu:  vrea s  fac o precizare: este de

datoria noastr , a celor care în data de 30.03.2008 am adoptat aceast  hot râre de
consiliu, c  a fost dreptul nostru al consilierilor, drept legiferat, de a propune
programe de dezvoltare regionale, locale i zonale în jude ul Maramure . De acest
drept al nostru judec torul nu a inut cont!

Acestea fiind spuse,  supun votului proiectul de hot râre, cu
amendamentul propus de domnul vicepre edinte Matei C lin, acela de a se
completa aliniatul doi al articolului 3, în sensul Cheltuielile de reprezentare prin
avocat se suport  de c tre Consiliul jude ean Maramure , din bugetul propriu .
Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.184/2008
privind aprobarea declar rii recursului împotriva Sentin ei civile

nr.3303/2008 a Tribunalului Maramure , Sec ia comercial , de contencios
administrativ i fiscal

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnilor colegi, foarte bine este
precizat în expunerea de motive la aceast  hot râre aspectul legat de pericolul iscat
de hot rârea instan ei de anulare a hot rârii noastre de consiliu jude ean. Acest act
al nostru a fost dat în urm  cu ase luni, în tot acest timp producându- i efecte. E
vorba de 64 de unit i administrativ-teritoriale care, în acest moment, mai au foarte
pu in (sub 10%) de primit din sumele repartizate atunci, restul sumelor fiind
aproape în totalitate utilizate, în scopurile în care au fost destinate. A veni s
consta i nulitatea absolut  a unei hot râri dat  de consiliul jude ean este, dup

rerea mea, un exces de zel din partea instan ei de judecat , pentru c  este de
neîn eles ce s-ar putea întâmpla în cazul în care ast zi, consiliul i noi plenul, am
putea lua o alt  hot râre decât aceea la care s-a gândit judec torul respectiv, în
condi iile în care acum este un alt consiliu jude ean, o alt  structur , i în
momentul acesta nu te poate obliga nimeni pe tine, legiuitorul, consiliul, plenul, s
mai iei o hot râre care s  fac  ceea ce crede judec torul respectiv! Problema s-a
pus c  F rca a i S eni au introdus dou  ac iuni în instan . Prima ac iune a
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celor dou  prim rii a pierdut atât la Tribunalul Maramure  cât i la Curtea de Apel!
Cu alte cuvinte, noi, Consiliul jude ean, am câ tigat la Tribunalul Maramure i la
Curtea de Apel Cluj, în respectivele cauze F rca a i S eni solicitând de fapt
suspendarea hot rârii de-atunci. Aceast  solicitare a fost respins i aici i la
Curtea de Apel din Cluj. Cele dou  dosare s-au comasat, iar prim ria F rca a
spunea c  nu a primit fonduri de i era în drept s  primeasc . În 31 martie, la
momentul când prim ria F rca a solicita acest lucru, nu avea nici un proiect în
derulare care s  necesite cofinan are. Ulterior, prin Ordonan a 7 i prin Hot râre de
Guvern a primit bani, dar asta este altceva!

Apoi, prim ria comunei S eni a f cut la fel. Pe lâng  aceste chestiuni,
prim ria F rca a avea în fondul de rulment peste 1.300.000 lei noi, din anul 2007,
avea din execu ia bugetar  un excedent de cel pu in 3,8 milioane lei noi, i mai
primise pe parcursul anului 2007, prin diferite hot râri de guvern, peste 1,2
milioane lei noi. Ar fi putut utiliza to i ace ti bani pentru sus inerea investi iilor la
care spunea c  nu au primit deloc bani. Pentru satisfacerea unei astfel de
solicit ri, în dauna a peste 50 unit i administrativ-teritoriale, anulând în totalitate
hot rârea noastr  de consiliu, mi se pare de-a dreptul absurd! Din acest punct de
vedere cred c  era necesar s  mergem mai departe cu recurs la aceast  hot râre.

Dl.consilier jude ean Aurel Anton Iancu: Domnule vicepre edinte,
deoarece expunerea de motive este un document cu caracter public, cred c  pe
viitor ar trebui s  finis m ceva mai bine unele formul ri. Noi trebuie s  ne limit m
în a ne preg ti mai bine ap rarea i gestionarea unei cauze în justi ie. Acolo trebuie

 fie fondul preocup rii, iar aceste formul ri care ne pot conduce în zona unei
dispute institu ionale în raport cu justi ia, nu cred c  ne-ar aduce nimic pozitiv!

 mul umesc.
Dl.vicepre edinte Emil Marinescu:  mul umesc i eu, i dac  nu mai

sunt interven ii, declar închise lucr rile edin ei extraordinare de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 14
noiembrie 2008.

Pre edinte de edin ,
VICEPRE EDINTE
    Emil Marinescu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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