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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
         Nr. 908/2009

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

din data de 18 februarie 2009

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.24 din 11.02.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de joi, 12 februarie 2009.

Din totalul de 34 de consilieri jude eni 4 au demisionat în urma ob inerii unor
mandat de parlamentari la alegerile din luna noiembrie 2009, 2 au lipsit iar 29 de
consilieri jude eni au fost prezen i la edin .

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

Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana – director executiv în
cadrul Direc iei economice, doamna Maria Kovacs - director executiv în cadrul
Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, 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 public , domnul Coco il  Dan – director al Direc iei de
Dezvoltare Regional , d-na Li e Mihaela – ef al Biroului Rela ii Interna ionale, d-
na Ioana Tripon – director al Biroului de turism din cadrul Consiliului jude ean
Maramure , dl. Dale Vasile – director al Aeroportului Interna ional Baia Mare,
domnul Boitor Nicolae – director general al Direc iei Generale de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure , d-na Iuliana D ncu – director al Ansamblului

Folcloric Na ional “Transilvania” Baia Mare, dl. Vasile Petru iu – director al colii
de Arte “Liviu Borlan”, dl. Sugar Gabor Ioan – ef al Agen iei de Dezvoltare Urban
i Rural  “Urbanet”, d-na Mariana Macarie – director al Direc iei Jude ene de

Eviden a Persoanelor, d-na Jakab Pu a – director al Centrului de Informare,
Consiliere i Formare Profesional  “Pentru Voi”, dl. Zehan Andrei – ef al
Serviciului Jude ean de Paz  Maramure , dl. Marina Victor – director al S.C.
“Drumuri-Poduri” S.A. Maramure , primarii localit ilor Poienile de sub Munte,
Petrova i Moisei, d-nii Corodan Ioan i Ciocan Mircea – membrii ai Partidului
Na ional Liberal i un num r de 16 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .
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Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, pentru edin a de azi avem
înscrise pe ordinea de zi 17 puncte, plus 5 puncte suplimentare, adic :

1. Raport al Pre edintelui cu privire la îndeplinirea atribu iilor sale i
hot rârilor Consiliului jude ean Maramure .

2. Proiect de hot râre privind validarea mandatelor unor consilieri
jude eni i depunerea jur mântului de c tre consilierii valida i;

3. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei nominale a unor
comisii de specialitate pe domenii de activitate;

4. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii de desemnare a unor
consilieri jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public ;

5. Proiect de hot râre pentru validarea modific rilor efectuate în
Autoritatea Teritorial  de Ordine Public ;

6. Proiect de hot râre pentru modificarea componen ei unor consilii de
administra ie i consultative;

7. Proiect de hot râre de înfiin are a comisiilor de evaluare a
managementului institu iilor culturale, aflate sub autoritatea Consiliului
jude ean;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii organigramei i
statului de func ii al Agen iei de Dezvoltare Urban i Rural
“Urbanet”;

9. Proiect de hot râre pentru aprobarea modific rii organigramei i a
statului de func ii ale colii Populare de Arte „Liviu Borlan”;

10.Proiect de hot râre pentru modificarea componen ei comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

11.Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârilor Consiliului jude ean
Maramure  nr.61/2005 privind înfiin area Centrului Jude ean de
Informare, Consiliere i Formare Profesional  “PENTRU VOI”, i
nr.69/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare al acestui Centru;

12.Proiect de hot râre de completare a unor elemente de identificare i
modificare a suprafe ei de teren aferent construc iilor pentru un bun din
domeniul public al jude ului;

13.Proiect de hot râre pentru aprobarea Planului zonal de amenajare a
teritoriului “Mun ii Gutâi”;

14.Proiect de hot râre pentru modificarea “Programului de transport
pentru re eaua de trasee jude ene prin suplimentarea num rului de
curse, modificarea orarelor i a capetelor de traseu pe perioada 2008-
2011”.

15.Raport cu privire la solu ionarea peti iilor adresate Consiliului jude ean
Maramure , pe semestrul II 2008.

16.Raport privind asigurarea accesului la informa iile de interes public, în
anul 2008;
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17.Raport privind asigurarea transparen ei decizionale în activitatea
Consiliului jude ean, pe anul 2008.
Proiecte suplimentare :

1. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  pentru finantarea unor ac iuni sportive.

2. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a
riscurilor la nivelul jude ului Maramure .

3. Proiect de hot râre privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru
promovarea proiectului PRETTY BUILDING Promovarea eficien ei
energetice prin eco-construc ii , care urmeaz  s  fie propus spre finan are în
cadrul programului INTERREG IV C;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru
promovarea proiectului Alpine, Balkan, Carpathian Experiences: ABC of
European Mountains  (Experien e din Alpi, Balcani i Carpa i: ABC-ul
Mun ilor Europeni), care urmeaz  s  fie propus spre finan are în cadrul
programului INTERREG IV C;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru
promovarea proiectului „CLIMACT  Regiunile  pentru protec ia
climatului: guvernare, de la cunoa tere la ac iune , care urmeaz  s  fie
propus spre finan are în cadrul programului INTERREG IV C.
Sunte i de acord cu aceast  ordine de zi?
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, având în vedere

 la edin ele comisiilor juridic i de cultur  s-a ajuns la concluzia s  nu se dea
aviz favorabil proiectului de hot râre de la punctul 7, privind înfiin area comisiilor
de evaluare a managementului institu iilor culturale aflate sub autoritatea Consiliului
jude ean, propunându-se totodat  amânarea acestuia pân  la apari ia hot rârii de
guvern care s  elaboreze regulamentul de evaluare a activit ilor manageriale, v
propun i eu s  amâ m pentru edin a viitoare acest proiect de hot râre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, eu doresc s  îl l m totu i
pe ordinea de zi, pentru c  este un proiect de hot râre destul de important, iar
dumneavoastr  ave i posibilitatea s -l vota i sau nu. Ar fi bine ca ast zi s  vot m
totu i aceste comisii, iar când vom avea i metodologia de aplicare, a vom intra în
exerci iu. Spun asta pentru c  a  fi vrut ca pentru edin a din luna martie s  avem pe
ordinea de zi numai bugetul.

Acestea fiind spuse, v  supun votului ordinea de zi, a a cum a fost ea
întocmit .

Ordinea de zi a edin ei a fost adoptat  în unanimitate.
De asemenea, a fost adoptat i procesul verbal al edin ei Consiliului jude ean

Maramure  din data de 23 ianuarie 2009.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, la primul punct avem Raportul

Pre edintelui cu privire la îndeplinirea atribu iilor sale i hot rârilor Consiliului
jude ean Maramure . Aici am s  fac urm toarea declara ie, i am s  încerc s  fiu cât
mai scurt:
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Am fost ales în urm  cu 8 luni pre edintele Consiliului jude ean Maramure .
Munca mea nu a însemnat doar stat la birou, ci s  fiu de fiecare dat  când a fost
nevoie în mijlocul maramure enilor. De la preluarea mandatului am f cut aces lucru
i cel mai bine s-a v zut atunci când Maramure ul a fost supus la grea încercare de

inunda iile din vara anului 2008. Am fost înc  din prima zi al turi de bor eni, mai
ales când pericolul producerii unui dezastru ecologic a fost la un pas. Este vorba de
bre a creat  la Iazul Colbu, unde am avut chiar vizita Pre edintelui României Traian

sescu. Am cerut Guvernului României 2.100 miliarde lei, i am primit 80 de
miliarde. Cu lobby-ul pe care pre edintele Consiliului jude ean Maramure  l-a f cut,
am mai primit ajutoare financiare în sum  de 14 miliarde, de la: Consiliul Jude ean
Timi , Prim ria Sectorului 3 din Bucure ti, Prim riile ora elor Cluj, Arad, .a.m.d.
Vreau s  mul umesc pe aceast  cale Episcopiei S tmarului i Maramure ului care a
venit în sprijinul nostru cu o sum  de peste 9 miliarde lei, care au fost direc iona i i
ace tia pentru construirea caselor sinistra ilor de pe Valea Vi eului. În ceea ce
prive te proiectele pe care le-am preluat i pe care le avem în vizor în anul 2009,
consider c  este de fapt un bilan  al activit ii pre edintelui i al Consiliului jude ean.
Anul 2009 este un an prioritar în ceea ce înseamn  atragerea de fonduri europene,
peste bugetul pe care îl vom primi s pt mâna viitoare.

 mul umesc i mul umesc celor care m-au ajutat în aceast  perioad  la
colaborarea în activitatea desf urat  în consiliul jude ean.

În continuare, da i-mi voie s  înmânez câteva diplome de excelen
urm torilor: domnului Victor Gorduza – director al Muzeului de Mineralogie Baia
Mare, pentru contribu ia de peste 40 de ani la dezvoltarea institu iei pe care o
conduce; domnului Teodor Ardelean – director al Bibliotecii Jude ene “Petre
Dulfu”, pentru realiz rile deosebite ob inute în aceast  institu ie; domnului Virgil
Jic reanu – consilier eparhial al Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i

tmarului, pentru implicarea în ac iunile de reconstruc ie a localit ilor i
gospod riilor afectate de inunda iile din anul 2008; tot în semn de recuno tin
pentru sprijinul acordat în ac iunile de reconstruc ie a locuin elor de la inunda ii se
confer  o diplom  de excelen i domnului pan Vasile – director al Direc iei de
Planificare Teritorial i Urbanism, din cadrul Consiliului jude ean Maramure ;
celor trei primari ai localit ilor grav afectate de inunda ii, i anume: domnului Ioan
Petrovai – primar al comunei Petrova, jude ul Maramure ; domnului te cu Toader –
primar al comunei Moisei, jude ul Maramure ; domnului tefan Oancea – primar al
comunei Poienile de sub Munte, jude ul Maramure .

Mul umesc înc  o dat  tuturor colaboratorilor i sper ca anul acesta, 2009, s
fie un an mai bun pentru toat  lumea.

Dac  dori i s -mi adresa i întreb ri cu privire la acest raport de activitate, v
stau la dispozi ie.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, a  avea o
scurt  interven ie vizavi de acest punct al ordinii de zi.

adar, domnule pre edinte, “mult stimate pre edinte al tuturor
maramure enilor”, nutresc de ceva vreme dorin a de a v  vorbi, în special
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dumneavoastr , mai ales de când a i introdus termenul de „politic  luminat ” în
administra ie. M rturisesc c  nu cunosc leg tura dumneavoastr  cu Împ ratul
„Luminat” Franz Joseph, dar pare s  fie ultimul beneficiu pe care ni-l face Viena,
probabil în schimbul întreruperii leg turii directe cu noi, pe calea aerului. Din
cuno tiin ele mele de istorie, Împ ratul „luminat” al Imperiului de la Viena a realizat
adev rate reforme administrative, în elegând prin aceasta mai ales legisla ia privind
educa ia, cadastrul, biserica, colectarea de taxe, sistemul militar, comer ul, etc,
lucruri de care au beneficiat, fie numai în parte, românii de pe aceste meleaguri.
Politica dumneavoastr  îns , nu seam  nici pe departe cu cea a Împ ratului
Luminat. Pornind de la cultura general , cultura politic , promisiunile publice,
declara iile publice i mai ales faptele. Titu Maiorescu ar avea dreptate i ast zi

când diferen a între forme cu fond i forme f  fond.
Afirm asta cu t rie, deoarece raportul CJ supus aten iei publice i a noastre, a

consilierilor jude eni, este în cea mai mare parte (cca 100 de pagini din 150)
expresia elocvent  a unui cult al personalit ii care-mi aduce aminte de alte
vremuri. Dealtfel este deja un loc comun utilizarea unor abloane populiste gen
„facem ce trebuie”, „pre edintele tuturor maramure enilor”, „n-am culoare politic ”,
etc. Dac  o direc ie, birou sau institu ie din subordinea CJ a trebuit s  sintetizeze
toat  activitatea în 2-3 pagini, ei bine, cea de comunicare public  are dimensiuni
nemaiîntâlnite, de i tim cu to ii c  Pre edintele beneficiaz  de suportul total al unui
trust de pres  local. Criticile în detaliu le voi prezenta ulterior, pentru c  sunt prea
multe. Aici amintesc una, aceea c  nu v  consulta i speciali tii la elaborarea speach-
urilor ocazionate de anumite evenimente i cred c  la o privire mai atent  ve i fi
nevoit s  scoate i degrab  unele dintre ele, care v  pot pune în postura de acuzat de
furt intelectual.

Domnule pre edinte, permite i-mi s  exprim public – prin intermediul mass-
media - criticile mele nuan ate referitoare la acest raport, la activitatea
dumneavoastr , la neadev rurile din declara iile publice. Este vorba printre altele de
a ne l muri asupra bugetului de stat i a amendamentelor depuse de dumneavoastr ,
despre a a-zisa cre tere cu 25% a bugetului 2009 pentru Maramure , despre dublul
limbaj în privin a cheltuirii banului public i populismul aferent, situa ia de la
aeroport, proiecte prioritare, privatiz ri, etc.

Nu a fost prezentat faptul c  din edin ele ordinare ale CJ MM, din cele
aproape 6 luni de nou mandat, aproape 50% au fost suspendate, iar la unele din
edin ele extraordinare convocate legal de c tre consilierii jude eni, Pre edintele CJ

nu s-a prezentat (în întreg mandatul precedent, nu s-a întâmplat a a ceva).
Lipsesc explica ii la situa iile în care Maramure ul nu mai este reprezentat la

nivelul Consiliului Europei (Strasbourg), ARE, precum i alte insuccese din aceast
perioad .

Din cele 109 de post ri pe site-ul CJ, f cute de purt torul de cuvânt, cele mai
multe sunt referitoare la activit ile pre edintelui, comunicate de pres , inform ri ale
unor direc ii sau servicii din  aparatul propriu, dar i sinteze ale edin elor de plen
ale CJ Maramure . Lipsesc din raport i în sec iunea „Comunicate de pres ” de pe
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site, prezent ri ale edin elor de consiliu la care a lipsit Pre edintele. Deducem c
purt torul de cuvânt este doar al pre edintelui CJ i nu al Consiliului Jude ean în
general. Poate explica cineva acest lucru?

Amintim pre edintelui faptul c , orice demnitar str in care viziteaz  o ar  sau
regiune, conform protocoalelor diplomatice, la întoarcerea în ar  trimite o scrisoare
de mul umire în care exprim  pozitiv recuno tin a fa  de organizatorii unui
eveniment. Faptul c  un lucru banal este ridicat la rang de excep ie i prezentat
public ca o mare victorie nu poate decât s  ne îngrijoreze cu privire la începuturile
instaur rii în CJ MM a cultului personalit ii.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, a  putea s  v  spun de ce nu
am scris de edin  nimic. Ar fi trebuit s  trec azi pe ordinea de zi o chestiune legat
de faptul dac  v  mai men ine i sau nu recursul dup  acea edin  extraordinar  pe
care a i f cut-o pentru acele 159 de miliarde de lei pe care le- i împ it politic!
Acum ar trebui s  supun consiliului jude ean s  aproba i suma de 2,15 lei pentru
care nu s-a inut recurs! Iar dac  face i ceva, duce i treaba pân  la cap t! Nu mi- i
cerut nici m car s  v  asist juridic în acest demers. Dar asta este o alt  chestiune, i
zic s  trecem la punctul doi al ordinii de zi, adic  la proiectul de hot râre privind
validarea mandatelor unor consilieri jude eni i depunerea jur mântului. Rog
comisia de validare s  se pronun e asupra întrunirii condi iilor necesare valid rii.

Deoarece i punctul 3 depinde de acest punct 2 al ordinii de zi, propun ca
pân  se pronun  comisia de validare s  trecem la proiectul de hot râre de la punctul
7, c  tot a i vrut s -l exclude i de pe ordinea de zi pân  la apari ia normelor
metodologice. Domnule consilier Kovacs Marinel, dumneavoastr  a i avut un punct
de vedere vizavi de acest proiect de hot râre i v  rog s -l reitera i.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Propun s  amân m constituirea
acestor comisii pentru evaluarea managementului institu iilor de cultur  din
subordinea consiliului jude ean, cuprinse în proiectul de hot râre, pân  la
completarea actului normativ cu privire la aceast  chestiune.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Cine este pentru amânarea proiectului de
hot râre? 21 consilieri jude eni au votat pentru amânarea proiectului de hot râre, iar
8 consilieri jude eni au votat pentru r mânerea acestuia pe ordinea de zi.

Deci, proiectul de hot râre de înfiin are a comisiilor de evaluare a
managementului institu iilor culturale, aflate sub autoritatea Consiliului
jude ean a fost amânat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea modific rii organigramei i statului de func ii al Agen iei
de Dezvoltare Urban i Rural  “Urbanet”. Exist  raportul comisiei de specialitate,
precum i avizul favorabil al acesteia. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.12/2009
privind aprobarea modific rii organigramei i statului de func ii al Agen iei de

Dezvoltare Urban i Rural  “Urbanet”
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Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
pentru aprobarea modific rii organigramei i a statului de func ii ale colii Populare
de Arte „Liviu Borlan”. i aici avem avizul favorabil al comisiei de specialitate, a a

 vi-l supun la vot. Cine este pentru? Împotri ? Ab ineri?
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.13/2009
pentru aprobarea modific rii organigramei i a statului de func ii ale colii

Populare de Arte „Liviu Borlan”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul punct îl constituie Proiect de hot râre
pentru modificarea componen ei comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap. Avem avizul favorabil al comisiei, a a c  dac  nu sunt probleme, vi-l
supun la vot. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.14/2009
pentru modificarea componen ei comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu

handicap

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre pentru
modificarea Hot rârilor Consiliului jude ean Maramure  nr.61/2005 privind
înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
“PENTRU VOI”, i nr.69/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare al acestui Centru. Nici aici nu cred c  sunt nel muriri, a a c  vi-l supun
la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.15/2009
pentru modificarea Hot rârilor Consiliului jude ean Maramure  nr.61/2005
privind înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare

Profesional  “PENTRU VOI”, i nr.69/2005 privind aprobarea Regulamentului
de organizare i func ionare al acestui Centru

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect este cel de completare a unor
elemente de identificare i modificare a suprafe ei de teren aferent construc iilor
pentru un bun din domeniul public al jude ului. Exist  raportul favorabil al comisiei,

a c  vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.16/2009
de completare a unor elemente de identificare i modificare a suprafe ei de
teren aferent construc iilor pentru un bun din domeniul public al jude ului
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Dl. pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru aprobarea Planului zonal de amenajare a teritoriului “Mun ii Gutâi”.
Avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.17/2009
pentru aprobarea Planului zonal de amenajare a teritoriului “Mun ii Gutâi”

Dl.pre edinte Mircea Man: Trecem la proiectul de hot râre pentru
modificarea “Programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene prin
suplimentarea num rului de curse, modificarea orarelor i a capetelor de traseu pe
perioada 2008-2011”. Sunt interven ii aici?

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, eu doresc s  fac o
propunere: aceea de a introduce înc  un articol în aceast  hot râre, care s  prevad
organizarea de licita ie pentru atribuirea de noi trasee, pentru c  nu este corect a se
da prin încredin are direct .

Dl.pre edinte Mircea Man: Deci, domnule consilier, spun i-ne
amendamentul dumneavoastr  clar, ca s -l pot supune votului plenului.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Deci, doresc trimiterea acestei hot râri
tre autoritatea competent  în domeniu, care s  organizeze o licita ie privind

atribuirea acestui traseu c tre o firm  câ tig toare, cu men iunea c  toate firmele
care au licen  pot s  participe la o astfel de licita ie.

Dl.consilier jude ean Bude Ioan: Domnule pre edinte, eu cred c  a în eles
gre it colegul nostru. Este vorba aici de o suplimentare de curse, iar dac
transportatorul respectiv are licen , spre exemplu pe ruta Baia Mare – Bârsana –
Moisei sau Bor a, el vine s  cear  aceast  suplimentare de curse, el având deja
licen  pentru traseul respectiv. Deci nu se poate cere organizare de licit ie, dup

rerea mea.
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, v  supun votului

amendamentului colegului nostru Zetea. Cine este pentru acest amendament? – 18
voturi,  Împotriv ? – 11.

adar, amendamentul a trecut. Acum, cu acest amendament, v  supun
votului proiectul de hot râre în ansamblul s u. Cine este pentru? – 18 voturi,
Împotriv ? -8, Ab ineri? -3.

S-a adoptat, cu 18 voturi pentru, 8 voturi împotriv i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.18/2009
pentru modificarea “Programului de transport pentru re eaua de trasee

jude ene prin suplimentarea num rului de curse, modificarea orarelor i a
capetelor de traseu pe perioada 2008-2011”
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, la urm toarele trei puncte ave i
trei rapoarte de activitate, cu character informative, pe care nu trebuie s  le vot m, ci
doar s  ni le însu im. A a c , propun s  trecem mai departe, la proiectul de hot râre
de pe ordinea de zi suplimentar , privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  pentru finan area unor ac iuni sportive. Exist  avizul favorabil al
comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.19/2009
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  pentru

finantarea unor ac iuni sportive

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre suplimentar este cel
privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor la nivelul jude ului
Maramure . Avem raportul comisiei i vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.20/2009
privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor la nivelul

jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, urm toarele trei proiecte de
hot râri sunt întocmite de Biroul Rela ii Interna ionale al Consiliului jude ean.

adar,  supun votului primul dintre acestea, adic  proiectul de hot râre privind
aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului PRETTY
BUILDING  Promovarea eficien ei energetice prin eco-construc ii , care
urmeaz  s  fie propus spre finan are în cadrul programului INTERREG IV C.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.21/2009
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului
PRETTY BUILDING  Promovarea eficien ei energetice prin eco-construc ii ,

care urmeaz  s  fie propus spre finan are în cadrul programului INTERREG
IV C

Dl. pre edinte Mircea Man:  supun votului acum proiectul de hot râre
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului Alpine,
Balkan, Carpathian Experiences: ABC of European Mountains  (Experien e din
Alpi, Balcani i Carpa i: ABC-ul Mun ilor Europeni), care urmeaz  s  fie propus
spre finan are în cadrul programului INTERREG IV C.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.22/2009
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului

Alpine, Balkan, Carpathian Experiences: ABC of European Mountains
(Experien e din Alpi, Balcani i Carpa i: ABC-ul Mun ilor Europeni), care

urmeaz  s  fie propus spre finan are
 în cadrul programului INTERREG IV C

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun votului acum ultimul proiect de
hot râre cu acest specific, adic  cel privind aprobarea realiz rii unui parteneriat
pentru promovarea proiectului „CLIMACT  Regiunile  pentru protec ia
climatului: guvernare, de la cunoa tere la ac iune , care urmeaz  s  fie propus
spre finan are în cadrul programului INTERREG IV C.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.23/2009
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului

„CLIMACT  Regiunile  pentru protec ia climatului: guvernare, de la cunoa tere
la ac iune , care urmeaz  s  fie propus spre finan are în cadrul programului

INTERREG IV C.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, s  vedem acum punctul de
vedere al comisiei de validare.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian, pre edinte al comisiei de validare a
Consiliului jude ean Maramure : Domnule pre edinte, stima i colegi, în
conformitate cu prevederile Legii statutului ale ilor locali, am constatat urm toarele:
cei doi membri suplean i pe lista Partidului Na ional Liberal propu i pentru a fi
valida i în func iile de consilieri jude eni, adic  domnul Ciocan Mircea i domnul
Corodan Ioan, îndeplinesc condi iile cerute de lege, drept pentru care pute i s
supune i aprob rii plenului validarea lor.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim, domnule consilier. Supun aprob rii
plenului acum proiectul de hot râre privind validarea mandatelor unor consilieri
jude eni.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.24/2009
privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni

În continuare, se consum  momentul depunerii jur mântului de învestire în
func iile de consilieri jude eni a domnilor Corodan Ioan i Ciocan Mircea.
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Dl.pre edinte Mircea Man: Felicit ri, domnilor colegi i sper ca experien a
domniilor voastre s  aduc  un plus pentru Consiliul jude ean.

Acum, v  supun votului proiectul de hot râre privind modificarea
componen ei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, cei doi
consilieri nou valida i, respectiv domnul Corodan i domnul Ciocan sunt propu i
pentru a face parte din urm toarele comisii de specialitate: domnul Ciocan pentru
comisia de s tate, munc , solidaritate social i familie, în locul domnului Pa ca
Titus, i de asemenea, în comisia pentru agricultur , tot în locul fostului nostru coleg
Pa ca. În ce-l prive te pe domnul Corodan Ioan, dânsul este propus pentru a face
parte, în locul domnului Berci Vasile, din comisia pentru înv mânt, cultur , culte,
i în comisia de asisten  social i protec ia copilului.

Dl.pre edinte Mircea Man: Sunt alte propuneri? Dac  nu, v  supun votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.25/2009
privind modificarea componen ei nominale a unor comisii de specialitate, pe

domenii de activitate

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem la proiectul de hot râre hot râre privind
modificarea Hot rârii de desemnare a unor consilieri jude eni în Autoritatea
Teritorial  de Ordine Public . Aici, prin plecarea colegului nostrum Berci Vasile în
Parlamentul României, s-a vacantat un loc în ATOP. V  rog s  face i propuneri.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Eu îl propun pe domnul consilier
Koman Valer.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Dac  nu sunt alte propuneri, v  supun
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.26/2009
privind modificarea Hot rârii de desemnare a unor consilieri jude eni în

Autoritatea Teritorial  de Ordine Public

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel pentru
validarea modific rilor efectuate în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public .
Comisia juridic i de disciplin  a avizat favorabil acest proiect de hot râre, a a c
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.27/2009
pentru validarea modific rilor efectuate în
Autoritatea Teritorial  de Ordine Public
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ultimul proiect de hot râre de pe
ordinea de zi a edin ei noastre de azi este cel pentru modificarea componen ei unor
consilii de administra ie i consultative.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Deci, la Spitalul de boli
infec ioase a f cut parte din consiliul consultativ domnul Deac Alexandru, din partea
grupului PSD, care acum nu mai este consilier jude ean. Va trebui acum s
desemna i un alt consilier jude ean în locul domniei sale.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnilor colegi, la art.1 din proiectul de
hot râre propun ca domnul Deac s  fie înlocuit cu domnul consilier jude ean Iancu
Aurel Anton.

Dl.pre edinte Mircea Man: În consiliul de administra ie de la Biblioteca
Jude ean  “Petre Dulfu”, propunem ca în locul domnului Bârlea Gheorghe s  intre
colegul nostru, consilierul jude ean Bolo  Constantin, din partea grupului PDL.

Dl.consilier jude ean Alexandru Cosma: Deoarece grupul PNL nu are nicio
propunere de înlocuire a fostului nostru coleg Titus Liviu Pa ca, cedând locul unui
consilier din grupul PSD, eu îl propun pe consilierul jude ean Florin taru s  fac
parte din consiliul consultativ al Casei Jude ene de Asigur ri de S tate
Maramure , în locul domnului Pa ca Titus Liviu.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Stima i colegi, a  dori s  fac urm toarea
remarc : dac  a i observat, în consiliul de administra ie central al Casei de Asigur ri
era desemnat domnul consilier T taru Florin. Ei, dânsul i-a dat demisia de-acolo,
urmând s  nominaliz m pentru Casa Na ional  de S tate un alt consilier jude ean,
poate în edin a viitoare, domnul T taru optând s  r mân  în consiliul de
administra ie al Casei Jude ene de Asigur ri de S tate Maramure . Deci locul de
la nivel central este vacant i urmeaz  s  nominaliz m un alt coleg de-al nostru ca s
îl ocupe.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în ce prive te
nominalizarea unui consilier jude ean pentru a face parte din consiliul consultativ al
Ansamblului Folcloric Na ional “Transilvania”, din partea grupului politic PNL îl
propunem pe colegul nostru Ban Vasile, în locul domnului Berci Vasile.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Acum, fiind f cute toate propunerile de
înlocuire a fo tilor consilieri jude eni în unele consilii de administra ie i
consultative ale unor institu ii din subordinea Consiliului jude ean Maramure , pe
articole, v  supun votului proiectul de hot râre în ansamblul s u, cu toate aceste
propuneri. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.28/2009
pentru modificarea componen ei unor consilii de administra ie i consultative
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Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ordinea de zi fiind epuizat , a
dori s  v  mai fac o informare: m-am deplasat ieri la C line ti, unde s-a propus a fi
loca ia pentru groapa de gunoi. ti i c  acest proiect a fost propus în anul 2004 i
regret c  în ultimele 8 luni nu s-a g sit totu i o loca ie pentru acest obiectiv, dup  ce
a fost o hot râre a Consiliului Local C line ti, i dup  ce am încercat s  g sim
varianta optim  de a avea dou  loca ii pentru depozitul de de euri. Nu am reu it
acest lucru, i în acest moment nu tiu dac  mai pot s  cer unor prim rii s  ne
gândim la acest lucru, pentru c  Ministerul Mediului ne-a scos din acest program
tocmai fiindc  nu am reu it s  d m pân  la aceast  or  un amplasament. Deci, în
chestiunile cu Bogdan Vod , cu Dese ti, cu Giule ti erau patru ani la dispozi ia
Consiliului jude ean Maramure  pentru a fi g sit  o loca ie. Nu s-a g sit, asta-i via a,
mergem mai departe! Dac  vom mai avea posibilitatea s  mai c ut m un loc, asta

mâne la latitudinea primului ministru al României i a ministrului Mediului. Dac
o s  mai avem girul domniilor lor de a mai g si un amplasament, o s  c ut m i o s

 inform m. Repet, regret c  în patru ani de zile nu s-a reu it g sirea acestui
amplasament!

 mul umesc pentru prezen a la edin i v  urez s  ave i o zi bun  în
continuare!

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul process verbal, azi 18 februarie 2009.

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 -


