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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN
     Nr. 1310/11.03.2009

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

din data de 11 martie 2009

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.39 din 04.03.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de 6.03.2009.

Din totalul de 32 de consilieri jude eni afla i în func ie la aceast  dat  a lipsit
unul, iar 31 de consilieri jude eni au fost prezen i la edi .

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

Particip , ca invita i, urm torii: domnul Pocol Sandu – prefect al jude ului
Maramure , domnul Cosma Alexandru – subprefect al jude ului, domnul Lupu i
Teodor – director al Direc iei generale a finan elor publice Maramure , domnul
Barbul Gerrard – ef serviciu buget în cadrul Direc iei Economice a Consiliului
jude ean,  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 ,
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. 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, al i directori ai institu iilor
subordonate Consiliului jude ean Maramure i un num r de 13 reprezentan i mass-
media din jude ul Maramure .

La începutul edin ei, domnul pre edinte propune însu irea procesului verbal
al edin ei anterioare. Se aprob  în unanimitate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, edin a de azi este una foarte
important , a c rei ordine de zi con ine un singur punct, dar de fapt a  dori s
aprob m înc  dou  puncte suplimentare, astfel încât ordinea de zi s  fie
urm toarea:
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1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-
teritoriale a unor sume din cota de 20% calculat  din cotele i sumele
defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de
dezvoltare local i pentru proiecte de infrastructur  care necesit
cofinan are local  pe anul 2009.

2. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
COSMA ALEXANDRU i declararea ca vacant a unui post de consilier
jude ean.

3. Raport privind situa ia copiilor p si i în unit ile sanitare, copiilor
pentru care nu s-a stabilit paternitatea, gravidelor în risc  social  i  a
activit ii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supu i riscului
de a fi p si i în unit i sanitare, reîntor i în familie în anul 2008.

Supun votului dumneavoastr  aceast  ordine de zi. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

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

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 1 avem proiectul de hot râre pentru
aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a unor sume din cota de
20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru
sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru proiecte de infrastructur  care
necesit  cofinan are local , pe anul 2009. Men ionez c  trebuie s  mul umesc
tuturor colegilor din comisia economico-financiar  a Consiliului jude ean, pentru
dezbaterile care au avut loc, noi întâlnindu-ne de 3-4 ori i r mânând la principiul

 nici o unitate administrativ-teritorial  nu va avea mai pu in de 4,5 miliarde lei i
nici un ora  nu va avea mai pu in de 10 miliarde. Îmi cer scuze c  am întârziat
începerea edin ei cu înc  o jum tate de or , dar asta s-a întâmplat datorit  faptului

i ast zi am avut ni te ultime ajust ri la sumele pentru prim riile i unit ile
administrative. Sigur, noi cu to i ne dorim ca sumele din acest an s  fie mai mari.
Oricum, în acest an bugetul este cu 8 procente mai mare decât cel al anului trecut,
iar domnul director Lupu i a venit cu o informare pe care noi deja am f cut-o
ministrului de finan e de diminea , potrivit c reia încas rile la impozite i taxe au
crescut cu 5-6% comparativ cu cele de anul trecut, ceea ce înseamn  c  deocamdat
este bine. Sumele au inut cont de criteriile i decizia politic  PSD-PDL la nivel de
jude , a a c  îl rog pe domnul consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al
comisiei economico-financiare s  ne spun  decizia comisiei.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Sumele repartizate în edin a
comisiei se reg sesc în mapele de edin  repartizate tuturor colegilor, i care au
primit aviz favorabil din partea membrilor comisiei.

Dl.pre edinte Mircea Man: Anun  reprezenta ii presei c  vor primi îndat
anexa cu cifrele care s-au hot rât ast zi, în urm  cu câteva minute. Dac  nu sunt
interven ii, v  supun votului proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.29/2009
pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a unor sume
din cota de 20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale

statului, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru proiecte
de infrastructur  care necesit  cofinan are local  pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, trebuie s  v  mai informez c
prin Hot rârea Guvernului 577/2009 au venit pentru drumuri 185 de miliarde lei,
iar pentru proiecte de infrastructur  pe alimentare cu ap , au venit circa 68 de
miliarde lei. De i este atributul pre edintelui de a împ i aceste sume, voi avea
discu ii pe aceast  tem  cu cei doi vicepre edin i, inclusiv cu membrii comisiei
pentru activit i economico-financiare, în vederea repartiz rii sumelor respective.
Vom vedea cum se deruleaz  prevederile Ordonan ei 7 pe mediu, astfel încât nici o
prim rie s  nu r mân , a a cum am promis, f  o investi ie serioas . Probabil c  în
data de 27 martie vom mai avea o edin  de consiliu jude ean, pe bugetul propriu,
i în luna aprilie vom discuta despre cele 162 de miliarde lei, reprezentând sume de

cofinan are.
Acum, da i-mi voie s  trecem la punctul doi al ordinii de zi, la proiectul de

hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Cosma Alexandru i
declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean. În urma ocup rii postului de
subprefect al jude ului, domnul Cosma Alexandru a trebuit s  demisioneze din
func ia de consilier jude ean. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot. Cine este
pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.30/2009
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului COSMA

ALEXANDRU i declararea ca vacant a unui post de consilier jude ean

Dl.pre edinte Mircea Man: Mai avem pe ordinea de zi a edin ei de ast zi
un Raport privind situa ia copiilor p si i în unit ile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit paternitatea, gravidelor în risc social i a activit ii de monitorizare a
cazurilor de copii care au fost supu i riscului de a fi p si i în unit i sanitare,
reîntor i în familie în anul 2008. Nu cred c  este necesar s  insist m asupra lui,
cred c  l- i lecturat cu to ii, a a c , dac  nu  mai sunt probleme, declar ordinea de
zi epuizat .

Stima i colegi, în încheiere, a  vrea s  v  spun c  avem un lucru extrem de
serios de f cut, împreun  cu Prefectura, ca în acest an, s  verific m modul în care
prim riile folosesc banii aloca i din orice surse de finan are bugetar , eficien a
folosirii acestor sume i rela ia dintre constructor i beneficiar. Va trebui s  facem
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toate demersurile necesare astfel ca fiecare prim rie s tie c  putem i trebuie s -i
urm rim asupra modului cum cheltuie fiecare leu, în acest an de criz .

Acum, a  dori s -l ascult m pu in i pe domnul Pocol Sandu, prefect al
jude ului Maramure .

Dl.Pocol Sandu Bombonel – prefect al jude ului Maramure : Doamnelor
i domnilor consilier, stimat  audien , noi ne bucur m s  particip m la edin ele

Consiliului jude ean. Cu toate c  nu avem atribu ii cu privire la bugetul jude ului,
totu i eu i colegii subprefec i suntem interesa i de problemele jude ului
Maramure . Vom încerca s  ne deplas m cât mai mult în teritoriu, astfel ca,
împreun  cu primarii, s  identific m problemele i s  le rezolv m. Nu mai facem
politic , nu ne intereseaz  culoarea politic  a primarilor i vrem s  facem lucrurile
cum trebuie. i în perioada cât am de inut func ia de inspector general colar –
domnii primari tiu lucrul acesta – nu am inut cont de apartenen a politic  a
conduc torilor unit ilor administrativ-teritoriale i am încercat, în m sura în care
s-a putut, s  rezolv m problemele legate de coli. Sper s  avem o colaborare bun ,
i ori de câte ori va fi posibil, vom participa la edin ele Consiliului jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim domnului prefect pentru aprecierile
cute i da i-mi voie s  declare închise lucr rile edin ei noastre ordinare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 11 martie
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 -


