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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia constituirii Consiliului jude ean Maramure

din data de 4 iulie 2012

La edin a de constituire a Consiliului jude ean Maramure , convocat  prin
Dispozi ia nr.332/02.07.2012 a Pre edintelui acestuia, dl. Zamfir Ciceu, au fost
prezente urm toarele 31 de persoane, membre ale forma iunilor politice, propuse
pentru validare în func ia de consilier jude ean:

- Ambru  Emil (PDL UNPR), Ardus tan Gavril (USL), Ban Vasile (USL),
lan Ioan (PDL UNPR), Beuca Ion (USL), Bondi Gyongyike (UDMR), Chereche

Cristian Corin (PDL UNPR), Coman Gheorghe (USL), Costiuc Ioan (PP-DD),
Cristea Pamfil (PP-DD), Deac Alexandru (PDL UNPR), Drulea Ion Cosmin (USL),
Godja Eugenia (USL), Hoban Paul Andrei (USL), Horj Lupu (USL), Ilea Cornelica
(USL), Kokenyesdi Mihai (UDMR), Kovacs Marinel (USL), Man Mircea (PDL
UNPR), Marian Gheorghe (PDL UNPR), Marinescu Emil (USL), Matei C lin
Vasile Andrei (USL), M rginean Marius Doru (PP-DD), Moldovan Ana (USL),
Muntean Emil Vasile (USL), Pan  Viorel (PP-DD), Petean Sorin Silviu (USL),
Rohian Anton (USL), imon Gheorghe (USL), Vlad Sorin Ilie (PDL UNPR), Tuns

lin Andrei (USL), Zetea Gabriel (USL), Zoica  Marinel (USL), propu i pentru a
fi valida i în func iile de consilieri jude eni. A absentat dl. Timi  Vasile (PDL
UNPR).

Au mai participat la aceast edin  de constituire dl. Rednic Sorin - prefectul
jude ului Maramure , func ionari publici din aparatul de specialitate al Consiliului
jude ean, directori ai institu iilor din subordine, reprezentan i ai mass-mediei
jude ene, al i invita i.

Dl.Dumitru Dumu a, secretarul jude ului, anun  existen a cvorumului
necesar desf ur rii edin ei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu deschide edin a, salutând asisten a i mu umind
pentru prezen a celor care vor constitui noul consiliu jude ean, precum i a celorlal i
invita i, dup  care supune la vot urm torul proiect de  ordine de zi :

1. Alegerea comisiei de validare;
2. Validarea mandatelor consilierilor jude eni;
3. Depunerea jur mântului de c tre consilierii jude eni valida i;
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4. Adoptarea hot rârii privind constituirea Consiliului jude ean;
5. Constituirea grupurilor de consilieri ;
6. Alegerea vicepre edin ilor Consiliului jude ean;
7. Constituirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate.
Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
În continuare, se procedeaz  la alegerea comisiei de validare, care va trebui s

fie compus  din trei membri, pentru care sunt f cute urm toarele propuneri: dl.
Zoica  Marinel îl propune ca membru pe dl. Hoban Andrei (din partea PNL),
dl.Matei C lin îl propune pe dl. imon Gheorghe (din partea PSD), iar dl. Man
Mircea îl propune pe dl. Marian Gheorghe (PDL). Nemaifiind alte propuneri, se
supune votului deschis aceast  componen  a comisiei de validare, care este
adoptat  în unanimitate, dup  care membrii comisiei se retrag pentru alegerea
pre edintelui i secretarului comisiei, întocmirea procesului verbal i verificarea
documentelor fiec rui consilier jude ean propus pentru validare.

Dup  întrunire, comisia de validare prezint urm torul Raport privind
validarea mandatelor consilierilor jude eni ale i la alegerile locale din data de 10
iunie 2012:

Comisia de validare, aleas  prin Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr.95/4.07.2012 a procedat la alegerea pre edintelui i secretarului,
fiind ale i cu unanimitate de voturi în func ia de pre edinte dl. imon Gheorghe, în
func ia de secretar dl. Hoban Andrei Paul, iar ca membru, dl. Marian Gheorghe.

Procedând la examinarea documentelor transmise de Biroul Electoral de
Circumscrip ie Jude ean , în vederea valid rii mandatelor de consilieri jude eni,
comisia a constatat urm toarele:

- la alegerile locale din 10 iunie 2012, în listele electorale din cele 76 unit i
administrativ-teritoriale au fost înscrise 432.080 persoane cu drept de vot,
prezentându-se la vot 227.248 aleg tori.

Pentru alegerea consilierilor jude eni au fost depuse 14 liste i dou
candidaturi independente.

La alegerea consiliului jude ean a rezultat un num r de 210.651 voturi
valabil exprimate i un num r de 16.350 buletine de vot nule, reprezentând 7,19%
din totalul voturilor exprimate. Astfel, pe baza totalului voturilor valabil exprimate
a fost stabilit pragul electoral de 5% la 10.531 voturi, de 7% la 14.745 voturi i de
8% la 16.852 voturi.

Verificându-se num rul de voturi valabil exprimate ob inut de fiecare
forma iune politic , s-a constatat c  un num r de 4 forma iuni politice au îndeplinit
pragul electoral, ele situîndu-se, în ordinea descresc toare a num rului de voturi,
astfel:

1. Uniunea Social Liberal  (USL) ------------------- 102.766
2. Uniunea pentru Maramure  (PDL UNPR) ---------   43.402
3. Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD)-----  16.100
4. Uniunea Democrat  Maghiar  din România (UDMR)  11.661
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Celelalte liste i candida ii independen i nu au atins pragul electoral,
ob inând un num r de voturi valabil exprimate inferior acestuia.

Procedându-se la stabilirea coeficientului electoral de circumscrip ie
jude ean , acesta a fost calculat la 5115. Pe baza acestuia, au fost repartizate în
prima etap  20 mandate pentru USL, 8 mandate pentru PDL UNPR, 3 mandate
pentru PP-DD i 2 mandate pentru UDMR. În etapa a doua a fost atribuit mandatul
nerepartizat în prima etap , pe baza num rului de voturi neutilizate, c tre PDL
UNPR.

Nu au fost înregistrate întâmpin ri i contesta ii.
În conformitate cu dispozi iile art.89  alin.(4) din Legea nr.215/2001 a

administra iei publice locale, republicat , cu complet rile i modific rile ulterioare
i a art.5 alin.(3) din Regulamentul de organizare i func ionare a Consiliului

jude ean, comisia de validare poatge propune invalidarea numai dac  se constat
 au fost înc lcate condi iile de eligibilitate sau dac  alegerea s-a f cut prin

fraud  electoral  constatat  în condi iile legii.
Din documentele depuse la comisie, rezult  c  domnii consilieri ale i Bârle

Gheorghe i te cu Toader au înaintat cereri de demisie înaintea desf ur rii
procedurii de validare, iar pentru consilierii ale i Dunca Toader i Tomoioag
Toader, conducerile jude ene a forma iunilor politice pe ca c ror liste au candidat,
au comunicat în scris c  nu mai fac parte din aceste forma iuni politice i solicit
expres s  nu fie valida i. În conformitate cu dispozi iile art.96 alin.(9) din Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale, republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, precum i a art.5 din Regulamentul de
organizare i func ionare a Consiliului jude ean Maramure , se propune validarea
urm torilor suplean i a listelor respective, pentru care exist  confirmarea c  fac
parte din grupurile politice pe a c ror liste au fost ale i.

S-a procedat la verificarea fiec rui mandat în parte, nefiind constatate
situa ii de înc lcare a condi iilor de eligibilitate stabilite prin lege i nu au fost
înregistrate plângeri sau contesta ii cu privire la frauda electoral .

Astfel, în conformitate cu dispozi iile art.89   alin(3) din Legea nr.215/2001 a
administra iei publice locale i a art.5 alin.(1) din Regulamentul de organizare i
func ionare al Consiliului jude ean, comisia de validare, în unanimitate de voturi
propune validarea mandatelor urm torilor consilieri ale i: Ambru  Emil (PDL
UNPR), Ardus tan Gavril (USL), Ban Vasile (USL), B lan Ioan (PDL UNPR),
Beuca Ion (USL), Bondi Gyongyike (UDMR), Chereche  Cristian Corin (PDL
UNPR), Coman Gheorghe (USL), Costiuc Ioan (PP-DD), Cristea Pamfil (PP-DD),
Deac Alexandru (PDL UNPR), Drulea Ion Cosmin (USL), Godja Eugenia (USL),
Hoban Paul Andrei (USL), Horj Lupu (USL), Ilea Cornelica (USL), Kokenyesdi
Mihai (UDMR), Kovacs Marinel (USL), Man Mircea (PDL UNPR), Marian
Gheorghe (PDL UNPR), Marinescu Emil (USL), Matei C lin Vasile Andrei (USL),

rginean Marius Doru (PP-DD), Moldovan Ana Lucre ia Maria (USL), Muntean
Emil Vasile (USL), Pan  Viorel (PDL UNPR), Petean Sorin Silviu (USL), Rohian
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Anton (USL), imon Gheorghe (USL), Vlad Sorin Ilie (PDL UNPR), Tuns C lin
Andrei (USL), Timi  Vasile, Zetea Gabriel (USL), Zoica  Marinel Constantin
(USL) .

În cele ce urmeaz , se procedeaz  la validarea, în ordine alfabetic , a tuturor
mandatelor de consilieri jude eni, fiecare dintre ei ob inând unanimitate de voturi
(cu excep ia votului pentru propriul mandat, de la care trebuie s  se ab in  fiecare
consilier, în conformitate cu legea).

adar, f  niciun vot împotriv , au fost validate mandatele a 33 de
consilieri jude eni, ale i pe liste la alegerile locale din data de 10 iunie 2012.

Domnul pre edinte Zamfir Ciceu supune votului plenului Consiliului jude ean
Maramure  proiectul de hot râre privind validarea mandatelor consilierilor jude eni.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)

HOT RÂREA NR.96/2012
privind validarea mandatelor consilierilor jude eni

În continuare, domnul pre edinte Zamfir Ciceu invit  consilierii jude eni
valida i  depun pe rând, în ordine alfabetic , jur mântul de credin  fa  de
locuitorii jude ului i fa  de lege. Dup  consumarea acestui moment, domnul
pre edinte supune votului plenului proiectul de hot râre de la punctul 4 al ordinii de
zi, cel privind adoptarea hot rârii privind constituirea Consiliului jude ean
Maramure .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.97/2012
privind constituirea Consiliului jude ean Maramure

În cele ce urmeaz , se trece la constituirea grupurilor de consilieri, pe
forma iuni politice, cu precizarea, venit  din partea secretarului jude ului, c  se pot
constitui grupuri pentru acele forma iuni care au cel pu in 3 consilieri jude eni
valida i. Datorit  faptului c  Uniunea Democrat  a Maghiarilor din România nu are
trei consilieri valida i ci doar doi, doamna consilier Bondi Gyongyi comunic
hot rârea de afiliere a acestora la grupul USL.

Se fac propuneri de lideri i vicelideri de grupuri politice, dup  cum urmeaz :
- din partea PDL UNPR, dl. Man Mircea se autopropune ca lider, iar ca vicelider îl
propune pe dl. Marian Gheorghe; - din partea USL, dl. Gabriel Zetea îi propune pe
d-nii Kovacs Marinel – lider i Matei C lin – vicelider; - dl.Cristea Pamfil se
autopropune ca lider al PP-DD, iar ca vicelider îl propune pe dl. M rginean Marius
Doru.

Luîndu-se act i fiind însu ite propunerile formulate de domnii consilieri, se
trece la urm torul punct de pe ordinea de zi, la alegerea vicepre edin ilor Consiliului
jude ean Maramure . Prima propunere, pentru primul vicepre edinte, vine din partea
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domnului pre edinte Zamfir Ciceu, pentru dl. Marinescu Emil, din partea grupului
USL. În ce prive te cea de-a doua func ie de vicepre edinte al consiliului,
dl.consilier jude ean Kovacs Marinel propune ca aceasta s  revin  domnului
consilier jude ean Zetea Gabriel. Nemaifiind alte propuneri pentru cele dou  func ii,
se trece la redactarea buletinelor de vot, dup  care fiecare consilier î i exprim
op iunea, prin vot secret.

Rezultatele votului sunt aduse la cuno tin a celor prezen i de c tre
pre edintele comisiei de validare, domnul consilier jude ean imon Gheorghe, care
anun  c  dl.Marinescu Emil, propus pentru func ia de vicepre edinte, din 34 voturi
exprimate a ob inut 34, iar domnul Zetea Gabriel Valer, a ob inut 32 voturi „pentru”
i 2 voturi „împotriv ” din totalul de 34 voturi exprimate. Astfel, domnul pre edinte

supune votului plenului cele dou  proiecte de hot râri, privind alegerea
vicepre edi ilor consiliului jude ean.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.98/2012
privind alegerea domnului MARINESCU EMIL în func ia de

vicepre edinte al Consiliului jude ean Maramure

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)

HOT RÂREA NR.99/2012
privind alegerea domnului ZETEA GABRIEL VALER în func ia de

vicepre edinte al Consiliului jude ean Maramure

Domnul pre edinte Zamfir Ciceu propune plenului amânarea pân  la edin a
urm toare a ultimului punct de pe ordinea de zi, cel privind constituirea comisiilor
de specialitate, pe domenii de activitate, având în vedere necesitatea consult rilor
între grupurile politice pentru stabilirea corect  a componen ei acestor comisii,
propunere agreat  de to i cei prezen i.

Înainte de închiderea edin ei, domnul prefect Rednic Sorin adreseaz
audien ei câteva cuvinte de apreciere a solemnit ii acestui moment de constituire a
consiliului jude ean, îndemnându-i pe consilieri s  pun  toat  experien a,
profesionalismul i puterea de munc  a domniilor lor în slujba cet enilor
Maramure ului, pentru asigurarea bun st rii acestora, asigurându-i pe cei prezen i

 le va fi un partener loial, un adept al interesului public, pe care se vor putea baza
în demersurile lor viitoare.

Domnul Gabriel Zetea, în calitate de vicepre edinte al Consiliului jude ean,
mul ume te colegilor pentru votul i încrederea cu care a fost învestit, considerând

 actuala conducere a institu iei va putea, pe de o parte, s  aduc  schimbarea atât de
teptat  de cet enii jude ului, iar pe de alt  parte, s  continue i s  duc  la bun

sfâr it proiectele mari începute în vechiul mandat.
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La rândul domniei sale, vicepre edintele Emil Marinescu mul ume te pentru
încrederea acordat  de cei care l-au propus pentru aceast  func ie, pentru un al
treilea mandat de vicepre edinte al consiliului jude ean, asigurându-i de toat
colaborarea în bunul mers al institu iei i în folosul cet enilor jude ului Maramure .

În final, domnul pre edinte Zamfir Ciceu felicit  conducerea Uniunii Sociale
Maramure  care a dat dovad  de în elepciune, în ciuda tuturor momentelor grele, i
mul ume te tuturor pentru prezen a la aceast edin  de constituire a unui nou
consiliu jude ean.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi, 4 iulie 2012.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

A consemnat: consilier Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


