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

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure

din data de 24 OCTOMBRIE 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.457 din 19.10.2012, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 20 octombrie 2012.

Din cei 35 de membri care formeaz  Consiliul jude ean sunt prezen i 30.
edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.

Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare
de edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i, urm torii: Glodan
Ana – director al Direc iei Economice, Kovacs Maria – director al Direc iei
Patrimoniu i Logistic , pan Vasile– Arhitect ef, Chendea Cristian – director al
Direc iei Tehnice i Investi ii, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i
administra ie public , Coco il  Dan – director al Direc iei de Dezvoltare Regional ,
Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de eviden  a
persoanelor, Robescu Gheorghe – director al Muzeului Jude ean de Etnografie i
Art  Popoular , D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional
Transilvania Baia Mare, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean, precum i un num r de 10 reprezentan i mass-media din jude ul
Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu supune votului procesul verbal al edin ei din 26
septembrie, care este adoptat cu unanimitate de voturi.

Înainte de votarea ordinii de zi, consilierul jude ean Dunca Toader solicit
plenului discutarea proiectului de hot râre de la punctul 1 în finalul edin ei, adic
punctul 1 de pe ordinea de zi s  devin  ultimul.

Dl.pre edinte supune votului aceast  solicitare, care este respins  (cu 14 voturi
pentru, 2 împotriv i 6 ab ineri).

În continuare, dl. pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului proiectul de
ordine de zi, f  punctele 6, 7, 8 i 12, pe care le retrage.

Dl.consilier jude ean Mircea Man s-a ar tat deranjat de aceast  decizie a
pre edintelui, atr gând aten ia c  problemele jude ului Maramure  sunt mult mai
importante decât ni te negocieri politice a unor func ii de conducere care nu reu esc

 fie finalizate pentru cele trei institu ii de cultur . "Este a doua oar  când
propune i proiectele astea pe ordinea de zi i înseamn  c  nu sunt bine
argumentate. Propun s  lu m o pauz . Poate PNL-ul cu PSD-ul se mai hot sc. E
soarta unor oameni i a unor institu ii. Eu nu cred c  trebuie s  ne juc m cu



institu iile respective. Sunt oameni care nu tiu s - i fac  pe termen scurt, pe termen
mediu, un program pentru c  se va lua o decizie politic i vor fi schimba i de acolo.
Nu cred c  avem dreptul s  ne juc m cu aceste lucruri", a precizat Mircea Man,
consilier jude ean din partea Partidului Democrat Liberal.

Proiectul ordinii de zi, exceptând cele 4 puncte retrase de domnul pre edinte, a
fost adoptat, cu 17 voturi pentru, 9 voturi împotriv i 4 ab ineri.

1. Proiect de hot râre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier jude ean a domnului Dunca Toader;

2. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului propriu al jude ului, pe
anul 2012;

3. Proiect de hot râre privind rectificarea repartiz rii pe unit i administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat , pentru
finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului, pe anul 2012;

4. Proiect de hot râre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i
taxele locale, pe anul 2013;

5. Proiect de hot râre privind stabilirea pre urilor medii ale produselor
agricole, în vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute în arend  de
proprietarii de terenuri uzufructuari sau al i de in tori legali;

6. Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei
contractului de management la Centrul Jude ean pentru Conservarea i
Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure ;( r e t r a s)

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei
contractului de management la Muzeul jude ean de Etnografie i Art
Popular  Maramure ; (r e t r a s)

8. Proiect de hot râre pentru aprobarea proiectului de management i a duratei
contractului de management la Ansamblul Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare; (r e t r a s)

9. Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii la Ansamblul
Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
public al jude ului Maramure  în domeniul public al comunei
Dragomire ti;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea încadr rii unui sector de drum
jude ean în categoria func ional  a drumurilor de interes local, din jude ul
Maramure ;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
(r e t r a s)

13.Proiect de hot râre privind modificarea tarifelor pentru transportul public
de persoane prin curse regulate speciale;

14.Proiect de ho râre privind aprobarea programului de între inere curent i
periodic  pe sectoarele de drumuri jude ene nr.184, 109F, i 185 – Baia
Sprie- Cavnic – Ocna Sugatag – Bârsana;



15.Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii în parteneriat a
proiectului „CARAT – Regiunea carpatic : destina ie turistic  atr toare”,
finan at în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria
– Slovacia- România –Ucraina, 2007-2013, i cofinan area acestuia;

16.Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii în parteneriat a
proiectului Energy Games – Energy Takes Shape (Jocuri despre
energie/Energia prinde form ), cod HUSKROUA/1001/102, finan at în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria –
Slovacia – România – Ucraina, 2007 – 2013, de c tre Agen ia de
Management Energetic Maramure i cofinan area acestuia;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii în parteneriat a
proiectului Sustainable Energy Education and Demonstration Center –
SEED Center (Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie
Durabil – Centrul EDED), cod HUSKROUA/1001/104, finan at în
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPIUngaria – Slovacia
– România – Ucraina – 2007 – 2013, de c tre Agen ia de Management
Energetic Maramure i cofinan area acestuia;

18.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a
proiectului Landscape and legends (Peisaje i legende) propus spre
finan are în cadrul Programului Cultura 2007-2013 i cofinan area acestuia;

19.Proiect de hot râre privind stabilirea unor suri pentru desemnarea
membrilor Consiliului de administra ie la R.A. Aeroportul Interna ional
Baia Mare;

20.Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.91/28 iulie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap;

21.Proiect de hot râre privind dizolvarea i lichidarea societ ii comerciale
S.C. PROTEPLANT MARAMURE  S.R.L.;

22.Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate ale Consiliului jude ean Maramure .
Punct suplimentar:

23. Proiect de hot râre pentru aprobarea Programului suplimentar privind
asigurarea condi iilor de circula ie pe traseul Baia Sprie – Cavnic – Bude ti – Ocna

ugatag – C line ti – Bârsana (DJ 184, 109F i 185), în iarna 2012-2013.
Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune aten iei plenului primul proiect de

hot râre, cel privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a
mandatului de consilier jude ean a domnului Dunca Toader, ca urmare a pierderii
calit ii de membru al partidului pe lista c ruia a fost ales. D-na consilier jude ean
Bondi Gyongyike anun  plenul c  acest document nu a fost avizat în comisia
juridic i de disciplin , ob inându-se 2 voturi pentru i 4 ab ineri. Dl.consilier
jude ean Cristea Pamfil solicit înscriere la cuvânt, precizând c domnul Dunca a
invocat anterior c  nu de ine Hot rârea Comisiei Na ionale de Statut, Etic i Litigii.
Aceast  hot râre, nr.26/13 septembrie 2012, care con ine motivarea deciziei de



excludere din partid, este înmânat de consilierul Pamfil Cristea secretarului
jude ului i altor consilieri prezen i la edin .

„Domnule pre edinte, am impresia c  nu prea tim ce vot m aici, pentru c
nu au fost explica ii clare. Din moment ce exist , în mod legal, documentul prin care
i se retrage sprijinul politic unui consilier care este dat afar  din partid, de drept
acestuia îi înceteaz  aceast  calitate! Vot m, dar nu stim ce!” a men ionat
consilierul Marinel Kovacs.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 16 voturi pentru, 4 voturi împotriv i 6 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.148/2012
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului

de consilier jude ean a domnului Dunca Toader

Se trece la urm torul punct de pe ordinea de zi, la proiectul de hot râre privind
rectificarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad ugat , pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul
jude ului, pe anul 2012. Proiectul a ob inut aviz favorabil din partea comisiei pentru
activit i economico-financiare.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru i 9 ab ineri

HOT RÂREA Nr.149/2012
rectificarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad ugat , pentru finan area cheltuielilor descentralizate

la nivelul jude ului, pe anul 2012

Un alt proiect de hot râre supus adopt rii plenului este cel privind rectificarea
bugetului propriu al jude ului, pe anul 2012. Documentul, având avizul comisiei de
specialitate, este supus votului consilierilor jude eni.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 4 ab ineri

HOT RÂREA Nr.150/2012
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2012

Punctul 4 pe ordinea de zi îl constituie proiectul de hot râre pentru aprobarea
tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, pe anul 2013. Comisia economico-
financiar  a avizat favorabil proiectul. O singur  precizare este notabil  aici, venit
din partea pre edintelui Zamfir Ciceu, aceea c  toate taxele i impozitele au fost
men inute la nivelul anului 2012, nefiind majorate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.151/2012
pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale, pe anul 2013



Urm torul proiect de hot râre supus aten iei i adopt rii plenului este cel
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole, în vederea evalu rii
veniturilor în natur  ob inute în arend  de proprietarii de terenuri uzufructuari sau
al i de in tori legali. Membrii comisiei pentru agricultur i ai comisiei pentru
activit i economico-financiare au avizat favorabil proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.152/2012
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole, în vederea evalu rii

veniturilor în natur  ob inute în arend  de proprietarii de terenuri
uzufructuari sau al i de in tori legali

Se merge mai departe cu ordinea de zi, la proiectul de hot râre privind
modificarea statului de func ii la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” Baia
Mare. i acest documente a ob inut avizele necesare din partea celor dou  comisii de
specialitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.153/2012
privind modificarea statului de func ii

la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” Baia Mare

Un alt proiect de hot râre supus dezbaterii i votului plenului este cel privind
aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului Maramure  în
domeniul public al comunei Dragomire ti, care a ob inut aviz favorabil în edin a
comisiei juridice i de disciplin .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.154/2012
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului

Maramure  în domeniul public al comunei Dragomire ti

edin a continu , cu proiectul de hot râre privind aprobarea încadr rii unui
sector de drum jude ean în categoria func ional  a drumurilor de interes local, din
jude ul Maramure . Având avizul favorabil al comisiei, proiectul este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.155/2012
privind aprobarea încadr rii unui sector de drum jude ean în categoria

func ional  a drumurilor de interes local, din jude ul Maramure



Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului proiectul de hot râre
privind modificarea tarifelor pentru transportul public de persoane prin curse
regulate speciale. Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.156/2012
privind modificarea tarifelor pentru transportul public de persoane

 prin curse regulate speciale

La punctul 14 pe ordinea de zi este proiectul de hot râre privind aprobarea
programului de între inere curent i periodic  pe sectoarele de drumuri jude ene
nr.184, 109F, i 185 – Baia Sprie- Cavnic – Ocna Sugatag – Bârsana. Având avizele
favorabile date de comisiile de specialitate, acesta este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.157/2012
privind aprobarea programului de între inere curent i periodic  pe sectoarele
de drumuri jude ene nr.184, 109F, i 185 – Baia Sprie- Cavnic – Ocna Sugatag –

Bârsana

Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi este cel privind aprobarea
implement rii în parteneriat a proiectului „CARAT – Regiunea carpatic : destina ie
turistic  atr toare”, finan at în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier
ENPI Ungaria – Slovacia- România –Ucraina, 2007-2013, i cofinan area acestuia.
Proiectul este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.158/2012
privind aprobarea implement rii în parteneriat a proiectului „CARAT –
Regiunea carpatic : destina ie turistic  atr toare”, finan at în cadrul

Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia- România
–Ucraina, 2007-2013, i cofinan area acestuia

Este supus votului apoi proiectul de hot râre privind aprobarea implement rii
în parteneriat a proiectului Energy Games – Energy Takes Shape (Jocuri despre
energie/Energia prinde form ), cod HUSKROUA/1001/102, finan at în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România –
Ucraina, 2007 – 2013, de c tre Agen ia de Management Energetic Maramure i
cofinan area acestuia. Documentul a fost avizat în comisia pentru activit i
economico-financiare.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.159/2012
privind aprobarea implement rii în parteneriat a proiectului Energy Games –

Energy Takes Shape (Jocuri despre energie/Energia prinde form ), cod
HUSKROUA/1001/102, finan at în cadrul Programului de Cooperare

Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007 – 2013,
de c tre Agen ia de Management Energetic Maramure

i cofinan area acestuia

Dl.pre edinte supune adopt rii proiectul de hot râre privind aprobarea
implement rii în parteneriat a proiectului Sustainable Energy Education and
Demonstration Center – SEED Center (Centru Educa ional Demonstrativ pentru
Energie Durabil – Centrul EDED), cod HUSKROUA/1001/104, finan at în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPIUngaria – Slovacia – România –
Ucraina – 2007 – 2013, de c tre Agen ia de Management Energetic Maramure i
cofinan area acestuia.

Dl.consilier jude ean Petean Sorin, pre edintele comisiei pentru activit i
economico-financiare, prezint  urm torul amendament, formulat în edin a comisiei,
cu solicitarea de a fi supus adopt rii plenului: „articolul 2 al proiectului de hot râre
se modific i va avea urm torul con inut: Se aprob  cofinan area proiectului
„Sustainable Energy Education and Demonstration Center – SEED CENTER
(Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil / Centru EDED)” cu
contravaloarea în lei a sumei de 23.990,5 euro, reprezentând 5% din valoarea total
a proiectului aferent partenerilor români, în sum  de 479.815 euro, din care
20.118,5 euro reprezentând 5% din valoarea bugetului aferent Consiliului jude ean
Maramure , în sum  de 402.370 euro i 3.872 euro reprezentând 5% din valoarea
bugetului aferent AMEMM, în sum  de 77.435 euro”.

Amendamentul este supus votului, fiind adoptat în unanimitate.
S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.160/2012
privind aprobarea implement rii în parteneriat a proiectului Sustainable

Energy Education and Demonstration Center – SEED Center (Centru
Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil – Centrul EDED), cod

HUSKROUA/1001/104, finan at în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina – 2007 – 2013,

de c tre Agen ia de Management Energetic Maramure
i cofinan area acestuia

Urm torul proiect de hot râre supus adopt rii plenului Consiliului jude ean
Maramure  este cel privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Landscape and legends (Peisaje i legende) propus spre finan are în cadrul
Programului Cultura 2007-2013 i cofinan area acestuia.



D-na consilier jude ean Godja Eugenia este de p rere c  ar fi bine ca grupul
statuar s  fie confec ionat dintr-un material dur (bronz, piatr  sau granit), care s
reziste intemperiilor vremurilor, i nu din lemn.

Dl.pre edinte supune la vot proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.161/2012
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului Landscape and
legends (Peisaje i legende) propus spre finan are în cadrul Programului

Cultura 2007-2013 i cofinan area acestuia

Se trece la adoptarea unui alt proiect de hot râre de pe ordinea de zi, care a
ob inut avizul din partea comisiei de specialitate, cel privind stabilirea unor m suri
pentru desemnarea membrilor Consiliului de administra ie la R.A. Aeroportul
Interna ional Baia Mare.

În opinia d-nei consilier jude ean Böndi Gyöngyike, pre edinte al comisiei
juridice  i de disciplin , num rul de membri propus în edin a comisiei este de
maxim 5, considerat a fi suficient i pe deplin justificat. La aceast  p rere subscrie i
domnul consilier jude ean Man Mircea, în timp ce dl. pre edinte Ciceu Zamfir
consider  c  ar fi fost nevoie de 6 persoane pentru a face parte din acest consiliu de
administra ie.

Este supus votului amendamentul d-nei consilier Bondi, care este adoptat cu
17 voturi pentru i 6 ab ineri.

Cu amendamentul adoptat, este supus spre aprobare i proiectul de hot râre, în
integralitatea sa.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.162/2012
privind stabilirea unor m suri pentru desemnarea membrilor Consiliului de

administra ie la R.A. Aeroportul Intern ional Baia Mare

Dl.pre edinte supune aten iei plenului proiectul de hot râre privind
modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.91/28 iulie 2011 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap. Comisia de asisten  social i protec ia copilului a
avizat favorabil hot rârea.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.163/2012
privind modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.91/28 iulie

2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei
de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap



Se continu  ordinea de zi, cu proiectul de hot râre privind dizolvarea i
lichidarea societ ii comerciale S.C. PROTEPLANT MARAMURE  S.R.L.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.164/2012
privind dizolvarea i lichidarea societ ii comerciale

S.C. PROTEPLANT MARAMURE  S.R.L.

Urm torul proiect de hot râre supun votului plenului este cel privind
modificarea componen ei unor comisii de specialitate ale Consiliului jude ean
Maramure . Datorit  faptului c  în componen a unor comisii de specialitate au ap rut
unele schimb ri (încetare de mandat a unor consilieri i validarea altora în loc),
consilierul jude ean Mihalyi Vasile, validat în func ie în edin a consiliului jude ean
Maramure  din 29 august 2012, va trece pe locurile ocupate de fostul s u coleg,
consilierul Timi  Vasile, în comisia de urbanism i amenajarea teritoriului (comisia
nr.2) i respectiv în comisia de asisten  social i protec ia copilului (comisia nr.8).
Dl.pre edinte supune votului proiectul de hot râre ini iat în acest scop.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.165/2012
privind modificarea compone ei unor comisii de specialitate

ale Consiliului jude ean Maramure

Ultimul proiect de hot râre, înscris pe ordinea de zi ca punct suplimentar, este
cel pentru aprobarea Programului suplimentar privind asigurarea condi iilor de
circula ie pe traseul Baia Sprie – Cavnic – Bude ti – Ocna ugatag – C line ti –
Bârsana (DJ 184, 109F i 185), în iarna 2012-2013. Proiectul, care a ob inut avizul
necesar din partea comisiei de specialitate, este supus votului.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (30 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.166/2012
pentru aprobarea Programului suplimentar privind asigurarea condi iilor de

circula ie pe traseul Baia Sprie – Cavnic – Bude ti – Ocna ugatag – C line ti –
Bârsana (DJ 184, 109F i 185), în iarna 2012-2013

În finalul edin ei, consilierul jude ean Coman Gheorghe aduce în aten ia
plenului anumite aspecte legate de drumul na ional 18 (DN18), în sensul c  pe
por iunea de drum dintre Moisei i Sighet lucr rile se desf oar  cu mare greutate i
neconforme din punct de vedere calitativ, fiind efectuate de c tre o alt  firm .Practic,
drumul na ional este împ it în trei sec iuni, Iacobeni – Moisei, Moisei – Sighet,
Sighet –Baia Mare, mai mul i cet eni reclamând faptul c  pe tronsonul Moisei –
Sighet sunt mari întârzieri la lucr rile de repara ii i calitatea acestora este foarte



proast . Consilierul Coman solicit  semnalarea acestor deficien e ministerului de
resort i factorilor responsabili, pentru remedierea situa iei.

Domnul pre edinte consider  c  acest DN 18 intr  în compete a Companiei
Na ionale de Autostr zi i Drumuri Na ionale, c tre care se va formula o adres cu
cele sesizate de domnul consilier.

Domnul consilier Man Mircea este de p rere c  de i acest drum este de
competen a institu iei men ionate anterior, se afl totu i în jude ul Maramure i
problemele legate de acesta trebuiesc gestionate aici. Domnia sa crede c  aceste
disfunc ii se datoreaz  faptului c  actualul guvern a p




