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

M I N U T A
edin ei Consiliului jude ean Maramure

din data de 14 DECEMBRIE 2012

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.510 din 07.12.2012, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 8 decembrie 2012.

Din cei 34 de membri care formeaz  Consiliul jude ean sunt prezen i 29.
edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.

Lucr rile se desf oar  în sala de conferin e din cl direa Centrului de Afaceri
Millenium din Baia Mare, str.Vasile Lucaciu nr.2. 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 ,
Zehan Andrei – ef al Serviciului Jude ean de Paz  Maramure , Dan Daniel –
director al colii Populare de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare, ugar Gabor – ef al
Agen iei de Dezvoltare Durabil  Urban i Rural  „UrbaNET”, Boitor Nicolae -
director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ,
precum i un num r de 9 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

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

Este supus  apoi votului urm toarea ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al

jude ului, pe anul 2012;
2. Proiect de hot râre de validare a Dispozi iei Nr.495/2012;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

Maramure  la diferite ac iuni finan ate din fondul de rezerv  bugetar ;
4. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru
transportul elevilor de la domiciliu spre i de la uni ile de înv mânt ;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru
transportul angaja ilor de la domiciliu spre i de la locul de munc ;
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6. Proiect de hot râre privind exercitarea dreptului de preem iune pentru
cump rarea ac iunilor de inute de ac ionarul ora  Bor a la S.C. VITAL S.A.
Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind încetarea activit ii Serviciului Jude ean de Paz
Maramure ;

8. Proiect de hot râre pentru aprobarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  EURONEST;

9. Proiect de hot râre privind validarea modific rii componen ei nominale a
Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure ;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea Monografiei economico-militare a
jude ului Maramure ;
11.Proiect de hot râre privind aprobarea ini ierii procedurii de achizi ie a unui

credit bancar pentru obiectivul de investi ii „Modernizarea Spitalului Jude ean
“Dr. Constantin Opri ” Baia Mare;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii statului de func ii la coala
Popular  de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului i ei vor
avea o nou ans  în viitor!  (EVANS) ;

14.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului Re ea de
incluziune socio-profesional  în Maramure i Satu Mare ;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului
discriminare, pentru o via  împlinit ;

16.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului Ne
preg tim pentru mâine ;

Puncte suplimentare :
17.Proiect de hot râre de abrogare a Hot rârii nr.33/2012 privind încetarea

activit ii i desfiin area Serviciului public Agen ia de Dezvoltare Durabil
Urban i Rural  UrbaNET.

18.Proiect de hot râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate i a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Sistem de Management
Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure ;

19.Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei financiare a proiectului
Sistem de Management Integrat al De eurilor Menajere în jude ul
Maramure ;

20.Proiect de hot râre privind validarea componen ei Comisiei de evaluare,
supraveghere i controlul activit ii Funda iei jude ene pentru tineret;

21.Proiect de hot râre privind unele m suri în vederea promov rii Proiectului
Sistem de Management Integrat al De eurilor Menajere în jude ul

Maramure .
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Pe lâng  aceste puncte, dl.pre edinte propune includerea pe ordinea de zi i a
proiectului de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean, la
solicitarea domnului M rginean Marius, membru al Partidului Poporului – Dan
Diaconescu – filiala Maramure , care este urm torul pe list , propus pentru a ocupa
func ia de consilier jude ean, în urma încet rii mandatului fostului consilier Dunca
Toader.

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat în unanimitate.
Comisia de validare este rugat  s  purcead  la verificarea documentelor

privind validarea mandatului de consilier a domnului M rginean Marius. Dl.
consilier jude ean Andrei Hoban Paul, membru al acestei comisii, se retrage pentru
consultarea documentelor.

Se trece la parcurgerea ordinii de zi. Sunt prezentate, supuse votului i
adoptate, având i avizele favorabile date de comisiile de specialitate, urm toarele
proiecte de hot râri înscrise pe ordinea de zi a edin ei, astfel:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.182/2012

privind aprobarea rectifi rii bugetului propriu al jude ului,
pe anul 2012

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.183/2012

de validare a Dispozi iei Nr.495/2012

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.184/2012

privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite
ac iuni finan ate din fondul de rezerv  bugetar

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 2 ab ineri,
HOT RÂREA Nr.185/2012

privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru

transportul elevilor de la domiciliu spre i de la unit ile de înv mânt

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.186/2012

privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru
transportul angaja ilor de la domiciliu spre i de la locul de munc



4

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.187/2012

privind exercitarea dreptului de preem iune pentru cump rarea ac iunilor
de inute de ac ionarul ora  Bor a la S.C. VITAL S.A. Baia Mare

Proiectul de hot râre privind încetarea activit ii Serviciului Jude ean de
Paz  Maramure , înscris la pozi ia 7 pe ordinea de zi, este respins la vot,
neîntrunind decât 3 voturi pentru, ceilal i consilieri votând împotriva încet rii
activit ii acestei institu ii. Comisia juridic i de disciplin , întrunit  în edin
în data de 13.12.2012, nu a acordat aviz favorabil acestui proiect, propunând
amânarea lui, respectiv scoaterea de pe ordinea de zi.

În continuare, dl.pre edinte supune votului proiectul de hot râre pentru
aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la Asocia ia de Dezvoltare
Intercomunitar  EURONEST. Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs, membru al
comisiei pentru activit i economico-financiare, men ioneaz  faptul c  acest
document nu a fost avizat în edin a de comisie, pe movitul lipsei prezent rii în
detaliu a acestuia. Dl.pre edinte Zamfir Ciceu explic  faptul c  exist  o solicitare din
partea pre edintelui Consiliului jude ean Ia i de a se al tura i jude ul Maramure  la
aceast  Asocia ie constituit  din mai multe jude e de frontier  din zona nord-estic  a
României, pentru a avea leg turi cu partenerii din Uniunea European . O astfel de
asocia ie s-a constituit i în zona nord-vestic  a rii, îns  Maramure ul a fost ocolit
în mod voit de jude ele membre, astfel c  se consider  oportun  ideea de afiliere la
asocia ia nord-estic  de dezvoltare intercomunitar  Euronest.

S-a adoptat cu 19 voturi pentru i 10 ab ineri

HOT RÂREA Nr.188/2012
pentru aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la Asocia ia de

Dezvoltare Intercomunitar  EURONEST

Urm toarele dou  proiecte de hot râri, de la punctele 9 i 10 de pe ordinea de
zi, având avizele favorabile ale comisiilor de specialitate au fost adoptate cu
unanimitate de voturi, astfel:

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.189/2012
privind validarea modific rii componen ei nominale a Autorit ii Teritoriale de

Ordine Public  Maramure

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.190/2012
privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a jude ului Maramure
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La proiectul de hot râre privind aprobarea ini ierii procedurii de achizi ie a
unui credit bancar pentru obiectivul de investi ii „Modernizarea Spitalului Jude ean
“Dr. Constantin Opri ” Baia Mare, dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului
urm torul amendament, de modificare a articolului 1, astfel: “se aprob
contractarea unui credit bancar în valoare maxim  de 155.000 mii lei, pentru
urm toarele obiective de investi ii: modernizarea Spitalului jude ean “Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare, modernizarea Aeroportului Interna ional Baia
Mare, implementarea Proiectului Sistem de management integrat al de eurilor
din jude ul Maramure , reabilitarea drumului jude ean Baia Sprie – Bârsana i
reabilitarea altor trasee de drumuri jude ene din Maramure . Defalcarea
valorii creditului, pe obiectivele de investi ii men ionate, va fi aprobat  printr-o
hot râre de consiliu jude ean distinct ”.

Domnul vicepre edinte Gabriel Zetea solicit  o pauz  de 5 minute, pentru
discutarea acestei propuneri.

Dup  pauz , în  numele grupului politic USL, consilierul jude ean Marinel
Kovacs formuleaz  solicitarea de amânare a acestui proiect de hot râre pân  la
urm toarea edin .

Consilierul jude ean C lin Matei, care va p si consiliul jude ean în urma
ob inerii unui mandat de deputat la alegerile parlamentare din data de 9 decembrie,
se înscrie i domnia sa la cuvânt, mul umind tuturor celor cu care a colaborat timp
de 20 de ani în aceast  institu ie.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului propunerea de amânare a adopt rii
proiectului de hot râre care este votat  de majoritatea celor prezen i.

În consecin , proiectul de hot râre privind aprobarea ini ierii
procedurii de achizi ie a unui credit bancar pentru obiectivul de investi ii
„Modernizarea Spitalului Jude ean “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare este
amânat, pentru o edin  viitoare.

În continuare, au fost supuse votului i adoptate toate celelalte proiecte de
hot râri de pe ordinea de zi a edin ei (inclusiv cea suplimentar ), astfel:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.191/2012

privind aprobarea modific rii statului de func ii la coala Popular  de Arte
“Liviu Borlan” Baia Mare

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.192/2012

privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului
i ei vor avea o nou ans  în viitor!  (EVANS)
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.193/2012

privind aprobarea promo rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului

Re ea de incluziune socio-profesional  în Maramure i Satu Mare

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.194/2012

privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului

 discriminare, pentru o via  împlinit

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.195/2012

privind aprobarea promov rii de c tre Direc ia General  de Asisten  Social
i Protec ia Copilului Maramure  a Proiectului Ne preg tim pentru mâine

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.196/2012

de abrogare a Hot rârii nr.33/2012 privind încetarea activit ii i desfiin area
Serviciului public Agen ia de Dezvoltare Durabil  Urban i Rural  UrbaNET

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.197/2012

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate i a indicatorilor tehnico-economici
ai proiectului Sistem de Management Integrat al De eurilor Menajere în jude ul

Maramure

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.198/2012

privind aprobarea contribu iei financiare a proiectului Sistem de Management
Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.199/2012

privind validarea componen ei Comisiei de evaluare, supraveghere
i controlul activit ii Funda iei jude ene pentru tineret

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (29 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.200/2012

privind unele m suri în vederea promov rii Proiectului Sistem de
Management Integrat al De eurilor Menajere în jude ul Maramure
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De men ionat aici este faptul c  ultimele trei proiecte de hot râri (nr.198, 199
i 200) nu au fost introduse pentru analiz i avizare în comisiile de specialitate,

datorit  faptului c  au fost ini iate în ultimul moment, nemaifiind timp fizic pentru
discutarea acestora în comisii.

În ceea ce prive te proiectul de hot râre privind validarea domnului
rginean Marius în func ia de consilier jude ean, dl. Hoban Andrei, ca

reprezentant al comisiei de validare – singurul membru prezent din cei trei – a
constatat c  sunt îndeplinite cerin ele de validare a mandatului, drept pentru care
exprim  un aviz favorabil în acest sens, cu o obiec ie totu i, aceea de a se consemna
expres în minuta edin ei c , datorit  absen ei celorlal i doi membri, comisia de
validare nu a fost statutar .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i o ab inere,
HOT RÂREA Nr.201/2012

privind validarea mandatului unui consilier jude ean

În încheiere, consilierul jude ean Gheorghe Coman solicit  pre edintelui s  ia
suri vizavi de unele aspecte de neprofesionalism, neglijen i abuz în serviciu,

întâlnite la unele persoane din conducerea Parcului Na ional „Mun ii
Maramure ului”(în spe  d-na director), acuzate de cet enii din zon  c  ar încasa
suprataxe de mediu pentru a elibera autoriza ii de func ionare persoanelor fizice i
agen ilor economici care desf oar  activit i în acel areal.

Pe considerentul  aceast  chestiune excede sfera de competen e a
Consiliului jude ean Maramure , cele semnalate de dl.consilier vor fi redirec ionate

tre factorii de resort de la Bucure ti, cu competen e în acest domeniu.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu închide edin a, nu înainte îns  de a felicita i

adresa câteva cuvinte de mul umire pentru buna colaborare tre acei consilieri
jude eni care au ob inut mandate de parlamentari la alegerile din 9 decembrie 2012.

P R E  E D I N T E,
       Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

 Minut  întocmit  de:
         Consilier,
         Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


