
1

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 29 MAI 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.203 din 23.05.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 25 mai 2013.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.
Sunt prezen i 34 consilieri jude eni dintr-un total de 35.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare

de edin e, din Baia Mare, strada Gheorghe incai nr.46. La dezbateri particip
directori i personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude ean
Maramure , conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i
un num r de 9 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dup  adoptarea de c tre plenul consiliului jude ean a procesului verbal al
edin ei anterioare, dl.pre edinte Ciceu Zamfir prezint  urm toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
2. Proiect de hot râre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei

normale a mandatului de consilier jude ean a domnului Cristea Pamfil i declararea
ca vacant a locului de consilier jude ean;

3. Proiect de hot râre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier jude ean a domnului M rginean Marius Doru i
declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

4. Proiect de hot râre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei
normale a mandatului de consilier jude ean a domnului Costiuc Ioan i declararea ca
vacant a locului de consilier jude ean;

5. Proiect de hot râre pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a
bugetelor pe anul 2012, pentru bugetul propriu al jude ului Maramure ;

6. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%
calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru
achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru
sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit cofinan are local  pe anul 2013;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea Bilan ului contabil pentru anul 2012
la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional” Baia Mare;
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8. Proiect de hot râre  privind aprobarea de modific ri în Lista obiectivelor de
investi ii i în Lista pozi iei Alte cheltuieli de investi ii, pe anul 2013;

9. Proiect de hot râre pentru aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronic  a registrului agricol
i a altor activit i specifice în jude ul Maramure , în cadrul Programului

Opera ional Sectorial pentru Cre terea Competitivit ii Economice POS-CCE 2007-
2013;

10. Proiect de hot râre privind acceptarea prelu rii în domeniul public al
jude ului Maramure , prin dona ie, a unor imobile oferite de Funda ia Hope and
Homes for Children Romania;

11. Proiect de hot râre de numire a comitetelor de organizare UNESCO,
pentru unele monumente din jude ul Maramure  înscrise pe lista patrimoniului
mondial UNESCO;

12. Proiect de hot râre privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor
culturale pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului
Maramure , pe anul 2013;

13. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
jude ean Maramure  în consiliul etic al Spitalului jude ean de urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare;

14. Proiect de hot râre pentru aprobarea schimb rii denumirii unei unit i de
înv mânt special.

Puncte suplimentare:
15. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al

jude ului Maramure  a imobilului Casa Tineretului;
16. Proiect de hot râre privind solicitarea prelu rii în domeniul public al

jude ului Maramure  a Spitalului or enesc omcuta Mare;
17. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul

jude ului, pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de prim
alon CSM tiin a Baia Mare – echipa de rugby;

18. Proiect de ho râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul
jude ului, pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de prim

alon CS tiin a Explor ri Baia Mare – echipa de volei masculin;
19. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul

jude ului pentru finan area programelor structurii sportive de performan  de prim
alon HCM Baia Mare – echipa de handbal feminin.

Datorit  faptului c  organiza ia jude ean  Maramure  a PP-DD a solicitat în
cursul zilei de ieri suspendarea procedurii de vacantare a mandatelor consilierilor
jude eni Cristea Pamfil, Marginean Doru Marius i Costiuc Ioan, membri ai acestei
forma iuni politice, dl. pre edinte Ciceu Zamfir retrage de pe ordinea de zi proiectele
de hot râri de la punctele 2, 3 i 4 de pe ordinea de zi.

De asemenea, pentru c  urmeaz  a mai fi executate anumite categorii de
lucr ri la imobilul oferit de Funda ia Hope And Homes For Children Romania, dl.
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pre edinte retrage i proiectul de hot râre aferent, aflat la punctul 10 pe ordinea de
zi.

 aceste patru puncte, este supus  spre adoptare ordinea de zi a edin ei din
29 mai 2013.

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Constatându-se c  au fost întrunite condi iile de validare a mandatului de

consilier jude ean a d-nei B rea Daniela, proiectul de hot râre de la punctul 1 este
supus spre adoptare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.71/2013
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

Dup  depunerea jur mântului de credin , de c tre noul consilier jude ean, se
trece la urm torul proiect de hot râre, pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie
a bugetelor pe anul 2012, pentru bugetul propriu al jude ului Maramure . Acesta a
ob inut avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare.

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

HOT RÂREA Nr.72/2013
pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2012

Urm torul proiect supus spre adoptare este cel pentru aprobarea repartiz rii
sumelor din cota de 20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri
ale statului, pentru achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare
local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are
local  pe anul 2013. Comisia de specialitate a formulat un amendament, în sensul
major rii sumei de 100  mii lei, prev zut  la articolul 1, cu 50 mii lei pentru ora ul

ii M gher , suma total  devenind 150 mii lei.
Cu acest amendament, proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.73/2013

pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculat  din cotele
i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru achitarea arieratelor,

pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea
proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local  pe anul 2013

Având avizele favorabile date de comisiile de specialitate în care au fost
dezb tute, sunt supuse spre adoptare, pe rând, urm toarele proiecte de hot râri:
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.74/2013
privind aprobarea Bilan ului contabil pentru anul 2012

la Regia Autonom  „Aeroportul Interna ional” Baia Mare

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

HOT RÂREA Nr.75/2013
privind aprobarea de modific ri în Lista obiectivelor de investi ii i în

Lista pozi iei Alte cheltuieli de investi ii, pe anul 2013

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

HOT RÂREA Nr.76/2013
privind aprobarea promov rii i cofinan rii Proiectului cu titlul
„Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronic

a registrului agricol i a altor activit i specifice în jude ul Maramure ”

Privitor la acest proiect de hot râre, consilierul jude ean Gui Florian solicit
pe viitor o informare cât mai prompt  a consilierilor vizavi de modul de
implementare a programului pentru gestiunea electronic  a registrului agricol.

Un alt proiect de hot râre supus spre adoptarea plenului este cel de numire a
comitetelor de organizare UNESCO, pentru unele monumente din jude ul
Maramure  înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO. Aici, sunt f cute
urm toarele propuneri de consilieri, care s  fac  parte din aceste comitete UNESCO:
- pentru monumentul Biserica de lemn din Poienile Izei, este propus consilierul
jude ean Cerne tean Mihai Felician; - pentru monumentul Biserica de lemn din
urde ti este propus consilierul jude ean Bindiu Nicolae, iar pentru monumentul

Biserica de lemn din Plopi  este propus consilierul jude ean M rginean Doru
Marius.

Cu aceste propuneri este supus spre adoptare proiectul de hot râre.

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

HOT RÂREA Nr.77/2013
de numire a comitetelor de organizare UNESCO, pentru unele monumente din

jude ul Maramure  înscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO

La punctul 12 pe ordinea de zi este înscris proiectul de hot râre privind
constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan are
nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului Maramure , pe anul 2013. Ca
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reprezentan i ai consiliului au fost nominaliza i consilierii Ardus tan Gavril, Tuns
lin i Marian Gheorghe, al turi de: Suciu Nicolae, Todea Dorel, Suiogan Delia,

Felecan Nicolae, Szentgyorgyi Sandor i Paul Adrian, care sunt speciali ti în
domeniul cultural. Cu aceste propuneri, proiectul de hot râre este supus la vot.

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

HOT RÂREA Nr.78/2013
privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan are

nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului Maramure , pe anul 2013

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

HOT RÂREA Nr.79/2013
pentru aprobarea schimb rii denumirii colii gimnaziale speciale Sighetu
Marma iei în „Centrul colar de Educa ie Incluziv ” Sighetu Marma iei

În cele ce urmeaz , este supus adopt rii plenului proiectul de hot râre privind
aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a imobilului Casa
Tineretului din Baia Mare, cu urm torul amendament: terenul din anexa la hot râre
nu face parte din patrimoniul Casei Tineretului, proiectul de hot râre vizând doar
supraedificate, adic  imobilul în natur  construc ii, cu cele dou  corpuri.

Cu acest amendament, proiectul de hot râre este supus la vot.

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

HOT RÂREA Nr.80/2013
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a

imobilului Casa Tineretului

La proiectul de hot râre privind solicitarea prelu rii în domeniul public al
jude ului Maramure  a Spitalului or enesc omcuta Mare, pre edintele Consiliului
jude ean Maramure  men ioneaz  c  se inten ioneaz  redeschiderea spitalului din

omcuta prin deschiderea unei sec ii care s  asigure o parte din activitatea medical
pentru deservirea cet enilor din zon . Conducerea Spitalului Jude ean a solicitat
interven ia c tre autoritatea local  a ora ului omcuta Mare în patrimoniul c reia se
afl  cl direa spitalului, datorit  faptului c  unii medici care lucreaz  în cadrul
Spitalului jude ean î i pot desf ura activitatea, prin rota ie, i la spitalul din ora ul

omcuta Mare.
În completare, vicepre edintele Zetea Gabriel precizeaz  c  nu este vorba

practic de redeschiderea spitalului din omcuta Mare, ci de o realocare a paturilor
din cadrul Spitalului Jude ean de Urgen  c tre spitalul or enesc.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (34 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.81/2013
privind solicitarea prelu rii în domeniul public al jude ului Maramure

a Spitalului or enesc omcuta Mare

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

HOT RÂREA Nr.82/2013
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului,

pentru finan area programelor structurii sportive de performan
de prim e alon,  CSM tiin a Baia Mare – echipa de rugby

S-a adoptat apoi, cu 32 voturi pentru i o ab inere (f  participarea la
vot a consilierului jude ean Marinel Kovacs)

HOT RÂREA Nr.83/2013
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului, pentru finan area

programelor structurii sportive de performan  de prim e alon
CS tiin a Explor ri Baia Mare – echipa de volei masculin

Cu 33 voturi pentru i o neparticipare la vot (a consilierului Zoica
Marinel), s-a adoptat

HOT RÂREA Nr.84/2013
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru finan area

programelor structurii sportive de performan  de prim e alon
HCM Baia Mare – echipa de handbal feminin

Legat de aceast  hot râre, vicepre edintele Zetea Gabriel precizeaz  c  în
cadrul edin ei comisiei pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport s-a
concluzionat c  este necesar ca pe parcursul anului s  se fac  demersuri pentru a

si solu ii mai bune de fina are a echipei de handbal feminin, avându-se în vedere
performan ele sportive ob inute de aceast  echip .

La proiectul de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
jude ean Maramure  în consiliul etic al Spitalului jude ean de urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare sunt f cute urm toarele propuneri: consilierul jude ean
Cerne tean Mihai Felician  îl propune ca reprezentant pe consilierul Deac
Alexandru. Dat fiind faptul c  se mai face înc  o propunere de reprezentant, în
persoana consilierului jude ean Ambru  Emil (propus de colegul s u Chereche
Corin), se purcede la vot secret.
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În urma num rii voturilor, Deac Alexandru a ob inut 17 voturi, Ambru
Emil a fost votat de 15 consilieri jude eni, iar dou  voturi au fost declarate nule.
Astfel, reprezentantul Consiliului jude ean Maramure  în consiliul etic al Spitalului
jude ean este consilierul jude ean Deac Alexandru. Cu acestea, proiectul de hot râre
este supus spre adoptare plenului.

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

HOT RÂREA Nr.85/2013
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure

în consiliul etic al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare

Lucr rile edin ei se încheie aici, edin a fiind declarat  închis .
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 29 mai 2013.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumu a Dumitru

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria, consilier în cadrul Compartimentului
Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii.


