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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 19 IUNIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.230 din 14.06.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 15 iunie 2013.

Sunt prezen i 32 de 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 strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i, urm torii: Glodan
Ana – director al Direc iei Economice i Patrimoniu,  pan Vasile– Arhitect ef,
Breban Claudia – director al Direc iei de Dezvoltare i Investi ii, Drago  Ioan –
director al Direc iei juridice i administra ie public , Macarie Mariana – director al
Direc iei jude ene de eviden  a persoanelor, Ciocian Viorica – director al Camerei
Agricole Maramure , al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean,
precum i un num r de 9 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului urm torul proiect de ordine de zi,
 Proiectul de hot râre privind rezultatul evalu rii finale a managerului Muzeului

Jude ean de Mineralogie Baia Mare, pe care îl retrage:
1. Proiect de hot râre privind modificarea unor comisii de specialitate, pe

domenii de activitate;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a

riscurilor al jude ului Maramure , pe anul 2013;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea taxelor percepute de coala de Arte

„Liviu Borlan” Baia Mare;
4. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
pentru angaja i, spre i de la locul de munc ;

5. 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;

6. Proiect de hot râre privind rezultatele finale ale evalu rii anuale a
managerilor unor institu ii publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure ;

7. – r e t r a s
8. 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”;
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9. Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii în domeniul public al
jude ului i transmiterea în administrarea Spitalului jude ean de urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare a imobilului Spitalul or enesc omcuta Mare;

10.Plângere prealabil  privind revocarea Hot rârii nr.80/2013 privind
aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a imobilului
Casa Tineretului Baia Mare;
Puncte suplimentare:

11.Proiect de hot râre de modificare a anexei nr.2 la Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  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 H.C.M. Baia Mare – echipa de handbal feminin;

12.Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean
Maramure  în Comitetul jude ean de ini iativ  pentru constituirea Camerei
Agricole Jude ene Maramure .
Ordinea de zi a fost adoptat , cu 31 voturi pentru i 1 vot împotriv .

Având avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate, sunt supuse
votului plenului i adoptate cu unanimitate de voturi toate proiectele de hot râri,
astfel:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.90/2013

privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,
pe domenii de activitate

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.91/2013

privind aprobarea Planului de analiz i acoperire a riscurilor
al jude ului Maramure , pe anul 2013

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.92/2013

privind aprobarea taxelor percepute de coala de Arte
„Liviu Borlan” Baia Mare

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.93/2013

privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale pentru angaja i, spre i de la

locul de munc

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.94/2013

privind aprobarea de modific ri în Lista obiectivelor de investi ii
i în lista pozi iei Alte cheltuieli de investi ii, pe anul 2013
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.95/2013

privind rezultatele finale ale evalu rii anuale a managerilor unor institu ii
publice de cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.96/2013

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”

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.97/2013

privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure
a unui imobil transmis din domeniul public al ora ului omcuta Mare

La primul proiect de hot râre de pe ordinea de zi suplimentar , cel de
modificare a anexei nr.2 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  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 - H.C.M. Baia Mare –
echipa de handbal feminin, dl.vicepre edinte Gabriel Zetea face precizarea c  nu este
vorba de alocarea unei noi sume de bani, ci doar de o modificare a  structurii
cheltuielilor pe care echipa de handbal feminin dore te s  le fac  în cadrul sumei
alocate prin proiectul adoptat în edin a de consiliu precedent .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA NR.98/2013

de modificare a anexei nr.2 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure
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 - H.C.M. Baia Mare – echipa de handbal feminin

Se trece la  cel de-al doilea proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi
suplimentar , privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în
Comitetul jude ean de ini iativ  pentru constituirea Camerei Agricole Jude ene
Maramure , în cadrul c ruia se fac urm toarele propuneri: dl.vicepre edinte Gabriel
Zetea îl propune pe dl. consilier jude ean Lupu Horj, iar consilierul Chereche  Corin îl
propune pe dl. Marian Gheorghe, care se recuz .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului proiectul de hot râre, cu propunerea
de desemnare ca reprezentant al Consiliului pe dl. Horj Lupu.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.99/2013

privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure
în Comitetul jude ean de ini iativ

pentru constituirea Camerei Agricole Jude ene Maramure

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Stima i colegi, pentru c  se apropie perioada
când va trebui s  transmitem A.D.R. Nord-Vest propunerile noastre de dezvoltare
strategic  a jude ului Maramure , al turi de colegii din echipa executiv i cei din
Direc ia de Dezvoltare i Investi ii, am f cut o scurt  prezentare video, pentru a v
informa asupra a ceea ce inten ion m s  depunem ca proiecte strategice, s  facem
public acest lucru, pentru ca domniile voastre s  lua i la cuno tin . O rog pe colega
noastr , d-na director Breban, s  ne spun  câteva cuvinte în timp ce urm rim pe
retroproiector imaginile.

D-na Breban Claudia, director al Direc iei de Dezvoltare i Investi ii
prezint  pe scurt Propunerile de investi ii pentru perioada 2014 – 2020.

La final, se înscriu la cuvânt urm torii:
Dl.consilier jude ean  Bindiu Nicolae: Domnule pre edinte, personal consider

 felul acesta de prezent ri sunt în general recapitulative, în sensul c acela i lucru îl
auzim cam de 30 de ani. Vreau s  v  spun c  s pt mâna asta luni am fost prezent la
ADR Nord Vest, unde am tras câteva concluzii importante pentru noi. În perspectiva
exerci iului financiar 2014-2020, având în vedere slaba absorb ie a fondurilor
europene de pân  acum, - dincolo de faptul c  Programul Opera ional Sectorial va fi
cel mai bun i va avea o rat  de absorb ie de probabil peste 100% - i având în vedere

 în exerci iul urm tor sumele sunt cam acelea i, s-a spus c  Ghidurile se vor
modifica prea pu in, noi urmând a ne stabili ni te priorit i nete în ceea ce înseamn
elaborarea rapid  a documenta iilor pentru studiile de fezabilitate, pentru studiile topo
i geo, astfel încât atunci când se va lansa sesiunea de depunere a proiectelor noi s

fim preg ti i. S-a mai remarcat în cadrul acelei edin e de la ADR Nord Vest c ,
potrivit unei diagnoze f cute la toate jude ele, tot ceea ce înseamn  proiecte mai mari
(peste 20 miliarde lei) sunt într-un stadiu de realizare în procent de pân  la
aproximativ 26%, cu o medie undeva la 18% din total. Din punctul meu de vedere,
spre exemplu, proiectul Vadu Izei – S cel reprezint  cel mai important proiect, fiindc
dac  vrem s  avem cu adev rat o dezvoltare turistic  a Maramure ului, f r  o ax  de
drum pe Valea Izei nu vom reu i.

Dl.consilier jude ean Gui Florian: Domnule pre edinte, ce se întâmpl  cu
por iunea de drum cuprins  între S cel i Moisei? Apoi, Bor a a r mas într-un con de
umbr i nu se mai aude nimic de acea telegondol  mult visat .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Drumul de la S cel la Moisei este drum na ional
i noi nu putem interveni pe drumurile na ionale, iar în ce prive te telegondola,

rerea mea este c  nu avem nevoie de ea. Noi putem lucra i interveni doar potrivit
acelor atribu ii care ne sunt conferite. Nu putem face strategie  pe drumuri na ionale i
nici pe un proiect finan at din alte surse decât cele care au ca partener consiliul
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jude ean. Putem colabora cu cei care implementeaz  astfel de proiecte, îns  noi
trebuie s  gândim i s  lucr m acolo unde avem competen a legal  s  o facem. De
aceea s-au prezentat în acest material trasee de drum integrale, pentru a putea avea
leg turi cu drumurile jude ene, transfrontaliere i cu culoarele europene. Nu ar fi bine

 avem un singur proiect pentru un drum fiindc  nu avem certitudinea c  va fi
acceptat spre finan are; de aceea, trebuie s  preg tim cel pu in 2-3 variante, astfel c
acelea care vor primi finan are european  vor constitui un avantaj pentru noi în sensul

 ne vor costa mai pu in, dar i pentru celelalte drumuri va trebui s  avem studii de
fezabilitate, pentru a g si surse alternative de finan are i reabilitare a lor, deoarece
toate drumurile din jude ul Maramure  sunt dezastruoase.

D-na consilier jude ean Böndi Gyöngyike: Domnule pre edinte, a  avea i eu
rug mintea s  nu uit m nici de acel Drum Rapid Baia Mare - Vaja, care este într-o
faz  avansat  chiar i pe hârtie, pentru c  nu cred c  nu am putea g si o modalitate s
facem 60 de kilometri de drum. Nu Ucraina ne duce în Europa, ci ace ti 60 de
kilometri de drum, prin Ungaria.

Dl.vicepre edinte Zetea Gabriel: Cu privire la situa ia drumurilor na ionale, i
în special m  refer aici la DN18, în urma discu iilor pe care le-am avut în ultima
perioad   la CNADNR i cu ministrul Dan ova, precum i cu subcontractan ii care
au câ tigat contractul de execu ie a lucr rilor, pot s  v  spun c  situa ia este destul de
complicat  momentan. Cele trei firme câ tig toare a lucr rilor pe cele trei tronsoane
de drum i-au asumat un contract comercial cu CNADNR-ul, i asta înseamn  c  ele
trebuie s  lucreze, iar CNADNR-ul verific  periodic lucr rile efectuate i li se
deconteaz  banii. Pân  în acest moment au existat decont ri pentru lucr rile efectuate
acolo, dar firmele care au câ tigat licita iile nu i-au pl tit subcontractan ii, ace tia din
urm  abandonând lucr rile din cauza neîncas rii sumelor cuvenite. Din punctul meu
de vedere vinovate sunt firmele care au câ tigat licita iile i nu altcineva. Am discutat
cu parlamentarii din Maramure  s  facem o vizit  la CNADNR, luna viitoare, i s
cerem rezilierea contractelor pentru firmele care nu- i respect  obliga iile asumate i
care întârzie atât de mult lucr rile pe DN18.

Dl.consilier jude ean Kovacs Marinel: Ceea ce ne- i prezentat vizavi de
strategia de dezvoltare pentru anii 2014-2020 este în regul . Trebuie s  vedem îns
dac  mergem pe P.O.R sau pe P.O.S (Programe Opera ionale Sectoriale sau Programe
Operationale Regionale). Drept urmare, noi trebuie s  ne preg tim pentru tot ceea ce
înseamn  astfel de programe; între anii 2007-2013 pe P.O.R. au fost absorbite toate
fondurile europene, pentru c  aici se poate prezenta la finan ate orice jude , se d  o
lupt  între jude e, se fac în elegeri i cei care ob in cele mai multe voturi de la cei 24
de membri aceia trimit proiectul la finan are. Acum, observ c  în aceast  prezentare
au fost mai multe propuneri pe infrastructur , îns  s  nu uit m c  POR-ul are mai
multe axe, iar cu siguran  noi nu vom câ tiga mai mult de un proiect pe infrastructura
de drumuri. A a c  trebuie s  ne gândim bine la un proiect, unul i bun, cu care s
mergem i s  câ tig m finan area. Mai mult, trebuie s  ne gândim i la dezvoltarea
turismului în jude , i s  vedem cu r mâne cu proiectul „Circuitul bisericilor de lemn
din Transilvania de Nord”, pentru c  dezvoltarea jude ului nostru nu înseamn  numai
infrastructur  ci i turism, economie i multe altele.
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Dl.consilier jude ean Zoica  Marinel: Domnule pre edinte, eu am rug mintea
 ne transmite i i nou  în format electronic aceast  prezentare a strategiei de

dezvoltare a jude ului.
Dl.consilier jude ean Kovacs Marinel: Domnule pre edinte, în completarea

celor spuse anterior, a  dori s  v  recomand s  încerca i constituirea unor grupe de
lucru, pe domenii, în care s  fie cuprin i i consilierii jude eni, speciali ti din aparatul
de specialitate al consiliului i, de ce nu, chiar voluntari – ca sunt destui care s-ar oferi
– pentru a ob ine o mai mare eficien  a implement rii acestei strategii, la fel cum s-a
întâmplat i cu cea din anii 2007 – 2013.

Dl.consilier jude ean Bindiu : Domnule pre edinte, i eu mai doresc s  aduc o
completare aici, în sensul c  pân  în data de 10 iulie trebuie depuse proiectele la
Agen ia de Dezvoltare Regional  (ADR). Este un timp foarte scurt, a a c  a  propune
ca aceia care au idei s  le aduc  la cuno tin a d-nei Breban, respectiv s  avem o
întâlnire de plen mai devreme de data de 10 iulie, când este deadline-ul pentru aceste
proiecte, pentru a putea vota prioritizarea proiectelor pe care le avem.

Acestea fiind spuse, domnul pre edinte declar  lucr rile edin ei închise.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 19 iunie 2013.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: consilier VALERIA MIHAELA GHITA,
     - Compartiment Secretariat Consiliu i Gestiune Documente -


