
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 IULIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.301 din 18.07.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 20 iulie 2013.

Sunt prezen i 24 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– director al
Direc iei pentru amenajarea teritoriului i urbanism, Breban Claudia – director
interimar 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, Boitor Nicolae – director al D.G.A.S.P.C. Maramure , ugar
Gabor – ef al Agen iei de Dezvoltare Durabil  Urban i Rural  „UrbaNET”, Alexa
Tiberiu – director al Muzeului Jude ean de Art  „Centrul Artistic 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 Zamfir supune votului procesul verbal al edin ei
anterioare, care este adoptat în unanimitate. Este supus apoi votului i adoptat în
unanimitate urm torul proiect de ordine de zi :

1. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean la
diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

2. 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;

3. Proiect de ho 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  ce necesit
cofinan are local  pe anul 2013;



4. Proiect de hot râre pentru completarea anexei la Hot rârea
nr.152/24.10.2012 privind stabilirea pre urilor medii ale produselor
agricole în vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend de
proprietarii de terenuri, uzufructuari sau al i de in tori legali;

5. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iilor cadastrale pentru
bunul „Muzeul de Etnografie i Art  Popular ” din domeniul public al
jude ului, situat în Baia Mare, str.Dealul Florilor nr.1, jude ul Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului
public Agen ia de Dezvoltare Durabil  Urban i Rural  „UrbaNET” Baia
Mare;

7. Proiect de hot râre privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure i institu iilor subordonate,
precum i a num rului maxim al posturilor de conducere, în vederea
încadr rii în num rul maxim de personal stabilit în baza prevederilor
O.U.G. nr.77/2013;

8. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i a statului de
func ii pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure ;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Muzeului Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare”;

10. Proiect de hot râre privind rezultatul evalu rii finale a managerului
Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare;

11. Proiect de hot râre de modificare a unor anexe la Hot rârea nr.190 din 14
decembrie 2012 privind aprobarea Monografiei economico-militare a
jude ului Maramure ;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii ca partener a Consiliului
jude ean Maramure  în proiectul „Ecouri” – M suri inovatoare de ocupare
i antreprenoriat pentru Maramure ;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii D.G.A.S.P.C.
Maramure  ca partener nr.1 la proiectul „Acces egal pe pia a muncii prin
formare profesional  continu ;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a
unor investi ii de reabilitare la Palatul Administrativ Baia Mare
Punct suplimentar:

15. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii la cofinan area
proiectului cu titlul „Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor
opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen  din Transilvania de
Nord – Etapa a III-a”.

Proiectele de hot râri sunt supuse adopt rii plenului, cronologic, cu men iunea
 toate au ob inut avizele necesare din partea comisiilor de specialitate ale

Consiliului jude ean Maramure .



La primul proiect de hot râre, privind aprobarea contribu iei Consiliului
jude ean Maramure , consilierul jude ean Sorin Petean aduce amendamentul de
modificare a sumei cuprins  în art.1, în sensul major rii acesteia, de la 215 mii lei la
575 mii lei. Amendamentul este votat în unanimitate.

S-a adoptat apoi, cu 23 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.107/2013
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

În continuare, este supus la vot proiectul de hot râre de la punctul urm tor.
S-a adoptat, cu 23 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.108/2013
privind aprobarea de modific ri în „Lista obiectivelor de investi ii”

i în lista pozi iei „Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2013

Se trece la urm torul proiect de hot râre, unde, la fel, consilierul jude ean
Sorin Petean propune amendamentul de modificare a sumei de 560 mii lei prev zut
la art.1, în sensul major rii acesteia la 720 mii lei. Amendamentul este adoptat în
unanimitate.

S-a adoptat în unanimitate (24 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.109/2013
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
 ce necesit cofinan are local  pe anul 2013

S-au adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (24 voturi pentru),
urm toarele proiecte de hot râri:

HOT RÂREA Nr.110/2013
pentru completarea anexei la Hot rârea nr.152/24.10.2012
privind stabilirea pre urilor medii ale produselor agricole

în vederea evalu rii veniturilor în natur  ob inute din arend  de proprietarii
de terenuri, uzufructuari sau al i de in tori legali



HOT RÂREA Nr.111/2013
privind însu irea documenta iilor cadastrale pentru bunul

„Muzeul de Etnografie i Art  Popular ”, din domeniul public al jude ului,
situat în Baia Mare, str.Dealul Florilor nr.1, jude ul Maramure

HOT RÂREA Nr.112/2013
privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului public

 Agen ia de Dezvoltare Durabil  Urban i Rural  „UrbaNET” Baia Mare

HOT RÂREA Nr.113/2013
privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate

al Consiliului jude ean Maramure i institu iilor subordonate,
 precum i a num rului maxim al posturilor de conducere,

în vederea încadr rii în num rul maxim de personal
stabilit în baza prevederilor O.U.G. nr.77/2013

HOT RÂREA Nr.114/2013
privind modificarea organigramei i a statului de func ii

 pentru aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure

HOT RÂREA Nr.115/2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

a Muzeului Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare”

Este supus apoi votului proiectul de hot râre privind rezultatul evalu rii finale
a managerului Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare.

S-a adoptat, cu 16 voturi pentru i 7 ab ineri (s-au ab inut de la vot
consilierii jude eni: Beuca Ioan, Ban Vasile, Hoban Andrei, Coman Gheorghe,
Ilea Cornelica, Marinescu Emil si Zoica  Marinel) ,

HOT RÂREA Nr.116/2013
privind rezultatul evalu rii finale a managerului

Muzeului Jude ean de Mineralogie Baia Mare

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, (24 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.117/2013
de modificare a unor anexe la Hot rârea nr.190 din 14 decembrie 2012

 privind aprobarea Monografiei economico-militare a jude ului Maramure



S-a adoptat apoi, cu 23 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.118/2013
privind aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure

ca partener în proiectul „ECOURI – suri inovatoare de ocupare
i antreprenoriat pentru Maramure ”

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (24 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.119/2013
privind aprobarea particip rii Direc iei Generale de Asisten  Social

i Protec ia Copilului Maramure  ca partener nr.1 la proiectul
Acces egal pe pia a muncii prin formare profesional  continu

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (24 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.120/2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a unor investi ii

 de reabilitare la Palatul Administrativ Baia Mare

Dl.pre edinte supune votului ultimul proiect de hot râre înscris pe ordinea de
zi ca punct suplimentar.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (24 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.121/2013
privind aprobarea particip rii la cofinan area proiectului cu titlul

Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii
în situa ii de urgen  din Transilvania de Nord Etapa a III-

În finalul edin ei, sunt f cute urm toarele observa ii de c tre unii consilieri
jude eni:

Dl.M rginean Doru Marius, consilier jude ean PP-DD:Domnule
pre edinte, în numele cet enilor ora ului Cavnic, pe care îi reprezint, v  solicit
explica ii cu privire la etapa de implementare a proiectului de reabilitare a DJ Baia
Sprie – Bârsana, întrucât starea drumului este deplorabil i nu se poate circula.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Înainte de începerea edin ei am discutat i cu
al i distin i domni care m-au interpelat tot pe aceast  tem , i vreau s  v  informez

 ast zi, colega noastr  Grazziella Bolma se afl  la sediul proiectantului de la Cluj
Napoca, în vederea depunerii la organismul intermediar a proiectului tehnic, pentru
avizare. Valoarea proiectului revizuit, cu toate consolid rile care trebuie f cute a
crescut destul de mult, îns  aceasta nu este o problem  a cet enilor Maramure ului



ci a administra iei. Sper m ca maxim într-o s pt mân   s  avem avizul organismului
intermediar, iar pân  atunci, acolo unde vor fi necesare lucr ri de interven ii pentru
men inerea traficului în condi ii de siguran , le vom face.

Dl.consilier jude ean Cerne tean Mihai Felician (P.D.L.): Domnule
pre edinte, am dori s  ne prezenta i un raport privind activitatea pe care a i
desf urat-o în acest prim an care s-a scurs de când a i preluat conducerea la
Consiliul jude ean Maramure . În al doilea rând, v-  ruga s  nu neglija i consilierii
jude eni i s  ne invita i i pe noi s  lu m parte la activit ile dvs. M  refer aici la
întâlnirea pe care a i avut-o cu ministrul Du a, la care nu a i invitat nici m car din
consilierii jude eni membri în comisia de specialitate, adic  de urbanism. Noi
suntem pu i în situa ia de a vota ni te chestii pe care ni le asum m, îns  costat c
dvs. sunte i pus aici ca într-un ecran foarte frumos, de sticl , intangibil. Nimeni nu

 sus ine, nimeni nu ne sus ine interesele jude ului la Bucure ti, iar cei 9
parlamentari pe care-i ave i nu au adus niciun ban în jude i ne afl m acum oarecum
într-o situa ie disperat . Infrastructura jude ului este la p mânt i nu este cazul s
da i vina doar pe vechea guvernare. Mai mult, din câte am în eles, urmeaz  s  se
fac  mari concedieri la dou  societ i comerciale de profil, de la una 800 de angaja i
iar de la cealalt  1.400. Ce vom face cu ace ti oameni? Apoi, ar trebui s  ne gândim
la modul cel mai serios i la exodul de for  de munc  maramure ean  înspre alte

ri, din cauz  c  aici în jude  nu se mai g se te de munc .
Dl.consilier jude ean Gui Florian (P.D.L.): Domnule pre edinte, constat i

eu tot mai adesea c  avem ni te edin e de consiliu „la foc automat”. Reclam aici
faptul c  timpul afectat discut rii proiectelor de hot râri în comisiile de specialitate
este minim, r mânând astfel ca unele chestiuni s  le discut m în plen. Primim
mapele cu documentele de edin  foarte târziu, cu o zi sau dou  înainte de plen.
Într-o alt  ordine de idei, noi, consilierii jude eni, suntem membri în adunarea
general  a ac ionarilor la Societatea noastr  de Drumuri-Poduri i am votat un buget
în care au fost cuprinse sume pentru repara ii la drumuri, lucr rile au început, îns
constat cu stupoare c  se fac doar ni te cosmetiz ri ale sectoarelor de drum,
defectele majore mânând acelea i. Am dori s  auzim un punct de vedere din partea
comisiei de recep ie a acestor lucr ri, pentru c  foarte u or se cheltuie banii publici !

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: M  bucur s  aud c  dori i s  v  implica i în
aceast  chestiune, pentru c  fiecare grup de consilieri are reprezentare în fiecare
comisie de specialitate i nimeni nu este împiedicat s  participe i la alt  comisie
decât cele din care face parte. Spre exemplu, la lucr rile comisiei economico-
financiare a fost prezent i colegul nostru consilierul PDL Marian Gheorghe, iar
discu iile au fost cât se poate de civilizate.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule consilier Cerne tean, ca s
vorbim în cuno tin  de cauz , mai întâi cred c  ar trebui s  înv m abc-ul
administra iei i nu doar s  d m din gur  la finalul edin elor de consiliu jude ean!
Adic  s tim s  facem o diferen  între drumuri na ionale, jude ene i comunale!
Faptul c  ministru ova a avut o deplasare în jude ul Bistri a a fost un prilej pentru



mine de a-l ruga s  vin i pân  la noi în jude , pentru a discuta anumite lucruri. Iar
în ce prive te ini ierea în chestiunile administra iei, v  stau oricând la dispozi ie, u a
biroului meu fiind mereu deschis  pentru to i.

Dl.Cerne tean Mihai Felician: Domnule profesor Zetea, v  mul umesc
pentru lec ia pe care mi- i dat-o, o apreciez, dar vreau s  v  spun c  nu asta m
intereseaz , cum lucreaz  func ionarii din aparatul de specialitate, ci faptul c  de i
ave i nou  parlamentari de Maramure  care ar trebui s  reprezinte i s  ajute cu
fonduri acest jude , nu au f cut nimic pân  în prezent!

Cu acestea, pre edintele declar edin a închis .
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 24 iulie

2013.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

 A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier în cadrul Compartimentului Secretariat
Consiliu i Gestiune Documente


