
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 30 SEPTEMBRIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.383 din 25.09.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de joi, 26 septembrie 2013.

Sunt prezen i 31 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. La dezbateri particip : 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 ,
conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i un num r de
11 reprezentan i mass-media.

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 privind majorarea bugetului de venituri i cheltuieli al
Spitalului de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare, pe anul 2013;

2. 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;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea instal rii de antene i echipamente
radio pe unele imobile din domeniul public al jude ului Maramure  aflate
în administrarea Serviciului de Ambulan  Jude ean Maramure ;

4. Proiect de hot râre de modificare a anexei nr.1 la Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  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 – C.S. TIIN A Baia Mare, echipa de volei
masculin;



5. Proiect de hot râre de modificare a anexei nr.1 la Ho rârea Consiliului
jude ean Maramure  nr.128/2012 privind desemnarea reprezentan ilor
Consiliului jude ean Maramure  în consiliul de administra ie al Spitalului
jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i al Spitalului de
Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

6. Proiect de hot râre de modificare a unor prevederi din Hot rârea
Consiliului Jude ean Maramure  nr.104/2012 privind desemnarea
reprezentan ilor autorit ii în consiliiile de administra ie ale colilor
speciale care func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean
Maramure ;

7. Proiect de hot râre privind adoptarea Regulamentului de organizare i
func ionare al aparatului de specialitate al Consiliului jude ean
Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru Muzeul Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare”;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea Caietului de obiective pentru
prezentarea unui nou proiect de management la Muzeul Jude ean de
Mineralogie Baia Mare;

11.Proiect de hot râre privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-
teritoriale din jude ul Maramure  la serviciile publice comunitare locale
de eviden  a persoanelor;

12.Proiect de hot râre pentru aprobarea Programului operativ i de m suri
privind asigurarea condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de
interes jude ean, în iarna 2013-2014;

13.Proiect de hot râre privind instituirea de restric ii de circula ie pe unele
sectoare de drumuri jude ene;

14.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii „Programului de
transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin modificarea graficului de
circula ie pe perioada 2008-2011”;

15.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 unit ile de
înv mânt;

16.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 ;

17.Raport de activitate al Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia Mare, la
zece ani de la apari ie;

18.Raport de activitate al revistei de cultur  „Familia Român ”;
19.Raport de activitate al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare;



20.Raport de activitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure ;

Punct suplimentar:
21.Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii jude ului Maramure  la

proiectul „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”, realizarea activit ii de management general, precum i aprobarea
cheltuielilor suportate de jude ul Maramure  în cadrul proiectului.

Proiectul ordinii de zi este adoptat cu unanimitate de voturi.

Înainte de a intra în ordinea de zi, pre edintele propune ca Rapoartele de
activitate ale celor patru instit ii din subordinea consiliului s  fie discutate la
edin a viitoare, pentru a putea fi mai bine aprofundate de consilierii jude eni. Se

mai propune ca tot pân  la edin a ce urmeaz  alte patru institu ii s - i întocmeasc
rapoartele de activitate, astfel ca toate aceste documente s  fie dezb tute în timp
util i în deplin  cuno tin  de cauz  de c tre consilierii jude eni. Consilierul
jude ean Alexandru Deac propune pentru edin a lunii noiembrie discutarea
rapoartelor de activitate ale Muzeului de Istorie i  Arheologie, Muzeului de
Etnografie i Art  Popular , colii de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare i Camerei
Agricole Jude ene. Propunerea este agreat  de c tre cei prezen i.

Într-o alt  ordine de idei, consilierul jude ean Marinel Zoica  solicit
pre edintelui Consiliului jude ean analizarea posibilit ii premierii din fondul de
rezerv  bugetar aflat la dispozi ia conducerii consiliului a echipei HCM Baia Mare
– handbal feminin, care s-a calificat în grupele Ligii Campionilor. Pre edintele
Zamfir Ciceu este de acord ca dup  o evaluare exact  a sumei r mase disponibil
în fond s  se dea curs acestei solicit ri de premiere.

Sunt prezentate i adoptate în unanimitate urm toarele proiecte de hot râri,
care, în prealabil, au fost analizate i avizate în comisiile de specialitate ale
Consiliului jude ean:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA NR.145/2013
privind majorarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului de Boli

Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare, pe anul 2013

La hot rârea privind 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,
consilierul jude ean Sorin Silviu Petean propune amendamentul de modificare a



sumei cuprins  în Anex , în sensul major rii acesteia de la 260 mii lei la 270 mii
lei. Amendamentul este adoptat în unanimitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.146/2013

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

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.147/2013
privind aprobarea instal rii de antene i echipamente radio pe unele imobile

din domeniul public al jude ului Maramure  aflate în administrarea
Serviciului de Ambulan  Jude ean Maramure

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.148/2013
de modificare a anexei nr.1 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure

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 –

C.S. TIIN A Baia Mare, echipa de volei masculin

Consilierul jude ean Florian Gui solicit  pre edintelui consiliului alocarea
unui fond de premiere pentru echipa de fotbal Avântul Bârsana care a ajuns s  se
confrunte în aisprezecimi cu celebra echip Steaua Bucure ti. În r spuns,
pre edintele aduce la cuno tin a celor prezen i c  Asocia ia Jud ean  de Fotbal
Maramure  a i depus o solicitare de finan are la consiliul jude ean, care a fost
onorat .

La urm torul proiect de pe ordinea de zi, prin demisia consilierului jude ean
Andrei Paul Hoban din func ia de membru în consiliul de administra ie la cele dou
spitale b im rene de referin , este necesar  înlocuirea acestuia cu un alt consilier
jude ean. Astfel, consilierul jude ean Marinel Kovacs îl propune ca membru plin
pe consilierul Gavril  Ardus tan, care intr  de drept, de inând actualmente
calitatea de supleant, iar în locul acestuia, ca supleant, pe consilierul Gheorghe
Coman. Se face o alt  propunere, din partea consilierului jude ean Alexandru
Deac, de numire a consilierului Pamfil Cristea în func ia de supleant. Se trece
la procedura de vot secret.

Între timp, pre edintele Zamfir Ciceu supune adopt rii plenului urm torul
proiect de hot râre, de modificare a unor prevederi din Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  nr.104/2012 privind desemnarea reprezentan ilor autorit ii în



consiliiile de administra ie ale colilor speciale care func ioneaz  sub autoritatea
Consiliului jude ean Maramure . i aici, datorit  demision rii d-lui Andrei Hoban
locul a r mas vacant. Consilierul jude ean Marinel Kovacs îl propune pe dl.
Gheorghe Coman. Nemaifiind alte propuneri, proiectul de hot râre este supus spre
adoptare.

S-a adoptat în unanimitate (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.149/2013
de modificare a unor prevederi din Hot rârea Consiliului jude ean

Maramure  nr.104/2012 privind desemnarea reprezentan ilor autorit ii
în consiliiile de administra ie ale colilor speciale care func ioneaz

sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.150
privind adoptarea Regulamentului de organizare i func ionare
a aparatului de specialitate al Consiliului jude ean Maramure

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.151/2013
privind aprobarea organigramei i a statului de func iuni

pentru coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.152/2013
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii

pentru Muzeul Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare”

La proiectul de hot râre privind aprobarea caietului de obiective pentru
prezentarea unui nou proiect de management la Muzeul jude ean de Mineralogie
Baia Mare, consilierul jude ean Marinel Kovacs propune eliminarea sintagmei

conform art.51 alin.(1) din O.U.G. nr.189/2008, respectiv art.31 alin.(1) i (2) din
Contractul de management aprobat prin Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure   nr.160/2010  începând cu data de 1 octombrie 2010 contractul
individual de munc  nr.22/2007, func ia ef Sec ie Mineralogie-Planetariu, al
domnului Bob Ioan este suspendat pân  la data încheierii contractului de
management , cuprins  la pagina 5 în Anexa proiectului de hot râre.

Propunerea este supus  la vot i adoptat , cu 30 voturi pentru i o ab inere (a
d-lui Ambru  Emil).



S-a adoptat apoi în unanimitate de voturi (31 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.153/2013

privind aprobarea caietului de obiective pentru prezentarea unui nou proiect
de management la Muzeul jude ean de Mineralogie Baia Mare

În continuare, sunt supuse adopt rii plenului Consiliului jude ean i votate în
unanimitate urm toarele proiecte de hot râri:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.154/2013
privind modificarea arond rii unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul
Maramure  la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.155/2013
pentru aprobarea Programului operativ i de m suri privind asigurarea

condi iilor de circula ie pe re eaua de drumuri de interes jude ean,
 în iarna 2013-2014

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.156/2013
privind instituirea de restric ii de circula ie pe unele sectoare

de drumuri jude ene

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.157/2013
privind aprobarea modific rii „Programului de transport pentru

re eaua de trasee jude ene, prin modificarea graficului de circula ie pe
perioada 2008-2011”

Privitor la proiectul de hot râre de atribuire a licen elor de transport public
de persoane, vicepre edintele Gabriel Zetea este de p rere c  ar fi necesar
identificarea unei solu ii astfel încât aceste licen e s  nu se suprapun  cu altele,
pentru a evita o eventual  concuren  neloial  între transportatori. Cu aceast
apreciere, proiectul de hot râre este supus la vot.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.158/2013

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 (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.159/2013
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 (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.160/2013
privind aprobarea particip rii jude ului Maramure la proiectul

„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”,

realizarea activit ii de management general, precum i aprobarea
cheltuielilor suportate de jude ul Maramure  în cadrul proiectului

Vizavi de asigurarea condi iilor de circula ie pe drumurile jude ene în
apropiatul sezon hibernal, consilierul jude ean Florian Gui solicit  pre edintelui
consiliului vigilen  maxim  la cheltuirea banului public pentru achizi ionarea i
depozitarea materialelor antiderapante (sare, nisip) ce urmeaz  a fi folosite pe
drumuri. Mai mult, o aten ie deosebit  trebuie dat i cantit ilor de materiale, iar
pentru a se putea face anumite economii, domnia sa este de p rere s  fie constituit
o comisie cu atribu iuni stricte de monitorizare, de verificare a cantit ilor de
materiale ce vor trebui împr tiate pe întreaga re ea de drumuri jude ene aflate în
administrarea societ ii de drumuri-poduri Maramure . În replic , pre edintele îi
asigur  pe cei prezen i c  fiecare cantitate de sare i nisip care va intra în jude  va fi
monitorizat .

Într-o alt  ordine de idei, consilierul jude ean Marius Doru M rginean
aten ioneaz  asupra necesit ii mont rii indicatoarelor de restric ie a circula iei
autovehiculelor de mare tonaj, pe anumite sectoare de drum, datorit  faptului c , în
unele perioade ale anului, pe acele tronsoane de drum s-au produs nenum rate
blocaje rutiere. În plus, dore te i domnia sa s  fac  parte dintr-o eventual  comisie
de monitorizare a materialelor antiderapante. Pre edintele Zamfir Ciceu
precizeaz  c  pe perioada de iarn  vor fi montate astfel de indicatoare.



În interpelarea sa, consilierul jude ean Cerne tean Mihai Felician solicit
pre edintelui Consiliului jude ean Maramure  r spuns oficial la urm toarele
întreb ri punctuale:

1) Câte întâlniri de negociere cu CEC Bank a contractului de creditare a avut
pân  în prezent pr edintele consiliului jude ean i când va fi semnat
acest document, ca s  se tie condi iile în care banca va da acest credit?

2) Ce proiecte fezabile pentru Maramure  propune Consiliul jude ean, pe
P.O.S. sau pe P.O.R., iar dac  exist unele au fost prev zute sumele
aferente acestora în bugetul pentru anul 2014 ?

3) Care sunt pl ile f cute din rezerva bugetar  aflat  la dispozi ia conducerii
executive a Consiliului jude ean Maramure , de la începutul mandatului
pân  în prezent ? ( Se solicit  o list  detaliat  cu toate aceste sume).

La rândul s u, pre edintele afirm  c  nu a avut nicio întâlnire cu banca
creditoare deoarece domnia sa nu face parte din comisia de negociere. Vizavi de
celelalte dou  întreb ri, pre edintele va r spunde în scris, în termenul prev zut de
lege.

În cele ce urmeaz , comisia de validare comunic  rezultatul votului pentru
desemnarea consilierului jude ean în consiliul de administra ie al celor dou  unit i
spitalice ti. Din 31 voturi exprimate, 15 voturi sunt pentru desemnarea consilierului
jude ean Coman Gheorghe, 15 voturi pentru consilierul Cristea Pamfil, iar un vot
este declarat nul. Datorit  situa iei de balotaj, se reia procedura de vot. Dup al
doilea scrutin, rezultatele îl avantajeaz  pe consilierul Coman Gheorghe, care
ob ine 16 voturi, iar Cristea Pamfil doar 14. A adar, membru plin în consiliul de
administra ie este consilierul Ardus tan Gavril, iar supleant consilierul Coman
Gheorghe.

Proiectul de hot râre este supus la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.161/2013
de modificare a anexei nr.1 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure

nr.128/2012 privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean
Maramure  în consiliul de administra ie al Spitalului jude ean de urgen

„Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i al Spitalului de Boli Infec ioase
i Psihiatrie Baia Mare

Cu acestea, lucr rile edin ei se închid.
Minuta edin ei s-a întocmit azi, 30 septembrie 2013.

PRE EDINTE,
 Zamfir Ciceu SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

 GMV/2 exp.


