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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 30 OCTOMBRIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.415 din 25.10.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din
ziua de sâmb , 26 octombrie 2013.

Sunt prezen i 33 membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 34.
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 : deputa ii
Man Mircea i Matei C lin, prefectul jude ului Rohian Anton, Glodan Ana –
director al Direc iei Economice i Patrimoniu,  pan Vasile– director al Direc iei
pentru amenajarea teritoriului i urbanism, 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,
Ardelean Teodor – director al Bibliotecii Jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare i al
Revistei de cultur  „Familia Român ”, Horvath S luc – director al Revistei de
cultur  „Nord Literar” Baia Mare, Boitor Nicolae – director al D.G.A.S.P.C.
Maramure , Sab u Adrian – Inspec ia de Prevenire Protec ie Civil  Maramure ,
Tripon Ioana – ef al Centrului jude ean de informare turistic
„Maramure infoturism”, Ciocian Viorica – director al Camerei Agricole Jude ene,
Robescu Gheorghe – director al Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Popular ,
Alexa Tiberiu – director al Muzeului jude ean de art  „Centrul Artistic Baia Mare”,
Viorel Rusu – director al Muzeului jude ean de istorie i arheologie, al i
conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i un num r de
12 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 urm torul
proiect de ordine de zi:

1. Proiect de hot râre privind încetarea mandatului domnului Hoban Paul
Andrei i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind încheierea Contractului de credit de investi ii,
a Contractului de ipotec  asupra crean elor rezultate din veniturile
bugetare ale autorit ii administra iei publice locale, precum i a
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Contractului de ipotec  mobiliar  între CEC Bank S.A. i Jude ul
Maramure ;

3. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului  propriu al jude ului, pe
anul 2013;

4. 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 ienrea proiectelor de infrastructur  care necesit
cofinan are local , pe anul 2013;

5. Proiect de hot râre de aprobare a tabloului cuprinzând impozitele i taxele
locale, pentru anul 2014;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea includerii în domeniul public al
jude ului Maramure  a unui imobil achizi ionat de Muzeul jude ean de
Mineralogie Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind însu irea unei documenta ii tehnice cadastrale
de dezlipire a unui imobil situat în municipiul Baia Mare, strada
Progresului, documenta ie vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub nr.
38732/2013;

8. Proiect de hot râre privind stabilirea pr 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;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investi iei Poart  acces i sistem de monitorizare video la sediul
Inspec iei de Prevenire Protec ia Civil  Maramure ;

10.Proiect de hot râre privind declararea utilit ii publice a obiectivului de
interes local Construire drum comunal DC 92  drum pentru trafic greu

i modernizare drumuri de acces la localit ile Sârbi i Buze ti , în
comuna F rca a, jude ul Maramure ;

11.Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.1/2008 privind aprobarea particip rii la cofinan area
Proiectului Reabilitare traseu de drum jude ean Baia Sprie (DN 18)
Cavnic (DJ 184)  Ocna ugatag (DJ 109 F)  C line ti (DJ 185)
Bârsana (DJ 185);

12.Proiect de hot râre pentru aprobarea Programului suplimentar privind
lucr rile de între inere i repara ii curente i periodice, pe re eaua de
drumuri jude ene, în anul 2013;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii proiectului Centru
Na ional de Informare i Promovare Turistic  Maramure  Baia Mare
i aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area

acestuia;
14.Raport de activitate al Muzeului Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia

Mare”;
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15.Raport de activitate al Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie
Maramure ;

16.Raport de activitate al Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Popular
Maramure ;

17.Raport de activitate al Camerei agricole jude ene Maramure ;
Puncte suplimentare :

18.Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
19.Proiect de hot râre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie

cu titlu gratuit asupra unei suprafe e de teren din perimetrul Regiei
Autonome Aeroportul Interna ional Baia Mare, în favoarea Regiei
Autonome ROMATSA, pentru Direc ia Serviciilor de Naviga ie Aerian
Baia Mare (DSNA).

Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  supune adopt rii plenului
prezentul proiect al ordinii de zi, exceptând punctele 3 i 12, pe care le retrage i
care urmeaz  a fi dezb tute i aprobate în edin a viitoare. De asemenea, domnia sa
propune o anumit  inversare a ordinii de zi, în sensul ca proiectul de hot râre de la
punctul 18, privind validarea mandatului unui consilier jude ean, s  fie adoptat
dup  primul proiect de hot râre al edin ei.

S-a adoptat în unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei, cu excep ia
punctelor 3 i 12 din proiect.

Se trece apoi la adoptarea tuturor proiectelor de hot râri men ionate anterior,
cu precizarea c  toate au fost analizate i avizate în comisiile de specialitate ale
Consiliului jude ean, fiecare pe domeniul de activitate corespunz tor.

Este prezentat plenului primul proiect de hot râre, privind încetarea
mandatului domnului Hoban Paul Andrei i declararea ca vacant a locului de
consilier jude ean.

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

HOT RÂREA NR.162/2013
privind încetarea mandatului domnului Hoban Paul Andrei

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

Se trece la al doilea proiect de hot râre, privind validarea mandatului unui
consilier jude ean.

Dup  verificarea documentelor depuse la comisia de validare, consilierul
jude ean Marian Gheorghe – membru al comisiei, comunic  plenului c  sunt
întrunite condi iile de validare a urm torului consilier, înscris pe listele Partidului
Na ional Liberal, în spe  a d-lui Tivadar Ioan.

Proiectul de hot râre este supus la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.163/2013



4

privind validarea mandatului unui consilier jude ean

Dup  depunerea jur mântului de credin  de c tre noul consilier jude ean
Tivadar Ioan, pre edintele prezint  cel de-al treilea proiect de hot râre, privind
încheierea Contractului de credit de investi ii, a Contractului de ipotec  asupra
crean elor rezultate din veniturile bugetare ale autorit ii administra iei publice
locale, precum i a Contractului de ipotec  mobiliar  între CEC Bank S.A. i
Jude ul Maramure . Înainte de a supune votului hot rârea, pre edintele Ciceu
Zamfir face urm toarele preciz ri:

Prin hot rârea adoptat  anterior de consiliul jude ean s-a hot rât încheierea
unui contract de credit, precum i a unei liste cu investi iile care vor fi sprijinite
prin acest contract de credit. Procedura de contractare a fost demarat , prezentându-
se un singur ofertant, CEC BANK S.A. În condi iile aprobate de consiliu în edin a
anterioar  s-a f cut oferta de c tre societatea bancar  men ionat , care a inut cont
de condi iile din acea hot râre, respectiv lista investi iilor aprobate, cofin an area
proiectelor cu finan are european i alte proiecte de investi ii considerate a fi
importante de demarat pentru jude ul Maramure . Între timp, lista s-a redus,
datorit  faptului c  dou  din proiectele cu finan are european  au ajuns la final,
respectiv cele cu I.S.U., astfel c  ast zi s-a ajuns la negocierea acelui contract în
condi ii bune pentru Maramure . În m sura în care, pe parcursul viitorului exerci iu
bugetar sau în urm torii ani ai acestui mandat se va aprecia c  exist  o alt  ordine
de priorit i, orice modificare va fi posibil  prin hot rârea exclusiv  a consiliului
jude ean, drept dat de lege i pe care nu îl poate lua nimeni. Ordonatorul principal
de credite pune în aplicare hot rârile consiliului jude ean i dispozi iile legii.

În completarea celor spuse de dl. pre edinte Ciceu Zamfir, d-na Glodan
Ana, directorul executiv al Direc iei Economice i Patrimoniu din cadrul
Consiliului jud ean Maramure  men ioneaz  urm toarele: în cadrul negocierii,
comisia de negociere s-a întrunit de cinci ori împreun  cu reprezentan ii societ ii
CEC BANK; urmare a acestor întâlniri, s-a ajuns la clauze contractuale clare i
bine definite, avantajoase ambelor p i implicate în contract. Printre clauzele
contractuale cele mai importante, notabile ar fi:  obligativitatea Consiliului jude ean
de a se încadra în datoria public  de 30%,  la încheierea proiectelor cu finan are
european ; marja b ncii de 4,3% care este una bun i care se adaug  cotei de
RoBor la ase luni, este considerat  ca fiind o dobând  bun , pentru a putea demara
proiectele i investi iile necesare jude ului; o alt  clauz  important  ar fi aceea c
nu exist  comisioase i taxe pentru diverse opera iuni, dar exist  trei clauze de
marj  majorat  cu trei puncte procentuale, în condi iile în care nu este rambursat la
termen creditul, ratele scadente, sau pentru neîdeplinirea altor clauze din contract.

În opinia pre edintelui Zamfir Ciceu,  aprobarea de c tre plen a acestui
contract de credit nu presupune i cheltuirea integral  a sumei contractate, ideal
fiind o posibil  sus inere financiar  venit  de la guvern, aspect de care ar trebui s
se ocupe mai asiduu parlamentarii maramure eni.
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Consilierul jude ean Marinel Kovacs consider  c  jude ul se afl , dup
mul i ani, într-un moment foarte important, iar acum, finalmente, se face ceea ce ar
fi trebuit f cut cu mult  vreme în urm , pentru dezvoltarea Maramure ului.
Contractarea acestui împrumut este absolut necesar , o condi ie sine qua non, cel
pu in din punctul de vedere al necesit ii finan rii proiectelor în curs de derulare i
cele care urmeaz  a fi implementate. Este l udabil efortul comisiei care a reu it s
ob in  acest credit avantajos, îns  pentru o mai mare siguran i pentru lini tea
tuturor, ar fi recomandabil ca orice modific ri legate de modul în care se deruleaz
contractul pentru acest împrumut - prioritiz ri sau disponibiliz ri de sume – s  se
fac  doar cu în tiin area prealabil  a plenului consiliului jude ean.

La rândul s u, vicepre edintele Emil Marinescu ine s  mul umeasc
tuturor colegilor cu care a colaborat i prin intermediul c rora s-a putut finaliza
aceast  form  avantajoas  a contractului de credit, personalului din aparatul de
specialitate, parlamentarilor i tuturor celor care s-au implicat în negocierea acestui
contract de credit, ob inut în condi ii mai bune decât al ii.

i vicepre edintele Gabriel Zetea se arat  în asentimentul antevorbitorilor
i, referindu-se la condi iile contractuale foarte avantajoase pentru consiliul

jude ean i concluzionând c  este foarte mare nevoie de acest credit bancar pentru
finalizarea proiectelor jude ului, dar ca solu ie salvatoare pentru toate investi iile
din jude  ar fi alocarea de fonduri de la guvern.

Cuvinte de apreciere vizavi de aceast  reu it  a consiliului jude ean vin i din
partea consilierului jude ean Eugenia Godja. În spiritul colegului consilier Marinel
Kovacs i dânsa consider  c  ar fi bine ca orice opera iune financiar  a consiliului
în rela ia cu banca, pe acest contract de credit, s  fie aduse la cuno tin a plenului,
care, la rândul s u, va putea informa popula ia jude ului asupra cheltuirii sumelor
împrumutate i asupra stadiului realiz rii proiectelor finan ate din aceste surse.

Înscris la cuvânt, consilierul jude ean Marinel Zoica adreseaz  felicit ri
comisiei care a negociat creditul, recomandând îns  pruden  în folosirea acestui
credit, pentru o eficien  maxim i pentru a nu se ajunge, peste doi-trei ani, la
concluzia c  gradul de îndatorare a jude ului s-a f cut degeaba, ci c  ace ti bani au
ajutat la finalizarea unor proiecte viabile, care s  fie în folosul cet enilor.

În numele grupului de consilieri PDL, Alexandru Deac apreciaz  c
ob inerea acestui credit era necesar i oportun  pentru jude , totu i sub rezerva
cheltuirii foarte judicioase a sumelor împrumutate, astfel ca gradul de îndatorare s
nu atârne atât de greu pe umerii maramure enilor în perioada care va urma.

Consilierul jude ean Florian Gui consider  c  prin acest împrumut
consiliul jude ean va fi oarecum la cheremul institu iei bancare, având în vedere
faptul c  orice banc  practic  anumite comisioane i costuri ascunse, care pot sau
nu pot s  apar  în clauzele contractuale. Apoi, orice întârziere în rambursarea
ratelor i dobânzilor, va atrage penalit i i dobânzi în plus. Aceste chestiuni vor
trebui deslu ite clar în contract, chiar de la început, mai ales c  acesta se va întinde
pe mai mul i ani, perioada de rambursare a împrumutului fiind mare. Domnia sa



6

este de acord cu contractarea acestui împrumut de 116 milioane lei, îns ar fi fost
mult mai bine dac  parlamentarii maramure eni i-ar fi dat silin a s  ob in
dirijarea unor fonduri b ne ti de la guvern c tre jude , în locul împov rii
popula iei maramure ene cu acest credit pe termen lung.

În replic , pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Zamfir Ciceu
afirm  c , potrivit unui raport de ultim  or  la nivel na ional, Consiliul jude ean
Maramure  se num  printre cele cinci consilii jude ene din România cu grad de
îndatorare zero.  În urma analizei situa iei deplorabile a infrastructurii jude ene i
neavând nicio alt  alternativ , s-a ajuns la ideea acestui credit, i pentru investi iile
din aceast  zon , neexcluzând îns  pe viitor un posibil aport al parlamentarilor
maramure eni de aducere de fonduri în jude , pentru investi iile i proiectele din
Maramure .

Consilierul jude ean Nicolae Bindiu opineaz  c  acest credit este luat în
condi iile unei pie e de creditare de o dificultate uluitoare, i dac  s-a reu it o
negociere cu CEC BANK la o dobând  avantajoas  de sub 8% este un lucru
admirabil, mai ales c  prin ace ti maxim 20 de milioane de euro care se vor trage,
vor fi absorbi i ulterior 70 milioane euro de la Comisia European . Asta este
premiza esen ial  pentru ca proiectele aflate în derulare i care au o adev rat
istorie în spate - cele legate de Spitalul Jude ean, de Drumul Baia Sprie – Bârsana,
de Managementul Integrat al De eurilor, de Parcul Na ional Mun ii Rodnei i
Circuitul Bisericilor de Lemn din Transilvania de Nord – s  fie finalizate.

În luarea sa de cuvânt, consilierul jude ean Cerne tean Mihai Felician
consider  c  acest împrumut trebuie gestionat cu maxim  seriozitate, deoarece
întreaga responsabilitate a acces rii acestui credit o are grupul politic USL, cu to i
reprezentan ii s i, care, de la începutul mandatului, nu au adus niciun leu în jude .

La rândul domniei sale, deputatul Man Mircea este de acord c  aceast  zi
este una extrem de important  pentru maramure eni, îns  nu una istoric . Domnia
sa mul ume te public primarilor din Moisei i F rca a care au înteles într-un final
importan a Proiectului de Gestiune Integrat  a De eurilor Menajere i au acceptat
amplasarea depozitelor ecologice în zona acestor localit i. Domnia sa are totala
convingere c  creditul de ast zi poart  marca USL-ului i nu a pre edintelui i c
este responsabilitatea guvern rii USL, reprezentat în procent de 90% în jude ul
Maramure , c  anul 2013 nu a adus niciun leu de la bugetul statului pentru jude ul
nostru i c  trebuie depuse toate eforturile ca în anul 2014 jude ul s  beneficieze de
fonduri de la guvern.

Prezent i domnia sa la dezbateri, deputatul C lin Matei face o incursiune
în timp, reiterând o situa ie petrecut  cu mul i ani în urm , în timpul mandatului
pre edintelui Kovacs Marinel, când a fost accesat un credit f  s  fie folosit.

adar, actualul credit trebuia contractat, mai ales c  s-a ob inut o dobând  foarte
avantajoas  în condi iile economice date i va trebui utilizat, pentru a putea finaliza
investi iile i a nu fi în situa ia de a returna banii europenilor. Domnia sa constat
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cu bucurile c  e pentru prima dat  când a existat unanimitate politic  în luarea
acestei decizii i felicit  pe to i cei implica i.

Prefectul jude ului, Anton Rohian, este de p rere c  împrumutul accesat va
ajuta la dezvoltarea jude ului i va deschide pentru jude  un alt orizont de
dezvoltare.

Revenind la proiectul de ho râre, care a fost avizat în comisiile de
specialitate, pre edintele Comisiei juridice i de disciplin  Bondi Gyongyike
formuleaz  urm torul amendament: la art. 1 al proiectului de hot râre se va
introduce sintagma con inutul contractului în loc de con inutul-cadru al
contractului.

Cu acest amendament, proiectul de hot râre este supus votului.

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

HOT RÂREA Nr.164/2013
privind încheierea Contractului de credit de investi ii, a Contractului de
ipotec  asupra crean elor rezultate din veniturile bugetare ale autorit ii

administra iei publice locale, precum i a Contractului de ipotec  mobiliar
între CEC Bank S.A. i Jude ul Maramure

Au fost apoi supuse spre adoptare, pe rând, urm toarele proiecte de hot râri,
avizate în comisiile de specialitate pe domenii de activitate:

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

HOT RÂREA Nr.165/2013
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 (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.166/2013
de aprobare a tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale,

pentru anul 2014

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

HOT RÂREA Nr.167/2013
privind aprobarea includerii în domeniul public al jude ului Maramure  a

unui imobil achizi ionat de Muzeul jude ean de Mineralogie Baia Mare
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.168/2013

privind însu irea unei documenta ii tehnice cadastrale de dezlipire a unui
imobil situat în municipiul Baia Mare, strada Progresului,

documenta ie vizat  de c tre O.C.P.I. Maramure  sub nr. 38732/2013
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.169/2013
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

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

HOT RÂREA Nr.170/2013
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi iei

Poart  acces i sistem de monitorizare video la sediul Inspec iei de Prevenire
Protec ia Civil  Maramure

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

HOT RÂREA Nr.171/2013
privind declararea utilit ii publice a obiectivului de interes local Construire
drum comunal DC 92  drum pentru trafic greu i modernizare drumuri de

acces la localit ile Sârbi i Buze ti , în comuna F rca a, jude ul Maramure

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

HOT RÂREA Nr.172/2013
de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.1/2008 privind
aprobarea particip rii la cofinan area Proiectului Reabilitare traseu de drum
jude ean Baia Sprie (DN 18)  Cavnic (DJ 184)  Ocna ugatag (DJ 109 F)

line ti (DJ 185)  Bârsana (DJ 185)

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

HOT RÂREA Nr.173/2013
privind aprobarea promov rii proiectului Centru Na ional de Informare i

Promovare Turistic  Maramure  Baia Mare i aprobarea particip rii
Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area acestuia

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru)
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HOT RÂREA Nr.174/2013
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit

asupra unei suprafe e de teren din perimetrul Regiei Autonome
Aeroportul Interna ional Baia Mare, în favoarea Regiei Autonome ROMATSA,

pentru Direc ia Serviciilor de Naviga ie Aerian  Baia Mare (DSNA)

La finalul ordinii de zi sunt prezentate sintetic rapoartele de activitate ale
celor patru institu ii din subordinea Consiliului jude ean, de c tre managerii
acestora, respectiv Ardelelean Teodor – în dubla sa calitate de director al
Bibliotecii jude ene „Petre Dulfu” Baia Mare i al Revistei de cultur  „Familia
Român ” , Horvath S luc – director al Revistei de cultur  „Nord Literar” Baia
Mare i Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure .

Datorit  faptului c , în urma prezent rii raportului de activitate al Direc iei
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure  au fost sesizate, de c tre
consilierul jude ean Ilea Cornelica, anumite nereguli i inadverten e între situa ia
real  a institu iei i cea prezentat  scriptic de c tre directorul acesteia, redau mai jos
textual, discu iile pe marginea acestui subiect:

D-na consilier jude ean Ilea Cornelica: Domnule pre edinte, stima i
colegi, înc  de la început declar c  men iunile pe care le voi face nu sunt r zbun ri
personale – inând cont c  mi-am petrecut 15 ani al turi de colegii din asisten a
social - îns  simt obligat , atât în numele meu cât i al speciali tilor din
Direc ie, s  abordez câteva probleme care exist  în cadrul acestei institu ii.

Domnule Boitor, raportul pe care l- i prezentat este unul destul de
superficial, care se rezum  la în iruirea unor ac iuni care sunt de fapt mai mult
obliga ii pentru func ionarea unei institu ii, i a unor critici care nu se finalizeaz  cu
ac iuni concrete, de remediere a acestora. Sigur c  exist i neajunsuri financiare,
dar s  nu uit m c  în ultimii ani Direc ia a beneficiat de fonduri, nu suficiente dar
importante, care ar fi trebuit utilizate în func ie de priorit ile existente într-o
institu ie. V  reamintesc c  D.G.A.S.P.C. Maramure , cel pu in prin imaginea pe
care o vedem reflectat  prin media, este o institu ie m cinat  de tensiuni interne,
ap rute atât în cadrul conducerii, cât i între conducere i profesioni tii din
Direc ie, ace tia din urm  fiind chiar pe punctul de a pleca din institu ie, fapt pentru
care ne solicit  sprijinul. De asemenea, conform raportului national de evaluare a
serviciilor sociale pe 2011, Direc ia de asisten  social i protec ia copilului
Maramure  se situeaz  pe ultimele locuri din ar , în ceea ce prive te poten ialul de
furnizare a serviciilor sociale i performan a activit ilor de asisten  social .

În prima parte a raportului prezentat nou , pe segmentul de protec ie a
copilului este me ionat faptul c  Direc ia a colaborat cu autorit ile publice locale,
pentru asigurarea condi iilor de cre tere i educare a copiilor în propria familie i
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prevenirea separ rii copilului de familia sa. Într-un articol ap rut în media,
semnatarii articolului solicit  ni te explica ii pe drept cuvânt vizavi de cazul
Nicolae Coman, care a decedat în condi ii extraordinar de jalnice la L pu ul
Românesc, un copil cu handicap sever, într-o familie neglijat , cu ni te p rin i care
nu- i asumau responsabilitatea, care a murit pentru c , de i se solicit  din partea
speciali tilor din cadrul Direc iei preluarea în regim de urgen  a acestui copil –

rin ii fiind de acord cu acest lucru – m sur  care trebuia aprobat  de director,
acest lucru nu s-a întâmplat, iar copilul a decedat. De asemenea, din raport mai
rezult  c , prin colaborarea cu unit ile sanitare num rul copiilor abandona i s-a
redus cu 50%. În urm  cu câteva s pt mâni, doctorul Bogdan m  suna disperat
vizavi de un copil care era externat de pe sec ie, la în elegere cu dumneavoastr , i
urma s  fie preluat de un asistent maternal din cadrul Direc iei, dar nu a mers
nimeni s  îl ia i copilul a mai stat 3 zile pe sec ie. Asta înseamn rapiditate de
ac iune vizavi de problematica social ???

Ceea ce nu în eleg eu din aceast  statistic  prezentat  aici, vizavi de copiii
abandona i în maternit i, este c  în perioada supus  raport rii, dintr-un total de 98
de copii 29 au fost reintegra i în familie, 66 au fost plasa i la asisten i maternali iar
4 au fost plasa i în servicii de tip reziden ial! De fapt totalul care-mi iese mie este
de 99 de copii, nu de 98!

Apoi, privitor la situa ia comparati  a copiilor p si i în unit i sanitare, la
pagina 5 din raport, pentru aceea i perioad , num rul de copii reintegra i în familie
i în plasament la asisten i maternali profesionisti este diferit de cel anterior, a a

dup  cum iese din socotelile mele i nu tiu la ce v- i referit aici.
O alt  problem  important  abordat  de dvs. este încurajarea adop iei

interna ionale. În perioada 2009 – 2013 spune i c  s-au realizat 37 de deschideri de
procedur  a adop iei interne, precum i 14 încredin ri spre adop ie. Am luat
leg tura cu dl. Bogdan Panait, care se ocup  în mod direct de adop ii, i ne-a
comunicat c Maramure ul se afl  printre ultimele locuri din ar  în ce prive te
adop iile, c  jude ul nostru nu are servicii de adop ie i post-adop ie i c  nu s-a
trimis niciun profesionist pentru preg tirea adop iei. Aici cred c  ar trebui ca d-na
director adjunct s  dea ni te explica ii.

Nu am s  m  refer la transformarea caselor de tip familial în centre de
recuperare i reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap dup  ce acestea au
fost preluate din centrele de recuperare pentru c  am în eles motiva ia pentru care
le- i nominalizat a a, îns  a  dori s  v  întreb, vizavi de protocoalele i proiectele
pe care le- i demarat, în primul proiect cu Funda ia PROVITA i AJOFM
Maramure , spre exemplu, câ i dintre cei 25 de tineri men iona i c  p sesc
sistemul a i reu it s -i integra i în societate?

De asemenea, a  dori s  v  întreb din nou – pentru c  v-am mai întrebat i în
edin a comisiei de asisten  social – pe proiectul pe care îl ave i în parteneriat cu

Asocia ia de Psihiatrie ARIZONA câ i bolnavi de Alzheimer au beneficiat de
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serviciile dvs., deoarece în raport preciza i c  acest proiect este important în
vederea cre terii calit ii vie ii persoanelor adulte cu handicap ?

Apoi, a  dori s  v întreb câ i dintre tinerii din sistem sau dintre cei care au
sit sistemul au ocupat un loc de munc  în acest interval de timp, deoarece este

foarte important s  îi sprijinim s  se integreze în societate, i, totodat , a  dori s
îmi spune i unde î i are sediul Centrul de Consiliere i Asisten  Specializat  pentru
tinerii cu autism, centru pe care ne spune i c  l- i înfiin at în parteneriat cu
Funda ia ROMANIAN ANGEL APPEAL ?

Nu m  voi referi în am nun ime nici la rela ia dvs. cu autorit ile locale, dar
vreau s  v  rog  verifica i întotdeauna rapoartele de activitate tehnoredactate unde
se pot strecura gre eli, pentru c  din raportul dvs. rezult  c  Maramure ul
beneficiaz  de 160.867 persoane adulte cu handicap !!! Pentru un necunosc tor,
acest lucru ar putea p rea real, îns  acesta este un num r extraordinar de mare!

Vizavi de persoanele cu handicap institu ionalizate, a  dori s  v  întreb, d-le
director, cum se face c  în anul 2010 erau un num r de 460, iar în anul 2011 erau
doar 445? Ce s-a întâmplat cu cele 15 persoane care reprezint  diferen a?

Într-o alt  ordine de idei, am în eles cu to ii c  nu ave i personal suficient,
îns  v  întreb cine v-a împiedicat s  reface i organigrama institu iei, s  o supun i
aprob rii Consiliului jude ean, pentru c  în momentul de fa  posturile vacante sunt
posturi care solicit  vechime în specialitate i experien , ori dac  noi nu ajut m
tinerii care sunt de specialitate s  se angajeze ace tia nu au cum s  dobândeasc
experien  !

La întreb rile formulate de mine nu sunte i obligat s  r spunde i ast zi,
acum, ci pân  la urm toarea comisie de specialitate; în plus,  mai dori un r spuns
vizavi de contractul pe care sus ine i c  l- i încheiat cu firma GEFMAR la Centrul
de Recuperare i Reabilitare a Persoanelor cu Handicap de la Poienile de sub
Munte i în urma nerespect rii c ruia a i primit o amend , pentru nerespectarea
Legii achizi iilor publice, pentru c  a i dep it ca anex  la contract un procent de
53,70%  din valoarea contractului, f  demararea unei proceduri de achizi ii, în
condi ia în care legea prevedea s  nu se dep easc  aceast  valoare cu 20% !
Totodat , pentru faptul c  nu a i publicat pe S.E.A.P. anun ul de atribuire a
câ tig torului, a i primit avertisment! D-le directori din cadrul D.G.A.S.P.C., este
foarte important s  respecta i legea, deoarece nerespectarea acesteia aduce
repercusiuni i asupra celor care o încalc .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  Doamna consilier, domnilor colegi, am
urm toarea propunere: cred c  nu ar fi lipsit de importan  ca, pentru toate aceste
aspecte semnalate, s  cerem în scris un r spuns din partea Direc iei, pentru a ne
putea r spunde punctual, eventual s  ne propun  un plan de m suri, în cadrul
comisiei de asisten  social i protec ia copilului, care s  fie ulterior dezb tut în
plen.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
îmi permit ca în numele grupului politic PNL pe care îl reprezint s  v  propun
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urm torul lucru: în primul rând, analizând acest raport declar m c  nu îl vom
aproba, deoarece este unul care nu ne satisface, din perspectiva multor aspecte
semnalate de colega noastr , Ilea Cornelica. A adar, propunerea mea este ca
membrii comisiei de specialitate din cadrul consiliului jud ean s  analizeze situa ia
de la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i s
vin  cu m suri pe care le propun pentru urm toarea edin  de plen a consiliului. În
felul acesta, conducerea actual  a institu iei are timp s dea r spunsurile la
întreb rile formultate ast zi, aici. Dar acum este evident s  noi nu putem fi de acord
cu acest raport de activitate.

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Domnilor colegi, un singur lucru
mai am de ad ugat la cele spuse pân  acum, i acela c  eu nu mai vreau s  fiu

rta  la ceea ce se întâmpl  în neregul  în D.G.A.S.P.C. Maramure , mai ales c
în ultimul timp imaginea noastr , a consilierilor jude eni, este tot mai mult asociat
cu neregulile care se petrec în acea institu ie. Domnule director Boitor, spune i-ne
dac  pân  la urm  s-a finalizat r spunsul la sesizarea cazului cu feti ele din Italia ?
Au trecut dou  luni de la nepl cutul incident i am dori s tim care a fost situa ia
real  acolo, lucru pe care cred c  dore te s -l cunoasc i presa !

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnilor, dac  se dore te schimbarea
actualei conduceri a D.G.A.S.P.C. Maramure  probabil c  acest lucru se va
înf ptui, îns  acum eu zic c  ar fi corect ca mai întâi s -i ajut m i doar pe urm  s -
i c cim, pentru c  nu trebuie s  plec m urechea la tot ce spune presa. Trebuie s
ne gândim i la faptul c  ei func ioneaz  a a i datorit  lipsei acute de personal i
de dot ri, c  dac  s-ar face angaj ri poate lucrurile s-ar mai schimba pu in. În
cadrul edi ei de comisie noi ne-am pronun at favorabil acestui raport de
activitate, dar achies m i noi la ideea unei reanaliz ri a întregii situa ii din cadrul
institu iei de asisten  social i protec ia copilului, la urm toarea edin  a
comisiei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu a supus votului plenului aceast  propunere, care
a fost însu it  cu votul majorit ii consilierilor jude eni (30 voturi pentru i dou
ab ineri de la vot).

Acestea fiind spuse, Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  declar
edin a închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezenta, ast zi 30 octombrie 2013.

PRE EDINTE,
 Zamfir Ciceu SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a

A consemnat: GHITA MIHAELA VALERIA,  consilier în cadrul Compartimentului Secretariat Consiliu i
Gestiune Documente.


