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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 27 NOIEMBRIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.430 din 22.11.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 23 noiembrie 2013.

Sunt prezen i 31 din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean.
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 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 , P tra cu Mihai – director al
Aeroportului Baia Mare, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean, precum i un num r de 10 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 de modificare a Hot rârii nr.95/2012 privind alegerea
Comisiei de validare;

2. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate, pe domenii de activitate;

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

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

5. Proiect de hot râre privind validarea desemn rii nominale a Autorit ii
Teritoriale de Ordine Public  Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;
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7. Proiect de hot râre privind stabilirea modului de administrare i a
num rului membrilor Consiliului de administra ie al S.C. Drumuri-Poduri
S.A. Maramure ;

8. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii 162/2012 privind stabilirea
unor m suri pentru desemnarea membrilor Consiliului de administra ie al
R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

9. Proiect de hot râre pentru 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;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale,
pentru transportul angaja ilor de la domiciliu spre i de la locul de munc ;

11.Proiect de hot râre privind modificarea componen ei nominale a Comisiei
de amenajarea teritoriului i urbanism a jude ului Maramure ;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  cu titlu gratuit
colii Gimnaziale „Dr. Ioan Mihalyi de Ap a”, Sighetu Marma iei, a unui

spa iu din domeniul public al jude ului Maramure  aflat în administrarea
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ,
spa iu situat în imobilul din Sighetu Marma iei, str.Vasile Alecsandri nr.1.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a sedintei.

Primul proiect de hot râre supus adopt rii plenului vizeaz  inlocuirea d-lui
Hoban Paul Andrei, care a demisionat din func ia de consilier jude ean, cu
consilierul jude ean Beuca Ioan.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.180/2013
de modificare a Hot rârii nr.95/2012
privind alegerea Comisiei de validare

Datorit  demisiei consilierului jude ean Hoban Paul Andrei, se impune
modificarea componen ei comisiilor de specialitate ale Consiliului jude ean. Astfel,
în comisia pentru activit i economico-financiare, dl. Hoban va fi înlocuit cu dl.
Coman Gheorghe; tot în cadrul acestei comisii se propune înlocuirea consilierului
judetean Pop George cu consilierul Cerne tean Mihai Felician; în comisia pentru
urbanism i amenajarea teritoriului dl. Hoban se înlocuie te cu dl. Tivadar Ioan, iar
în comisia pentru înv mânt, cultur , culte consilierul jude ean Coman Gheorghe se
înlocuie te cu consilierul jude ean Tivadar Ioan; la fel, se modific i componen a
comisiei pentru agricultur i dezvoltare rural , în sensul înlocuirii d-lui Cerne tean
Mihai Felician cu dl. Pop George.
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Proiectul de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate, pe domenii de activitate este supus la vot.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.181/2013
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,

pe domenii de activitate

Urm torul proiect de hot râre, care a ob inut avizul favorabil al comisiei de
specialitate, este cel privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli
al jude ului Maramure , pe anul 2013.

Dl.consilier jude ean Petean Sorin propune urm torul amendament: La art.1
al proiectului de hot râre, se majoreaz  suma cu 200 mii lei, aliniatul (1) având
urm torul con inut: Se aprob  rectificarea bugetului local al jude ului Maramure
pe anul 2013 prin majorarea veniturilor i a cheltuielilor cu suma de 235,00 mii lei,
ca urmare a modific rii surselor de finan are, dup  cum urmeaz : + 32 mii lei
reprezentând sume primite de la Uniunea European  în contul pl ilor efectuate i
prefinan ri; + 3 mii lei subven ii de la bugetul de stat c tre bugetele locale
necesare sus inerii derul rii proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile postaderare; + 200 mii lei reprezentând cote defalcate din
impozitul pe venit. De asemenea, în anexele nr.1 i 2 la proiectul de hot râre se
opereaz  cre terea fondului de rezerv  cu suma de 400 mii lei, din care 200 mii lei
pe seama cre terii cotelor din impozitul pe venit i 200 mii lei pe seama diminu rii
cheltuielilor pentru finan area cluburilor sportive de prim e alon CSM Baia Mare .

Amendamentul este supus la vot i adoptat în unanimitate.
Este supus apoi votului proiectul de hot râre în integralitatea sa.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.182/2013
privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i cheltuieli

al jude ului Maramure , pe anul 2013

Un alt proiect de hot râre supus adopt rii plenului este cel pentru aprobarea
contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar . Si acesta este avizat favorabil de comisia pentru activit i economico-
financiar .

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

HOT RÂREA Nr.183/2013
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar
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Punctul 5 pe ordinea de zi îl reprezint  proiectul de hot râre privind validarea
desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure . Se
propune validarea d-lui subprefect Bondrea Alexandru ca membru în aceast
Autoritate. Comisia juridic  a avizat favorabil proiectul.

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

HOT RÂREA Nr.184/2013
privind validarea desemn rii nominale

a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

În continuare, este supus adopt rii proiectul de hot râre privind aprobarea
organigramei i a statului de func ii pentru Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie
Baia Mare, avizat favorabil de c tre comisiile de specialitate.

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

HOT RÂREA Nr.185/2013
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii

 pentru Spitalul de Boli Infe ioase i Psihiatrie Baia Mare

La proiectul de hot râre privind stabilirea modului de administrare i a
num rului membrilor Consiliului de administra ie al S.C. Drumuri-Poduri S.A.
Maramure , consilierul jude ean Marinel Zoica comunic  plenului  în comisia
de urbanism s-a stabilit un num r de 7 membri care s  fac  parte din consiliul de
administra ie al societ ii de drumuri-poduri Maramure . Plenul este de acord cu
propunerea formulat . Astfel, proiectul de hot râre, înso it de avizul comisiei, este
supus la vot.

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

HOT RÂREA Nr.186/2013
privind stabilirea modului de administrare i a num rului membrilor
Consiliului de administra ie al S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure ;

Urmeaz  proiectul de hot râre de modificare a Hot rârii 162/2012 privind
stabilirea unor m suri pentru desemnarea membrilor Consiliului de administra ie al
R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare, prin care se propune majorarea num rului
de membri de la 5 la 7. Consilierul jude ean Marian Gheorghe este de p rere c ,
datorit  rezultatelor financiare foarte bune înregistrate de institu ie în anul 2012, ar fi
mai potrivit p strarea num rului de 5 membri în consiliul de administra ie, a a cum
este în prezent.

În replic ,  pre edintele Ciceu Zamfir afirm  c  dispozi iile legale, respectiv
Ordonan a de Urgen  nr.109 privind guvernan a corporativ  primeaz oric ror alte
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considerente i trebuie pus  în aplicare, drept pentru care supune adopt rii plenului
proiectul de hot râre a a cum a fost întocmit.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 5 ab ineri
HOT RÂREA Nr.187/2013

de modificare a Hot rârii 162/2012 privind stabilirea unor m suri pentru
desemnarea membrilor Consiliului de administra ie

al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare

Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a edin ei este cel pentru
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. Comisia de urbanism i amenajarea teritoriului a

avizat favorabil documentul.
S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.188/2013
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

Este supus adopt rii i proiectul de hot râre privind aprobarea atribuirii
licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse
regulate speciale, pentru transportul angaja ilor de la domiciliu spre i de la locul de
munc , avizat favorabil de membrii comisiei de specialitate.

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

HOT RÂREA Nr.189/2013
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru
transportul angaja ilor de la domiciliu spre i de la locul de munc

Urm torul proiect de hot râre supus aten iei plenului Consiliului jude ean
Maramure  este cel privind modificarea componen ei nominale a Comisiei de
amenajarea teritoriului i urbanism a jude ului Maramure  (comisia tehnic  a
consiliului).

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

HOT RÂREA Nr.190/2013
privind modificarea componen ei nominale

a Comisiei de amenajarea teritoriului i urbanism a jude ului Maramure
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Având avizele favorabile date de comisiile de specialitate, este supus spre
adoptare i ultimul proiect de hot râre de pe ordinea de zi a edin ei, cel privind
aprobarea d rii în folosin  cu titlu gratuit colii Gimnaziale „Dr. Ioan Mihalyi de
Ap a”, Sighetu Marma iei, a unui spa iu din domeniul public al jude ului
Maramure , aflat în administrarea Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure , spa iu situat în imobilul din Sighetu Marma iei,
str.Vasile Alecsandri nr.1.

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

HOT RÂREA Nr.191/2013
privind aprobarea d rii în folosin  cu titlu gratuit colii Gimnaziale „Dr. Ioan

Mihalyi de Ap a”, Sighetu Marma iei, a unui spa iu din domeniul public al
jude ului Maramure  aflat în administrarea Direc iei Generale de Asisten

Social i Protec ia Copilului Maramure , spa iu situat în imobilul din Sighetu
Marma iei, str.Vasile Alecsandri nr.1.

Ordinea de zi fiind epuizat , Pre edintele Consiliului jude ean Maramure
declar edin a închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 27 noiembrie
2013.

PRE EDINTE,
Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

A consemnat: consilier Ghita Mihaela Valeria – Compartiment Secretariat i Gestiune
Documente.


