
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

P R O C E S   V E R B A L
încheiat cu ocazia edin ei ordinare a

Consiliului Jude ean Maramure
din 27 mai 2009

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramur  prin Dispozi ia nr. 96/20.05.2009, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de  23 mai 2009.

edin a este prezidat  de dl. pre edinte Mircea Man.
Lucr rile edin ei se desf oar  în Sala de edin e a Casei de Cultur

Sighetu Marma iei.
Particip , ca invita i, din cadrul Consiliului Jude ean Maramure

urm torii: d-na Kovacs Maria, director executiv, Direc ia patrimoniu i
logistic , dl. Barbul Gerard, director executiv, Direc ia economic , dl. pan
Vasile, director executiv, Direc ia planificare teritorial i urbanism, d-na
Bolma Grazziella, director executiv, Direc ia tehnic , domnul Drago  Ioan,
director executiv, Direc ia juridic i administra ie public , dl. Dan Coco il ,
director executiv, Direc ia de dezvoltare regional , precum i reprezentan i
din mass-media din jude ul Maramure .

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi,
Declar deschise lucr rile edin ei.

 vrea s  fac câteva preciz ri. Am inut a a cum am promis de la
început, consilierii jude eni, s inem edin ele în teritoriu. Rug mintea ar fi
ca s prezint Regulamentul i s  în elege i bine. La edin a de consiliu
vorbesc doar consilierii jude eni i eventual exper ii c rora li se d  cuvântul.
Dac  dumneavoastr  c rora le mul umesc c  sunte i aici la edin  o s  av i
întreb ri sau vre i discu ii, dup  ce închid edin a putem s  le discut m. De
aceea vreau s  fie o reu it  aici, s  ne desf ura lucr rile. S  nu intr m în



altfel de dezbateri decât cele de pe ordinea de zi tocmai ca s  fim încredin i
 putem s inem edin ele astea în toate localit ile jude ului.

La aceast edin , din totalul de 33 de consilieri, ce compun potrivit
art. 88 din Legea nr. 215/2001 consiliul jude ean, sunt prezen i 33 de
consilieri declara i ale i la alegerile din 1 iunie 2008, prezen a fiind
superioar  num rului de 23 de consilieri, cât reprezint  2/3, edin a este
legal constituit .

Dl. consilier Gheorghe imon: a cum v  cunoa tem pe
dumneavoastr , elegant i cu foarte mult bun sim , pentru c  suntem în
municipiul Sighetu Marma iei i nu în Palatul administrativ, a a v-ar sta bine
dac  a i invita la scen i pe primarul ora ului unde ne desf ur m edin a.

Dl. pre edinte Mircea Man: O invit cu mare drag pe doamna
Eugenia Godja, dar din p cate au alte probleme acum, de a pune directori la
spital. V  invit s  veni i aici.

D-na Eugenia Godja, primar al municipiului Sighetu Marma iei:
Dl. pre edinte Mircea Man: i eu m  bucur.
Dl. consilier Gheorghe imon: Chiar i din ordinea de zi m  obliga i

 ies. Dac  pune i directori la spitale îi pune i pe pilele dumneavoastr . Ca
 v  credem c  munci i foarte intens.

Dl. pre edinte Mircea Man: Eu v  rog s  v  vede i de treaba
dumneavoastr . Doamna Godja, v  rog s  veni i aici.

Stima i colegi, sunt 13 puncte pe ordinea de zi i dou suplimentare.
Dl. pre edinte d  citire ordinii de zi.
Cine este pentru ordinea de zi? Împotriv ? Ab ineri?
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Ordinea de zi a fost

adoptat  în unanimitate.
Dl. pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Vreau s  fac 2 inform ri

consiliului. De la Ministerul Dezvolt rii pe Hot rârea nr. 577 avem 16
lucr ri dintre care 7 sunt noi. La drumuri, ti i, 185 mld lei + 100 mld lei. La
OG nr. 7 avem 39 de lucr ri dintre care 11 noi. La s li de sport 10. În
continuare 2 proiecte noi. Un bazin de polo la Baia Mare. Apoi pe 687 2
c mine de finalizat. Locuin e sociale: 156 la Sighetu Marma iei, la Baia
Mare 96. Locuin e ANL: 69 de apartamente la Târgu L pu i Baia Sprie.
Apoi, drumul Baia Sprie – Bârsana, reabilitare, cunoa te i, valoarea total  a
acestor proiecte în Maramure  în derulare în acest an este de 1732 mld lei.

i acum avem o scrisoare c tre Consiliul Jude ean Maramure  în
aten ia domnului pre edinte: “Urmare a solicit rii dumneavoastr , referitor
la situa ia drumului Petea – Satu Mare – Baia Mare, v  comunic m
urm toarele:



Eu sunt cel care în 2006 am lansat i promovat acest proiect, drept
urmare, nu am cum s  fiu împotriva acestui proiect. V  asigur c întreprind
toate demersurile necesare pentru ca el s  devin  realitate”.

Nu am s  v  mai citesc i alte explica ii tocmai pentru c  nu vreau s
trecem la politic . Semnat, ministru Radu Berceanu. A adar, acest drum
devine o certitudine ca proiect pentru Maramure . Dac  ridica i mâna, v
mai citesc. “Ulterior scoaterii PDL de la guvernare, aprilie 2007, conducerea
liberal  nu a mai continuat preg tirea acestui proiect de i era în planul
ministerului pentru 2007, stabilit de mine în 2006. În anul 2008, an electoral,
discu iile despre proiect s-au reluat, dar numai în scop electoral, f  nicio
finalitate concret . Dac  anul acesta, 2009, ar fi fost unul normal din punct
de vedere economic, v  asigur c  am fi reluat demersurile pentru realizarea
acestui drum. Deoarece bugetul Ministerului Transportului i al
Infrastructurii este doar de 70% fa  de cel din 2008, anul acesta am decis s
folosim pu inii bani pe care îi avem la dispozi ie numai pentru finalizarea
unor proiecte existente i nu pentru începerea altora noi”.

Nu am vrut s  citesc asta, dar dac  a i insistat. Dau cuvântul domnului
Marinel Kovacs.

Dl. consilier Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
sunt chiar surprins total pentru c  a a cum citi i acolo, reiese altceva. Îmi
pare foarte r u i îmi asum toat  responsabilitatea pentru c  am acte în copii
xerox care pot dovedi: domnul ministru Berceanu este cel care s-a opus
permanent la acest proiect. Exist  copie dup  acea adres transmis  c tre
domnul Berceanu i eforturile noastre pentru realizarea drumului expres înc
din 2006. Este strig tor la cer.

Dl. pre edinte Mircea Man: Strig tor la cer este c  nu v  obi nui i
cu urm toarea idee. A i chinuit un bob de maz re într-un borcan i acum
spune i c  l- i înc lzit i îl scoatem noi. Eu m  bucur c  acest proiect se
realizeaz  pentru Maramure , pentru maramure eni i ma bucur c  împreun
cu PSD ni-l asum m i vrem s  îl ducem pîn  la cap t i îmi mai asum înc  o
chestiune, aceea c  nu vom scoate în campanie electoral  o cabin  la Bor a
ca s  îi convingem, ci vom transforma i proiectele de la Bor a în realitate.
Fi i convin i c facem acest lucru, domnilor consilieri.

Dl. pre edinte d  citire primului punct de pe ordinea de zi.
N-am primit niciun material, supun astfel scoaterea de pe ordinea de

zi a punctelor 1 i 2. Cine este pentru amânarea celor dou  puncte?
Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Votul a fost acordat în
unanimitate.

Dl. pre edinte d  citire punctului 3 de pe ordinea de zi.



Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Avem raport pozitiv de
la comisia juridic .

Dl. pre edinte Mircea Man: Raportul comisiei juridice, domnule
consilier.

Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de
disciplin : În ceea ce prive te Regulamentul, exist  aviz favorabil al
comisiei, cu urm toarele propuneri pentru plen din partea comisiei: aviz
favorabil pe ansamblu cu cele 3 propuneri; la art. 10 am optat pentru
varianta a doua.

Dl. pre edinte Mircea Man: O s  le citesc c  sunt aici la mine. La
art. 43 alin. 2, textul alineatului se completeaz  cu o nou  dispozi ie.

Se d  citire dispozi iei respective.
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: În discu ia pe care am

avut-o cu dumneavoastr , domnule pre edinte, am sugerat s  lua i în discu ie
dac  ini iativa cet eneasc  de 5%  s  fie sau nu corelat  cu num rul de
unit i administrative. Am urm rit procesul verbal, nu s-a discutat. V
sugerez, dac  plenul este de acord, ca la art. 43, alin. 2, s  se completeze
textul cu:  “cei 5% ce provin din cel pu in 20 de unit i administrativ-
teritoriale din jude ”. Astfel c  o singur  localitate s  nu poa  exercita 5%
singur .

Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de
disciplin : Din punctul de vedere al comisiei juridice, opt m la art. 10
pentru varianta a doua.

Dl. pre edinte Mircea Man: A adar propune i aprobarea variantei a
doua la art. 10 + la art. 43 ceea ce am convenit împreun . La art. 65 alin. 9 se
propune aprobarea variantei 1 i la art. 68 alin. 1 varianta 1.

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Domnule pre edinte,
pentru ultimele dintre ele, domnule pre edinte de comisie, doar v  sugerez s
lua i în discu ie pentru c  aceasta s-ar putea s  aib  efecte în viitor. Acolo
este vorba de sanc iunile care se aplic  vicepre edin ilor. Textul de lege nr.
393 prevede 4 sanc iuni. A i optat pentru o variant  cu 3 sanc iuni. A patra
sanc iune este eliberarea din func ie. Desigur, în textul Regulamentului i în
Legea nr. 215 avem revocarea din func ie a vicepre edintelui sau a
viceprimarilor pe procedura similar  cu alegerea cu majoritate de jum tate
plus unu i nemotivat . Avem 2 legi care nu s-au pus de accord între ele;
ceea ce vreau acum s  v  spun este s  medita i i vom lua o decizie pe care
ve i considera dumneavoastr  normal – s  men ine i sau nu sanc iunea
pentru vicepre edinte, eliberarea din func ie cu dou  treimi din voturi
motivat .



În practica instan ei de judecat  de dup  2008 avem solu ii
contradictorii. Unii care au admis hot râri de revocare cu dou  treimi, al ii
care au admis hot râri cu jum tate plus unu, al ii care au respins oricare
dintre variante. A adar, votul nostru va da putere instan elor s  hot rasc i
modul în care vom adopta Regulamentul pentru c  este o lege pe care o
adopta i singuri; o adopta i dumneavoastr  singuri.

Sugestia mea a fost atunci ca s  men ine i i varianta sanc iunii pentru
vicepre edinte, aceea a eliber rii din func ie. Dar dac  dumneavoastr ,
consilierii, considera i c  nu e nevoie i c  e suficient prima reglementare,
aceea în care se elibereaz  din func ie la propunerea unei treimi cu jum tate
plus unu p i din motivare, atunci s mân  a a.

Dl. consilier Teodor Ardelean:  A  vrea s  motivez de ce comisia a
optat pentru aceast  variant  de numai 3 sanc iuni i sanc iunea cea mai
drastic  am considerat ca fiind inoportun  pentru textul regulamentului.
Institu ia vicepre edintelui, chiar dac  eminamente ea nu este similar  cu
institu ia pre edintelui, pentru c  vicepre edin ii nu sunt ale i prin vot
universal de mas , ci de c tre consilieri, este o institu ie de demnitar. Noi,
comisia juridic , am considerat c  este sub demnitate de a discuta sec iunea
sub optica unei sanc iuni. Noi nu putem prin Regulament îndrepta întregul
câmp legislativ care este la ora actual  obscur, obtuz, incoerent. Noi am
considerat în comisie c  este sub demnitatea noastr  de organi ti ai
administra iei jude ene de a pune în discu ie o sanc iune, deci o formul , ele
fiind de competen a legilor majore care ghideaz  organizarea, coordonarea
activit ilor din consiliu.

Dl. pre edinte Mircea Man: Domnule pre edinte Kovacs, spune- i
punctul de vedere al comisiei.

Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de
disciplin : Noi propunem varianta 1.

Dl. pre edinte Mircea Man: Plenul, am în eles c  este o propunere
cu varianta 1. Cine este pentru amendamentele propuse? Supun aprob rii
dumneavoastr  proiectul în ansamblu. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 61/2009
pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a

Consiliului Jude ean Maramure



Dl. pr edinte Mircea Man:  trecem la proiectul de hot râre nr. 4
de pe ordinea de zi.

Domnule pre edinte al comisiei economice, aici este o sum  de 145,
dac in bine minte, 145 mld, sume destinate sus inerii proiectelor i
investi iilor pe care le au primarii. V  rog s  v  exprima i punctul de vedere,

 s  citi i anexa.
Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i

economico-financiare: Au fost modific ri în cadrul edin ei de comisie,
lecturând anexa respectiv , în favoarea unor prim rii.

Dl. pre edinte Mircea Man: Ca s  l murim i acest aspect, când era i
numai dumneavoastr , prim riile PDL erau cu 000 dar eu cred c  sunt bine
acestea i m  bucur. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 28 de voturi pentru,
4 voturi împotriv i 1 ab inere s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 62/2009
pentru aprobarea repartiz rii pe unit i administrativ-teritoriale

a unor sume din cota de 20% respectiv 22% calculate din cotele i
sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru sus inerea

programelor de dezvoltare local i pentru proiectele de infrastructur
ce necesit  cofinan are local

Dl. pre edinte Mircea Man: Prezint  proiectul de hot râre nr. 5 de
pe ordinea de zi.  cuvântul d-nei Moldovan.

D-na consilier Ana Moldovan: Domnule pre edinte, stima i colegi,
 rog s  accepta i ca în continuarea listei de proiecte pe care o ave i în

anex  s  hot râm s  adopt m alocarea sumei de 5000RON unui concurs
anual de cultur i civiliz ie româneasc  ce începe mâine în Baia Mare, în
calitate de inspector colar adjunct jude ean, pentru 120 de elevi olimpici din
suma de la cultur .

Dl. pre edinte Mircea Man: O s  v  d m împrumut de la Marinescu,
Matei i Man i o s  sus inem chestiunea asta i suger m ministerului i
ministerelor s - i resolve problema. De obraz am sus inut olimpiada de
pedagogie, olimpiada de religie; nu suntem nici Ministerul Culturii, nici
Ministerul Educa iei. R mâne proiectul a a cum este. V  rog, domnule
consilier Coman.

Dl. consilier Gheorghe Coman : În leg tur  cu raportul, am în eles
 pl tim 3 oameni de cultur  s  î i fac  treaba lor. Dac  sunt profesori

universitari în cadrul Universit ii de Nord Baia Mare, nu în eleg rolul lor.



Dl. pre edinte Mircea Man: Domnule pre edinte al comisiei de
cultur , uita i-  la hot rârea din spate la sport i s  vede i c  totul e pe
punctaj. Aici domnul consilier are dreptate. Dar sunt convins c i dac  nu

i prins punctajul, a i avut toate argumentele pentru propunerea f cut .
Dl. consilier Gheorghe Coman : Nu pot s  accept propuneri de genul

sta. Domnul coleg Teodor Ardelean nu s-a hot rât s  fac  un colocviu, s  fi
stat la o mas , s  împ im 3 oameni de cultur .

Dl. pre edinte d  cuvântul pre edintelui de comisie.
Dl. Vasile Ban, pre edintele comisiei în mânt, cultur , culte i

patrimoniu cultural: Comisia de selec ie a ref cut lista beneficiarilor i a
sumelor alocate; sunt 40 la num r în valoare de 329 mii RON. Comisia de
cultur  a dat aviz favorabil.

Dl. pre edinte Mircea Man: Mul umesc domnului pr edinte de
comisie. Dau cuvântul domnului consilier Zoica .

Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Domnule pre edinte, s-a discutat chiar foarte mult
pe marginea acestui proiect. Pentru ceea ce a explicat i dl. Coman  mai
înainte, comisia de evaluare, conform titlului emis pe baza Ordonan ei care
este în vigoare, d  o ierarhizare a sumelor propuse. Este o procedur  intern
de lucru a acestei comisii, c reia noi i-am dat votul în plen. Noi am discutat
aceste sume în cadrul comisiei economico-financiare. Am solicitat  fie
prezent un reprezentant al acestei comisii de evaluare sau  fie prezentat un
raport economic cu justific rile sumelor propuse.

Dl. pre edinte Mircea Man: O s  vedem. Deci nu sunt probleme la
proiectul în sine.

Dl. consilier Gheorghe Coman : Un profesor de la Universitatea de
Nord Baia Mare poate s  ia 40 mil. din bugetul acesta. Provine dintr-o
institu ie bugetar  cu un buget propriu.

Dl. pre edinte Mircea Man: Nu am s  intru în detalii. Avem raportul
comisiei de evaluare, avem raportul comisiei economice, v-am re inut
punctul de vedere. V  rog s  trecem la vot. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 32 de voturi pentru,
1 vot împotriv  s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 63/2009
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de

finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul culturii, declarate eligibile la prima sesiune de finan are din

anul 2009



Dl. consilier Teodor Ardelean: Fi i convin i, comisia de evaluare a
proiectelor a aprobat pentru partea a doua a anului anumite proiecte. i sigur

 uneori avem i noi priorit ile noastre i eu sunt mul umit de aceast
comisie din care cu onoare fac parte. Dac  totu i proiectul pe care l-am
sus inut ca pre edinte al asocia iei culturale “Familia român ” i care
negociaz  pe o sus inere de 20 mii din 480 mii lei, eu cred c  va merge în
final i cred c i colegii mei îl vor privi ca pe cel care va ajunge la peste 350
de destina ii române ti din întreaga lume. Mul umesc colegilor pentru
încredere iar micile probleme, neconcordan e vor fi rezolvate.

Dl. pre edinte Mircea Man: Fi i convin i c  ave i i o s  mai ave i
sprijinul.

Dl. pre edinte d  citire punctului 6  de pe ordinea de zi.
Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de

disciplin : Comisia a dat aviz favorabil.
Dl. pre edinte Mircea Man: Supunem la vot proiectul de hot râre

nr. 6. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de

voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 64/2009
pentru aprobarea parcel rii i a ie irii din indiviziune a unor

terenuri i construc ii aflate în domeniul public al jude ului

Dl. pre edinte d  citire punctului 7  de pe ordinea de zi.
Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i

economico-financiare: Comisia a cerut amânare pentru c  nu a fost nimeni
prezent din cadrul Aeroportului s sus in  materialele respective. În map
domnul comandor Dale a prezentat acele materiale.

Dl. pre edinte Mircea Man: Eu am o mare rug minte. Este o
propunere pe care o putem analiza în 5 minute. Este mare p cat s  frân m
acest lucru. Deja este licita ia la aeroport; sunt câteva lucruri pe care trebuie

 le discut m acolo, s  vedem ce este prioritar i ce vom face i nu cred c
ast zi nu putem s  ne aplec m 5 minute chiar dac  î i ia comisia din mers i
o l m pe ultimul punct, dar pân  la sfâr it s  avem un punct de vedere i
nu cred c  este un lucru s  nu poat  trece.

Dl. Marinel Zoica ,  pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Avem nevoie de o justificare.

Dl. pre edinte Mircea Man: Domnule comandant, prezenta i o
justificare.



Dl. Cpt.Cdor.(Av.)Vasile Dale, Director general, R.A. „Aeroportul
Interna ional Baia Mare”: Doamnelor i domnilor consilieri, ni s-a cerut s
aducem o organigram , statul de func ii, noi ne-am prezentat cu expunerea
de motive, proiect de hot râre, cu hot rârea, ni s-a spus c  rolul meu aici s-a
încheiat. Nu mai trebuie s  m  prezint la comisie s  sus in ceea ce am
solicitat. A fost o rea-voin  din partea comisiei economico-financiare.
Niciodat nu m-am sustras de câte ori am fost invitat.

Dl. consilier Gheorghe imon: Stima i colegi, domnule pre edinte,
eu cred c  fiind un proiect foarte important pentru Maramure i pentru
consiliul jude ean, s-a mai întâmplat s  nu existe avize pentru proiecte, v
propun s  îl l m ca i ultimul, iar înaintea ultimului punct, rog colegii de la
comisia economico-financiar  pentru a se apleca asupra acestui proiect dup
care, dup  o pauz , s  ne reîntâlnim în plen i s  vedem dac  voteaz  sau nu.

Dl. pre edinte Mircea Man: Eu cred comisia se poate apleca; nu e
mare lucru. S  îmi spun  pre edintele ce aviz dau i nu ne formaliz m pentru

 dac  2 pagini nu le putem citi în 2 minute nu are rost. Atunci propun s
m pe ultimul punct. Lu m o pauz  de 5 minute i revenim. Mul umesc

pentru în elegere.
Dl. pre edinte d  citire punctului 8  de pe ordinea de zi i solicit

avizul comisiei juridice.
Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de

disciplin : Comisia a dat aviz favorabil.
Dl. pre edinte Mircea Man: Supun la vot proiectul de hot râre nr. 8

de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de

voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 65/2009
privind avizarea Regulamentului de organizare i func ionare a

serviciilor publice de alimentare cu ap  potabil i de canalizare
armonizat i consolidat în jude ul Maramure

Dl. pre edinte d  citire punctului 9  de pe ordinea de zi.
Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ti i c  ne-am întâlnit

într-o edin  extraordinar  pentru c  ni s-a cerut s  ne mut m, de i noi
suntem de 5 ori mai mul i decât prefectura.

Stima i colegi, n-am s  m  laud, dar am s  spun c  m  gândesc cu
îngrijorare la Palatul administrativ. Dac  nu vom reu i s  intervenim la
anumite lucr ri care sunt imperios necesare cu to ii vom avea o problem . Or
noi, ca s  putem interveni, trebuie s aprob m acest proiect pe care noi d m



aviz ast zi, trebuie s  îl urgent m la guvern i abia dup  ce va trece la
guvern, cu sprijinul doamnei pre edinte PSD, al pre edintelui PDL i al
domnului vicepre edinte Matei C lin, dup  aceea o s  ne l ud m.

Dl. consilier Gheorghe imon: d c  ave i foarte mare nevoie de
d-na primar în cazul acesta.

Dl. pre edinte Mircea Man: Eu sper s  treac .
Dl. pre edinte solicit  avizul comisiei juridice.
Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de

disciplin : Comisia este de acord.
Dl. consilier Anton Rohian: Prefectul este de acord?
Dl. pre edinte Mircea Man: ti i c  nu fac absolut nimic f  s

tie prefectul.
Dl. consilier Teodor Ardelean: La orice act normativ este necesar  o

expunere de motive. În cazul de fa , situa ia ne oblig  s  avem i o
impunere de motive. O facem ast zi?

Dl. consilier Gheorghe imon: Poate s  fac  domnul Man; este i
prefect i pre edinte.

Dl. pre edinte Mircea Man: Avizul comisiei juridice?
Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de

disciplin : Avizul comisiei este extrem de favorabil.
Dl. pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Am anticipat bine. Supun la

vot proiectul de hot râre nr. 9. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de

voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 66/2009
pentru aprobarea solicit rii trecerii în administrarea Consiliului

Jude ean a imobilului “Palat administrativ" aflat în domeniul public al
statului

Dl. pre edinte Mircea Man: ti i c  s-ar putea dintre subprefec i
 fie nemul umi i de aceast  decizie.

Dl. pre edinte d  citire punctului 10 de pe ordinea de zi i solicit
avizul comisiei juridice.

Dl. Marinel Kovacs, pre edinte al Comisiei juridice i de
disciplin : Avizul comisiei este favorabil.

Dl. pre edinte Mircea Man: Supun la vot proiectul de hot râre
nr. 10. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat



HOT RÂREA nr. 67/2009
privind scoaterea din func iune în vederea cas rii unor bunuri din

domeniul privat al jude ului Maramure

Dl. pre edinte d  citire punctului 11 de pe ordinea de zi i solicit
avizul comisiei de specialitate.

Dl. Ioan Bude, pre edinte al Comisiei de amenajare a teritoriului
i urbanism: Comisia a dat aviz favorabil.

Dl. pre edinte Mircea Man: Supun la vot proiectul de hot râre
nr. 11. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 68/2009
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia jude ean

tehnic

Dl. pre edinte prezint  punctul 12  de pe ordinea de zi.
Dl. pre edinte Mircea Man: Dau cuvântul domnului C lin Matei.
Dl. vicepre edinte C lin Matei: Venind încoace spre Sighetu

Marma iei am primit mai multe telefoane de la ni te primari i sunt convins
 a fost o glum  când îmi spuneau c  vor fi sco i de pe lista de electrificare

de la cabinetul domnului pre edinte – dar sunt convins c  dânsul nu tie – i
cauzele le g si i la doamna Eugenia Godja. Am vorbit cu doamna Godja; nu
tia de electrificare i sunt convins c  nici domnul Mircea Man nu tia de

telefoanele date în teritoriu. i sunt convins c  vor r mâne to i cu
electrific rile continuate. Mul umesc.

Dl. pre edinte Mircea Man: Vreau s  v  spun foarte clar c  am tiut
de telefoane i men in punctul de vedere, dar nu e o dezbatere aici, dovad

 voi vota pentru acest proiect de i sunt numai comune liberale pe toat
lista, nu am niciun fel de reserve, îns  crede i-  c  telefoanele pe care le
dau le tiu i am primit de la primari telefoane de mul umire i crede i-  c
eu tiu ce le-am spus i eu tiu ce mi-au spus ei. Dar este o alt  problem .

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, dac  îmi
permite i, când l- i exclus pe primarul de Ocna ugatag din partid?

Dl. pre edinte Mircea Man: Acum mai este un proiect acolo. Avizul
comisiei de urbanism?

Dl. Ioan Bude, pre edinte al Comisiei de amenajare a teritoriului
i urbanism: Comisia a dat aviz favorabil.



Dl. pre edinte Mircea Man: Supun la vot proiectul de hot râre
nr. 12. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 69/2009
privind completarea Programului „Electrificare 2007 – 2009”

privind alimentarea cu energie electric  a localit ilor neelectrificate din
jude ul Maramure

Dl. pre edinte prezint  proiectul de hot râre nr. 13  de pe ordinea de
zi.

Dl. pre edinte Mircea Man: Cu amendamentul pe care l-a propus dl.
Gabriel Zetea. Dac  îl are în fa , îl rog s  îl prezinte, chiar dac  nu îl citesc
eu.

Dl. consilier Gabriel Zetea: Într-o discu ie în comisia de sport.
Amendamentul este redactat de c tre aparatul tehnic al Consiliului Jude ean
Maramure , eu nu îl am personal.

Dl. pre edinte d  citire amendamentului.
Dl. pre edinte Mircea Man: Dup  art. 3 se introduce art. 4. Aici

chiar ai putea s  spui de ce s-a trecut a.
Dl. vicepre edinte C lin Matei: Ca s  în eleag  toat  lumea. S-a luat

1 mld tot de la fondul de rezerv  pentru campionatul european de culturism
ce are loc la Baia Mare. Este vorba de un concurs sportiv i este vorba de 40
mil. lei vechi repartiza i pentru echipa de la coala D. Cantemir. Mul umesc.

Dl. pre edinte Mircea Man: Eu v  mul umesc pentru precizare i v
spun c  pe domeniul acesta eu nu m  bag. Am zis de la început c  se ocup
domnul vicepre edinte.

Avizul comisiei economice, v  rog?
Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i

economico-financiare: i amendamentul comisiei de sport a fost discutat în
comisia economico-financiar . S-a dat aviz favorabil.

Motiva ia pe care a spus-o domnul vicepre edinte este legat  de faptul
 în ac iunile pe care noi le-am preg tit pentru sec iunea respectiv  putem

finan a mai multe activit i. Datorit  acestui fapt am mutat acea sum  în
rezerv  ca s  putem finan a alte evenimente. Cam acela i lucru este i pentru
cultur . În cadrul comisiei economico-financiare vom discuta numai sume



alocate culturii pe proiecte (nu pe evenimente), iar pentru rectificarea
bugetului o sum  de 3 mii lei la DGASPC.

Dl. pre edinte Mircea Man: Colegul meu care e pre edinte la rugby
îmi spune c  ieri am b tut dup  20 de ani Dinamo. Felicit ri!

Supun aprob rii proiectul în ansamblu. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 70/2009
privind rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe

anul 2009

Dl. pre edinte Mircea Man: Prezint  proiectul de hot râre nr. 14
de pe ordinea de zi i solicit  avizul comisiei de specialitate.

Dl. Ioan Bude, pre edinte al Comisiei de amenajare a teritoriului
i urbanism: Este vorba de schimbarea unui program. Comisia a dat aviz

favorabil.
La ultima edin  de consiliu jude ean s-au  f cut modific ri pentru

re elele de transport.  Am fi vrut un raport din partea respectivului
compartiment al consiliului jude ean; nu l-am primit.

Dl. pre edinte Mircea Man: Supune la vot proiectul de hot râre
nr. 14. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 31 de voturi pentru
i 2 ab ineri s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 71/2009
privind aprobarea modific rii programului de transport pentru

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

Dl. pre edinte Mircea Man: Prezint  punctul nr. 14  al ordinii  de zi.
Dl. vicepre edinte C lin Matei: Chiar dac  a trecut prin comisia

economico-financiar , propun s  fie amânat i rediscutat punctul a cu
achiz ionarea a 50 exemplare de diplome maramure ene de 250 mil. lei i

 propun ca din suma respectiv  150 s  r mân  în rezer i 100 mil. lei
vechi s  mearg  la ISU. Are nevoie urgent .

Dl. Col. Petru Dican, Inspector ef, Inspectoratul pentru situa ii
de urgen “Gh. Pop de B se ti”: S pt mâna trecut am primit o adres  de
la Ministerul S ii Publice prin care am fost informa i c  jude ului



Maramure  i s-au repartizat 7 ambulan e SMURD, respectiv fiecare unitate
de pompieri va avea o ambulan . Am discutat i cu dl. secretar de stat
Arafat, care a spus c  în luna iunie vom primi. Din punctul nostru de vedere,
ar trebui s  fim cuprin i la buget cu 300 mil. pt. sta ie i echipamentul de
protec ie al celor 16 persoane i pentru dot ri cu mobilier. Am f cut estim ri
ale acestor cheltuieli: 100 mil. lei vechi, respectiv 10 mii lei noi.

Dl. consilier Petru Batin: Nu sunt de acord cu propunerea f cut  de
domnul C lin Matei. În primul rând pentru c  aceast  achizi ie de carte s-a

cut i s-a analizat de c tre comisia economico-financiar . i cred c  este
îndrept it i din punct de vedere istoric consiliul jude ean s  fac  o astfel de
achiz ie pentru o lucrare deosebit de important  pentru istoria
Maramure ului. Pot s  propun s  supliment m 10 mii lei din fondul de
rezerv  pentru a rezolva i problema ISU.

Dl. vicepre edinte C lin Matei: Stima i colegi, vreau s  re ine i i
sunt convins c  sunte i foarte aten i. Îmi men in propunerea i v  rog s
ine i cont de treaba asta; este o achizi ie foarte important , dar consider c

ISU este mult mai important la ora actual .
Dl. consilier Gheorghe imon: Domnule pre edinte, stima i colegi,

cu v  propun a a o împ care. Oricum avem o comisie economico-financiar ,
în care trebuie s  discut m despre Aeroport. Eu v  propun ca s  intre în
aceast  comisie i aceast  solicitare de la ISU i dup  aceea s  o discut m în
plen.

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu v  spun un lucru
extrem de grav. Zice c  Dumnezeu hot te soarta unui om când moare. Ieri
o fat  de 24 de ani a murit la Târgu L pu  pentru c  nu s-a putut interveni în
termen util. Or asta trebuie s  fie prioritar: baza de dot ri i mai mult, un
program pe care l-am pornit împreun  cu angiograf. Îl continu m împreun
cu Matei, cu RMN computer tomograf la Vi eu de Sus i la Târgu L pu ,
toate extrabugetare. Acest lucru cu 100 mil. este prioritar pentru noi.

Iar, domnule coleg, cu tot respectul - i asta sugerez comisiei de
specialitate – vre i s  ajut m s  cump m cartea (care este extraordinar ),
cump ra i-  fiecare dintre dumneavoastr  o carte i nu mai d m nici 5 bani.
Eu am cump rat una de 7 mil. Asta e via a. Dac  am avea banii tia, am
putea s  cump m; cartea este foarte bun i sigur c  avem cui s  o d m,
dar eu cred c  e mai important acum s  rezolv m ISU i s  rezolv m
celelalte solicit ri. Eu cât am fost director la Distrigaz am cump rat c ile
alea cât o nins. i s ti i c  mai cump r o gr mad  de filme. i acolo lui îi
merge foarte bine i nou  foarte r u.

tept raportul comisiei de specialitate.



Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Domnule pre edinte, a nu se în elege c  am fost
împotriv . Vreau s  precizez c  nu a fost nicio cerere scris , doar telefonic.

Dl. pre edinte Mircea Man: E în regul i nu cred c  vreodat
comisia economico-financiar  s-a împotrivit la o ini iativ  pentru s tate.

Dl. consilier Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, v  rog din câte
sisteme avem de comunicare, nu v  folosi i de disjunc ie, de sau…sau, de
ori…ori. Func ioneaz  foarte bine conjunc ia i… i. Când s-a pus problema
în comisia economico-financiar  de a solu iona aceste diplome, nu s-a pus
problema ca acel om s  încaseze ni te bani dup  o carte pe care o tip re te,
ci s-a pus problema pentru toate institu iile din Maramure ul istoric – pentru

 este carte de identitate a Maramure ului istoric.
Diplomele maramure ene sunt acele certificate pe piele, pe alte

materiale pre ioase date de regii Ungariei nobililor din Maramure  care au
ob inut acest drept de a- i justifica prezen a. Pentru prima dat  sunt traduse
în limba român  din latin  diplomele acestea maramure ene la Sighetu
Marma iei, scoase i publicate în anul 1900 de Academia Român . Iar
bibliotecile din Maramure ul istoric nu o s tie c  trebuie s  cumpere aceste

i. Trebuie s  le-o d ruim noi bibliotecilor i tuturor institu iilor de
aceast  parte de jude . Nu s-au gestionat 100. S-a  gândit c  pentru aceast
parte e bine 50. C  le cump m noi, consilierii, da, îi facem un târg bun lui
Vasile Iuga, dar e vorba de a ajunge acolo unde trebuie.

Dl. vicepre edinte C lin Matei:  le cump m pentru bibliotec ?
Dl. consilier Teodor Ardelean: Pentru bibliotecile comunale.
Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ave i 5 minute pentru

cele dou  decizii. Dac  sunt acum întreb ri din sal .

Dup  pauz .
Dl. pr edinte Mircea Man: Raportul comisiei cu Aeroportul.
Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i

economico-financiare: Am avut o discu ie i cu domnul comandor Vasile
Dale în cadrul comisiei i în unanimitate aviz favorabil.

Dl. pre edinte Mircea Man: Supun aprob rii dumneavoastr
proiectul de hot râre nr. 7 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 30 de voturi pentru,
1 vot împotriv i 2 ab ineri s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 72/2009



privind modificarea organigramei i a statului de func ii la R.A.
‘AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”

Dl. pre edinte Mircea Man: Prezint  proiectul de hot râre nr. 15 de
pe ordinea de zi i solicit  raportul comisiei de specialitate.

Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Domnule pre edinte, am aprobat repartizarea a
25 mii RON. S-a discutat în schimb acordarea a 5 mii lei pentru concursul
na ional de civiliz ie i cultur  româneasc , acordarea a 10 mii RON pentru
ISU i înc  5 mii RON pentru participarea la festivalul din Grecia a
horitoarelor din Posta.

Dl. pre edinte Mircea Man: La horitoarele de acolo putem s  le d m
din rezerva celor doi conduc tori. V  propun urm toarele lucruri: - dac  m
chema i, o rezolvam într-un minut – r mân 100 pentru ambulan , r mân
100 pentru c i, 50 pentru concurs i sunt 250. Poate n-am în eles bine. O s
spun amendamentul. Deci s  în eleg bine. A i mai ad ugat înc  20 mii RON.

Stima i colegi, primul amendament al domnului C lin Matei. De i are
avizul comisiei, despre achizi ionarea diplomelor maramure ene domnul
Matei spune c  nu este oportun .

Supun la vot amendamentul de a respinge din proiectul de hot râre
propunerea ca 25 mii s  mearg  la aceasta.

Dl. vicepre edinte C lin Matei: Îmi men in punctul de vedere. Din
cele 250 mii, 100 s  mearg  la ISU, 100 pentru c i, iar 50 mii s  mearg  la
proiectul ini iat de Inspectoratul colar Jude ean.

Dl. pre edinte Mircea Man: Din cele 250 r mân 100.
Dl. Marinel Zoica ,  pre edintele Comisiei pentru activit i

economico-financiare: Comisia economico-financiar  nu a mai discutat
proiectul cu 250 mii.

Dl. pre edinte Mircea Man: Domnul C lin Matei i-a schimbat
amendamentul i spune urm torul lucru: din cele 25 mii vrea numai 100
pentru c i.

Dl. pre edinte Mircea Man: Supun aprob rii dumneavoastr
proiectul de hot râre nr. 15 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 17 de voturi pentru,
7 voturi împotriv i 9 ab ineri hot rârea a trecut.

Dl. pre edinte Mircea Man: Deci din amendamentul propus de
25 mii nu s-a aprobat decât 100. 100 la ISU. Cine este pentru? Împotriv ?
Ab ineri?



Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 31 de voturi pentru,
i 2 ab ineri hot rârea a trecut.

Dl. pre edinte Mircea Man: 50 la concursul de cultur i civiliz ie.
Având aviz favorabil, cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 31 de voturi pentru,
i 2 ab ineri hot rârea a trecut.

Dl. Marinel Zoica , pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare: 5 mii pentru festivalul din Grecia. Aviz favorabil.

Dl. pre edinte Mircea Man: Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu 31 de voturi pentru,

i 2 împotriv  hot rârea a trecut.
Dl. pre edinte Mircea Man: Prezint  întregul art. i îl supune în

ansamblu la vot. La diplome doar 10. R mâne în continuare cu muzeele la
fel, cu Bora Gheorghe la fel i se mai adaug  100 la ISU, 5 mii festivalul din
Grecia i 5 mii concursul.

Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
Dl. Dumitru Dumu a, secretarul jude ului: Cu unanimitate de

voturi s-a adoptat

HOT RÂREA nr. 73/2009
privind aprobarea contribu iei consiliului jude ean la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl. pre edinte Mircea Man:  gândeam dac  tot am suplimentat,
dac  nu puteam s  fi f cut 10 i pentru Bora.

Dl. consilier Gheorghe Coman: Este vorba de c i istorice, s ine i
cont.

Dl. pre edinte Mircea Man: Fi i convin i c  nu o s  iau bani de la
opera ie s  îi dau pentru c i. Fi i convin i c  o s  îi rog pe mul i agen i
economici s  ia c ile astea i o s  îi mobilizez. Dar haide i s  îi ajut m i
pe al ii mai nec ji i i apoi cu c ile.

Fi i convin i c  facem ce trebuie pentru Maramure .
Mul umesc gazdei noastre, o rog s  zic i domnia sa câteva cuvinte i

mai mult, v  mul umesc dumneavoastr  care a i fost ast zi în sal .
D-na Eugenia Godja, primarul municipiului Sighetu Marma iei:

Domnule pre edinte, stima i colegi, stimat auditoriu, vreau s  v  mul umesc
i s  v  felicit pentru ini iativa de a organiza edin a de consiliu jude ean în

localit ile maramure ene. Este o idee absolut normal i benefic . V  mai
tept pe la noi, oricum venirea dumneavoastr  cred c  este de bun augur.



Tuturor v  dorim cele bune i o activitate fructuoas  consiliului jude ean ca
 beneficiem noi to i din localit ile maramure ene.

Dl. pre edinte Mircea Man: i eu v  mul umesc, doamna primar, i
promit s  merg mai departe cu aceste edin e.

Declar închise lucr rile edin ei i v  doresc tuturor o zi bun .

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, ast zi 27 mai
2009.

PRE EDINTE,
Mircea Man

     SECRETARUL JUDE ULUI,
         Dumitru Dumu a
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rbunar Daniela


