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R O M Â N I A
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din 10 februarie 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.134 din 05.02.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 6 februarie 2010.

Sunt prezen i 35 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în Sala mare de edin e a Palatului administrativ din

Baia Mare.
Particip , ca invita i, urm torii: doamna Glodan Ana – director executiv în

cadrul Direc iei economice, doamna Maria Kovacs - director executiv în cadrul
Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, domnul pan Vasile –
director executiv în cadrul Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului
jude ean Maramure , domnul Drago  Ioan – director executiv în cadrul Direc iei
juridice i administra ie public , domnul Coco il  Dan – director al Direc iei de
Dezvoltare Regional , doamna Macarie Mariana – director al Serviciului Jude ean
Comunitar pentru Eviden a Persoanelor, dl. P tra cu Mihai – director interimar al
Aeroportului Interna ional Baia mare, d-na D ncu  Iuliana – director al Ansamblului
Folcloric Na ional “Transilvania” Baia Mare, dl. Boitor Nicolae – director al
Direc iei de Asisten  Social i Protec ia Copilului, precum i un num r de 10
reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Pentru edin a de azi
avem înscrise pe ordinea de zi 14 proiecte de hot râri, plus unul suplimentar, care a
sosit ulterior întocmirii i public rii convocatorului edin ei. A adar, da i-mi voie s

 supun aten iei urm toarea ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate

din TVA pentru drumuri jude ene i comunale pe anul 2010;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii unei sume din cota de

20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului
pentru sus inerea programului de dezvoltare local i pentru sus inerea
proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local , pe anul 2010;
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3. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din TVA pentru finan area cheltuielilor descentralizate
pe anul 2010, la nivelul jude ului Maramure ;

4. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii Consiliului Jude ean
Maramure  nr.61/2005 privind înfiin area Centrului Jude ean de Informare,
Consiliere i Formare Profesional  „Pentru Voi” ;

5. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.69/2005 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare a Centrului Jude ean de
Informare, Consiliere i Formare Profesional  „Pentru Voi”

6. Proiect de hot râre pentru aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare, a organigramei, statului de func ii i a structurii specifice prin
care se realizeaz  veniturile proprii ale Camerei Agricole a jude ului
Maramure ;

7. Proiect de hot râre privind numirea, prin promovare temporar , a
directorului Camerei Agricole a jude ului Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investi ii „Extindere i modernizare a
Aeroportului Interna ional Baia Mare”;

9. Proiect de hot râre privind stabilirea indemniza iei membrilor Comisiei de
evaluare a persoanelor adulte cu handicap Maramure ;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
desf urare a evalu rii managementului la Ansamblul Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
desf urare a evalu rii managementului la Biblioteca Jude ean  „Petre
Dulfu” Baia Mare;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
desf urare a evalu rii managementului la muzee (Muzeul Jude ean de
Istorie i Arheologie, Muzeul Jude ean de Etnografie, Muzeul Jude ean de
Art  „Centrul Artistic Baia Mare i Muzeul de Mineralogie);

13.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
desf urare a evalu rii managementului la a ez mintele culturale din jude
(Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale
Maramure i coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare);

14.Proiect de hot râre privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia
Jude ean  Tehnic  de Amenajarea Teritoriului i Urbanism.

15.(punct suplimentar) : Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii
Consiliului Jude ean Maramure  nr.141/2009, de însu ire a propunerilor de
încadrare în categoria func ional  a drumurilor comunale a unor drumuri
de interes local din jude ul Maramure .
 supun votului aceast  ordine de zi.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
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Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, deoarece
Consiliul jude ean sprijin  handbalul b im rean,  rog s -mi permite i ca din partea
grupului sportiv „Extrem” Baia Mare s  v  înmânez o Diplom  de Excelen , cu
ocazia împlinirii a 15 ani de activitate sportiv  în cadrul acestui club.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Eu cred c  ar merita f cut
men iunea: “Domnului Mircea Man, pre edintele tuturor!”

Dl.pre edinte Mircea Man: Haide i, stima i colegi, s  începem. Primul
proiect de hot râre este cel privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din
TVA pentru drumuri jude ene i comunale pe anul 2010. Avem avizul favorabil din
partea comisiei pentru activit i economico-financiare, a a c  dac  nu sunt întreb ri,
vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.6/2010
privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din TVA pentru

drumuri jude ene i comunale pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat  din cotele i sumele
defalcate din unele venituri ale statului pentru sus inerea programului de dezvoltare
local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are
local , pe anul 2010.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, comisia de
specialitate a avizat i acest proiect de hot râre. La edin a comisiei noastre a fost
prezent i domnul director general al Direc iei Generale a Finan elor Publice
Maramure , domnul Teodor Lupu iu, care a f cut l muririle necesare cu privire la
modalitatea împ irii sumelor.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Aici s-ar cuveni s  fac urm toarea
men iune: sunt anumi i primari care manifest  anumite îndoieli asupra modului în
care a ie it suma din formul , care le-a fost repartizat . Vreau s  le spun c  ieri, la
edin a comisiei de activit i economico-financiare, l-am invitat pe domnul Teodor

Lupu iu, directorul Direc iei Generale a Finan elor Publice Maramure , s  ne explice
cum stau lucrurile, iar cei care nu i-au f cut proiectul de urbanism general pân  la 1
iulie nu au intrat în aceast  formul  de calcul.

Fa  de cele relatate, ave i întreb ri? Dac  nu, v  supun votului hot rârea.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.7/2010
privind aprobarea repartiz rii unei sume din cota de 20% calculat  din cotele

i sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru sus inerea
programului de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de

infrastructur  care necesit  cofinan are local , pe anul 2010
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Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 3 avem proiectul de hot râre privind
repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finan area cheltuielilor descentralizate pe anul 2010, la nivelul jude ului Maramure .

i acest proiect de hot râre a fost avizat favorabil, a a c  vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.8/2010
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

TVA, pentru finan area cheltuielilor descentralizate pe anul 2010,
 la nivelul jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel de
modificare a Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.61/2005 privind
înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
„Pentru Voi”. Comisia juridic i cea de activit i economico-financiare au dat aviz
favorabil acestui proiect de hot râre. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.9/2010
de modificare a Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.61/2005 privind

înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare
Profesional  „Pentru Voi” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre de
modificare a Hot rârii nr.69/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare
i func ionare a Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional

„Pentru Voi”. Sunt interven ii aici?
Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,

în edin a comisiei juridice i de disciplin  s-a formulat urm torul amendament, pe
care v-  ruga s -l supune i votului plenului Consiliului jude ean, în sensul c  la art.I
din Proiectul de hot râre se adaug  punctul 2, cu urm torul con inut: „La art.13 din
regulament se adaug  aliniatul 2, cu urm torul cuprins: Pentru realizarea
activit ilor proprii de formare profesional i pentru implementarea unor
proiecte, Centrul Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional
Pentru Voi  poate încheia conven ii civile cu persoane fizice i persoane

juridic .
Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun votului amendamentul.
S-a adoptat în unanimitate amendamentul propus.
Dl.pre edinte supune votului consilierilor jude eni proiectul de hot râre în

ansamblul s u, incluzând amendamentul deja adoptat.
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S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.10/2010
de modificare a Hot rârii nr.69/2005 privind aprobarea Regulamentului de
organizare i func ionare a Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i

Formare Profesional  „Pentru Voi” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre, cel
pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare, a organigramei,
statului de func ii i a structurii specifice prin care se realizeaz  veniturile proprii ale
Camerei Agricole a jude ului Maramure . Deoarece i acest proiect de hot râre a
primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, dac  nu sunt probleme vi-l
supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.11/2010
pentru aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare, a

organigramei, statului de func ii i a structurii specifice prin care se realizeaz
veniturile proprii ale Camerei Agricole a jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre legat oarecum de
precedentul este cel privind numirea, prin promovare temporar , a directorului
Camerei Agricole a jude ului Maramure .

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, exist
propunerea s  r mân  director la aceast  institu ie doamna Viorica Ciocian, care a
ocupat func ia de director al Oficiului jude ean de consultan  agricol  Maramure ,
dar domnii consilieri, dac  doresc, pot s  fac  alte propuneri. Oricum,  se va proceda
la vot secret.

Nu  s-au f cut alte propuneri din partea consilierilor, a a c  s-au exprimat
op iunile pentru doamna Viorica Ciocian, prin vot secret.

Dup  votare, comisia de validare anun  rezultatul:
Dl.consilier jude ean Anton Rohian – pre edintele comisiei de validare:

Domnule pre edinte, stima i colegi, din 35 voturi exprimate, 33 sunt pentru numirea
doamnei Ciocian Viorica, iar dou  voturi sunt nule.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. A adar, v  supun votului proiectul
de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.12/2010
privind numirea, prin promovare temporar ,

a directorului Camerei Agricole a jude ului Maramure



6

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 8 avem proiectul de hot râre privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investi ii
„Extindere i modernizare a Aeroportului Interna ional Baia Mare”. Aici a  dori s
fac unele preciz ri: dup edin a extraordinar  pe care am inut-o s pt mâna trecut
la Aeroportul Interna ional Baia Mare i discu iile avute în comisiile de specialitate
ale Consiliului jude ean s-a luat hot rârea de a scoate la licita ie lucr rile extrem de
importante care urmeaz  a se face la aeroport, deocamdat  trei la num r, pe care vi
le voi enumera în ordinea priorit ilor: 1) m rirea pistei cu 300 metri, 2) efectuarea
instala iei de balizaj i 3) c ile de acces. Sigur, vor urma apoi modernizarea
terminalului pentru pasageri i cel cargo. Indicatorii tehnico-economici sunt cei pe
care i-am prezentat ieri, în comisie, adic  aceia rezulta i din studiul de fezabilitate.
Exist  în acest sens i o Not  de fundamentare, pe care o ave i fiecare în mape.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, v  rog s  ne
specifica i cine î i asum  aceast  Not  de fundamentare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Nota de fundamentare a fost întocmit  de
speciali ti din Direc ia tehnic  a Consiliului jude ean, a a c  ei i-o asum .

Acum, dac  nu mai sunt interven ii, v  supun votului proiectul de hot râre.
Cine este pentru? – 31 voturi, Împotriv ? – 0, Ab ineri? – 4 voturi.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 4 ab ineri

HOT RÂREA Nr.13/2010
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii „Extindere i modernizare a Aeroportului Interna ional Baia Mare”

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind stabilirea indemniza iei membrilor Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap Maramure . Acest proiect de hot râre a fost analizat
i avizat în comisia pentru asisten  social i protec ia copilului. Sunt nel muriri?

Dac  nu, vi-l supun la vot.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.14/2010
privind stabilirea indemniza iei membrilor Comisiei de evaluare

a persoanelor adulte cu handicap, Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Punctul 10 pe ordinea de zi îl constituie
proiectul de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare
a evalu rii managementului la Ansamblul Folcloric Na ional „Transilvania” Baia
Mare.

Dl.consilier jude ean George Pop: În regulament este prev zut i formarea
comisiei de evaluare, printr-o anex  la aceast  hot râre. Printre speciali tii din
aceast  comisie era cuprins i doamna Angela Buciu. Aici am propus înlocuirea
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domniei sale cu alt  persoan , deoarece dânsa are i contract de colaborare cu
Ansamblul Transilvania. A adar, persoana propus  a o înlocui este dl. profesor
Constantin Corni .

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului propunerea colegului George
Pop.

S-a votat în unanimitate.
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, se impune

aici s  prezent m toate propunerile f cute de membrii comisiei de cultur .
adar, pentru comisia de evaluare a managementului la Ansamblul Folcloric

„Transilvania” Baia Mare au fost nominaliza i: dl. consilier jude ean B ban Ioan
Gheorghe, d-na conferen iar universitar Dana Puiu – de la Universitatea de Nord
Baia Mare, iar deun zi, prin propunerea domnului consilier Pop George, i domnul
profesor universitar Constantin Corni , tot de la Universitatea de Nord. În ce
prive te componen a comisiei pentru solu ionare a contesta iilor la aceast  institu ie
de cultur  au fost propu i: d-na conferen iar universitar doctor Delia uiogan, dl.
conferen iar doctor tefan Vi ovan – ambii de la Universitatea de Nord Baia Mare,
acum urmând s  propune i i un consilier jude ean.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Îl propun pe colegul Gheorghe imon, de la
PSD.

Eu consider c  ar fi bine dac  la comisia de evaluare a fost desemnat un
consilier jude ean din partea grupului PDL, i la comisia de contesta ie ar fi potrivit

 fie tot un consilier PDL.
Dl.consilier jude ean Pop George: În aceste condi ii, îl propun pe colegul

Indre Ioan.
Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. V  supun votului proiectul de hot râre, cu

propunerile f cute.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.15/2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a
evalu rii managementului la Ansamblul Folcloric Na ional

„Transilvania” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu hot rârea privind
aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a evalu rii managementului
la Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: În componen a comisiei de
evaluare la aceast  institu ie au fost nominaliza i: dl. consilier jude ean Anton
Rohian, iar ca speciali ti dl.conf.univ.dr. efan Vi ovan i dl. conf.univ.dr. Paul
Adrian. În comisia pentru solu ionarea contesta iilor au fost propu i dl. Marchi  Ioan
– director al Direc iei pentru Cultur i Patrimoniu Cultural, i dl. conf.univ. Nicolae



8

Suciu, în calitate de speciali ti. Ar urma acum ca din partea forma iunii politice PSD
 fie propus un consilier jude ean.

Dl.pre edinte Mircea Man: Ar putea fi nominalizat în aceast  comisie
pentru contesta ii colegul Gheorghe imon.

Supun votului dumneavoastr  proiectul de hot râre, cu propunerile f cute.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.16/2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a evalu rii

managementului la Biblioteca Jude ean  „Petre Dulfu” Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a evalu rii
managementului la muzee (Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie, Muzeul
Jude ean de Etnografie, Muzeul Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare i
Muzeul de Mineralogie).

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, au fost
cute urm toarele nominaliz ri în comisia pentru cultur , îns  am în eles c  au

intervenit unele schimb ri: astfel, au fost propu i domnii consilieri jude eni imon
Gheorghe i Corodan Ioan, iar dintre speciali ti au fost propu i dl. conf.
univ.Nicolae Suciu, dl. director Marchi  Ioan de la Direc ia de Cultur  a jude ului,
dl. Pop Florin, tot de la Direc ia de Cultur , d-na Gu eth Klara – director al filialei
Baia Mare a Arhivelor Na ionale i asist.univ.dr. Liviu Bozga de la Universitatea de
Nord Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Aici, în locul domnului imon intr  domnul
Dobra Teodor.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: La comisia de contesta ii au fost
propu i, ca speciali ti, dl.conf.univ.dr. Adrian O oiu i d-na lector univ.dr. Ligia
Tomoioag . Aici, ar urma s  desemneze un consilier fie grupul PNL, fie grupul
PSD.

Din partea grupului PNL a fost propus dl. Kovacs Marinel
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, dac  nu sunt obiec ii, v  supun

votului proiectul de hot râre, cu propunerile formulate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.17/2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a evalu rii

managementului la muzee (Muzeul Jude ean de Istorie i Arheologie, Muzeul
Jude ean de Etnografie, Muzeul Jude ean de Art  „Centrul Artistic Baia Mare

i Muzeul de Mineralogie)
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Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre, aflat în acela i
registru cu precedentele, este cel privind aprobarea Regulamentului de organizare i
desf urare a evalu rii managementului la a ez mintele culturale din jude  (Centrul
Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure i

coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare).
Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Aici s-au f cut urm toarele

propuneri, pentru componen a comisiei de evaluare: dl. consilier jude ean Pop
George,   d-na consilier jude ean Beres Ildiko, iar ca speciali ti, conf.univ.dr. Delia

uiogan, conf.univ.dr. Adrian O oiu, lector univ.dr. Ligia Tomoioag , asist.univ.
Andrei Achim – to i de la Universitatea de Nord Baia Mare i dl. Strebeli Robert de
la Direc ia pentru Cultur i Patrimoniu Cultural. Urmeaz  a fi propus acum un
consilier jude ean.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Propun ca în componen a acestei
comisii s  fie cuprins colegul nostru Ban Vasile Dorel în locul doamnei consilier
jude ean Beres Ildiko, care va trece în comisia de solu ionare a contesta iilor.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, cu modific rile propuse de
dumneavoastr , v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.18/2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare i desf urare a evalu rii

managementului la a ez mintele culturale din jude  (Centrul Jude ean pentru
Conservarea i Promovarea Culturii Tradi ionale Maramure

i coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare)

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind
aprobarea avizelor unice emise de Comisia Jude ean  Tehnic  de Amenajarea
Teritoriului i Urbanism. Ave i întreb ri cu privire la acest proiect de hot râre? Dac
nu, vi-l supun la vot.

S-a votat în unanimitate

HOT RÂREA Nr. 19/2010
privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia Jude ean  Tehnic  de

Amenajarea Teritoriului i Urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am ajuns finalmente i la ultimul
proiect de hot râre, înscris suplimentar pe ordinea de zi, adic  cel privind
modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.141/2009, de însu ire a
propunerilor de încadrare în categoria func ional  a drumurilor comunale a unor
drumuri de interes local din jude ul Maramure . Comisia de specialitate l-a avizat
favorabil, a a c  vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.20/2010
privind modificarea Hot rârii Consiliului Jude ean Maramure  nr.141/2009, de

însu ire a propunerilor de încadrare în categoria func ional  a drumurilor
comunale a unor drumuri de interes local din jude ul Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: În final de edin , dac  sunt consilieri care
doresc s  ia cuvântul pot s-o fac  acum.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, domnilor colegi,
 dori s  fac un anun : exist  în Maramure  trei ingineri maramure eni, de fapt trei

inventatori care au patentat de curând o inven ie deosebit  contra inunda iilor i altor
calamit i, care î i vor prezenta inven ia în data 12 februarie, la ora 11, în sala
Teatrului Dramatic Baia Mare. Am rug mintea de a fi i noi prezen i vineri acolo,
al turi de mul i prefec i i pre edin i de consilii jude ene din toat ara.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu nu zic c  nu este O.K. acest demers al
acestor ingineri de a- i prezenta a a-zisa inven ie mai multor consilii jude ene, îns
propunerea pe care o face firma „Ramira”, respectiv domnul Dumitru Matei, ne-a
fost prezentat i am asistat la ea împreun  cu Inspectoratul pentru Situa ii de
Urgen i Prefectura Maramure . În plus, sesc nepotrivit ca spa iu de expunere
incinta Teatrului Dramatic, pentru simplul fapt c  aceste lucruri trebuie explicate i
expuse lâng  un debit de râu sau altundeva în natur . i mai mult, din câte am
re inut, pre ul acestei inven ii este destul de piperat i nu cred c  ni-l putem permite -
am în eles c  1 km de astfel de dig construit ar costa în jur de 500 de mii de euro!

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, p rerea mea este
 dumneavoastr  ar trebui s  „v  da i grea a” i s  face i o asemenea investi ie

necesar  pentru jude .
Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, momentan consider c  e

vorba doar de un patent, iar pe de alt  parte inventatorul i-a protejat aceast
inven ie peste tot! i v  mai spun ceva: mi s-ar p rea fezabil  chestiunea aceasta
doar dac  ni s-ar prezenta c  1 kilometru de dig rezist  suficient de bine la presiunea
apei!

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi,
fiind provocat de toate lucrurile bune la care am fost i eu martor în ultima perioad ,
am început de ieri s  lansez un concept pe pia a ideilor – i  n-ar fi cinstit pentru
mine, în primul rând, ca i coleg al dumneavoastr , s  nu o spun i de la tribuna
forului nostru jude ean. Unii vor spune, probabil, c  sunt lucruri gratuite, dar vreau
s  fac men iunea c  tot ceea ce înseamn  limb , concept  i sintagm  sunt foarte
importante, c  poate nici nu este întâmpl tor faptul c  pe fiecare ne cheam  într-un
anumit fel, cum la fel nu este întâmpl tor c  vorbim limba român  sau c  tr im în
Maramure i iubim acest concept. Sintagma pe care eu am început s-o promovez se
potrive te cu discu ia de fa , i chiar cu aceast  inven ie despre care pu in a început
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 se fac  vorbire azi, i ea este formulat  a a: Maramure ul înainte de toate i
întâi în toate! . Despre aceast  idee a  putea s  vorbesc o or , dar consider c  este
suficient s trezesc în dumneavoastr  r scolite gânduri fiindc  Maramure ul a avut
întâietate în foarte multe lucruri, chiar dac-ar fi s  v  spun numai c  este cel mai
important teritoriu românesc ce a dobândit grad de nobilitate. i apropo de inven ii,
dac  ve i intra pe Internet ve i g si material pentru un volum de cel pu in o sut  de
pagini cu inven iile unui maramure ean – doctorul tefan Marinca de la Bude ti,
care lucreaz  în cea mai mare firm  de produse analogice din lume, aflat  în Boston
– America i în Limerick – Irlanda, i care este considerat, la ora actual , cel mai
mare inventator din lume, primind chiar un fel de premiu Oscar pentru domeniul
inven iei sale! Ori, dac ar fi s  vorbim de coala doctoral  a profesorului Berinde,
sau de performan ele în matematic i chimie ale copiilor, am vedea c  sunt la fel de
pre ioase ca orice alte inven ii. Institu ia pe care o conduc este mai înainte de toate
primordial i întâi în toate cea mai bun  la nivelul rii! Cred c  în acest fel se vor
cultiva ambi ii i preocup ri, anima ii i cercet ri, astfel c  fiecare va încerca s
devin  în timp foarte bun sau cel mai bun, pentru c  sunt foarte multe domenii în
care noi, românii, putem excela! i, domnule pre edinte, s  nu crede i c  prin ceea
ce am prezentat am dorit s  pun în umbr  alte logo-uri, alte brand-uri, îns  mai
firesc este acesta care este un brand colectiv, pentru c  fa  de logo-uri personale pot
fi cultivate fine ironii i nu ne este permis acest lucru. Eu, dac  a  fi candidat la o
func ie de nivel na ional, a  fi adus în fa  brandul Sunt mândru c  sunt
ardelean! . Dar sunt mândru i c  sunt maramure ean, i m  lupt pentru acest jude
pentru care ar merita s  lupt m cu to ii, chiar i numai pentru faptul c  aici exist
lucruri extraordinare ce ar trebui încadrate într-o matrice. Aceasta cred eu c  ar fi
matricea potrivit , iar dac  al ii consider  c  au g sit una mai bun  nu au decât s
vin  cu ea pe pia a ideilor i s  discut m. Îns  mie mi se pare c  sun  extraordinar de
frumos sintagma Maramure ul înainte de toate i întâi în toate! . Mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim i noi, domnule consilier. Stima i
colegi, acum, dac  nu mai sunt chestiuni notabile de prezentat, a  vrea s  rog
consilierii jude eni care sunt din zona Maramure ului istoric i pe cei care mai
doresc s  participe la întâlnirea care se va ine mâine, la ora 15, în Bor a, pentru a
discuta probleme curente legate de jude , împreun  cu primarii din zon . Punctul de
întâlnire va fi Pensiunea agroturisti „Miel” din Bor a.

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei noastre i v  mul umesc
pentru participare.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

Redactat: Ghita Mihaela Valeria
 - Compartiment Preg tire edin e -
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