
          România
Jude ul Maramure
  Consiliul Jude ean
Nr.2025/14 aprilie 2010

Proces Verbal
al edin ei ordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 14 aprilie 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.188 din 08.04.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de vineri, 9 aprilie 2010.

Sunt prezen i 32 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 al Direc iei
patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, domnul Mojolic Gheorghe – ef
birou în cadrul Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului jude ean
Maramure , domnul Drago  Ioan – director al 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, precum i un num r de 13 reprezentan i mass-media din
jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Ast zi pe proiectul
de ordine de zi avem 17 puncte înscrise, pe lâng  care v  mai propun dou  solicit ri
venite din partea domnului senator Bota Sorin Ovidiu i a domnului deputat C lin
Chereche .  Prima, adresat  consiliului jude ean, se refer  la organizarea unui
referendum, punând întrebarea dac  suntem de acord cu reluarea activit ii de
prelucrare a minereurilor, iar al doilea document îmi este adresat atât mie cât i
consiliului jude ean de c tre domnul C lin Chereche . adar, v  prezint
urm toarea ordine de zi:

1. Proiect de hot râre pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a
bugetelor pe anul 2009, pentru bugetul propriu al jude ului Maramure ;

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramur  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

3. Proiect de hot râre privind modificarea listei de investi ii a Consiliului
jude ean Maramure , pe anul 2010;



4. Proiect de hot râre privind aprobarea bilan ului contabil al R.A.
Aeroportul Interna ional Baia Mare, pentru anul 2009;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în
domeniul public al jude ului Maramure , în cursul anului 2009;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul
privat în domeniul public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii
acestora în domeniul public al unor unit i administrativ-teritoriale

7. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare
asupra unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure de la S.C.
PROTEPLANT S.R.L. Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea suport rii din bugetul propriu al
Consiliului jude ean Maramure  a cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului „ECOTUR – Turism în zona transcarpatic ”;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii proiectului „Natur –
Tradi ie – Aventur : Promovarea Turismului în Defileul L pu ului” i
aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure   la cofinan area
acestuia;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii proiectului „Natur –
Tradi ie – Aventur : Mo tenire Maramure ean  între Cos u i Mara”
i aprobarea particip rii Consiliului jude ean Maramure   la cofinan area

acestuia;
11.Proiect de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de

transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin suplimentarea num rului
de curse i modificarea graficelor de circula ie, pe perioada 2008-2011”;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iilor i avizelor unice
emise de Comisia Tehnic  Jude ean  pentru amenajarea teritoriului i
urbanism;

13.Proiect de hot râre pentru aprobarea complet rii obiectului de activitate a
R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare i modificarea corespunz toare a
Regulamentului de organizare i func ionare a acestuia;

14.Proiect de hot râre privind înfiin area comisiei de selec ie a ofertelor
culturale, pentru finan are nerambursabil  de la bugetul Consiliului
Jude ean Maramure ,  pe anul 2010;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare, a organigramei i statului de func ii ale Revistei de cultur i
credin  româneasc  „Familia Român ”;

16.Raport privind utilizarea de c tre Pre edintele Consiliului jude ean a unor
sume din rezerva bugetar  constituit  în bugetul jude ului Maramure  pe
anul 2009

17.Raport asupra situa iei gestion rii bunurilor apar inând domeniului public
i privat al jude ului.



Supun votului dumneavoastr  prezenta ordine de zi, împreun  cu cele dou
solicit ri de care aminteam mai devreme.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.
Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre pentru

aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2009, pentru bugetul
propriu al jude ului Maramure . Avem avizul favorabil al comisiei pentru activit i
economico financiare. Sunt întreb ri? Dac  nu, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.38/2010
pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor pe anul 2009,

pentru bugetul propriu al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 2 avem proiectul de hot râre pentru
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate
din rezerva bugetar .

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, i acest proiect
de hot râre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate, fiind vorba
doar de suma alocat  pentru Revista “Familia Român ”.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Supun la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.39/2010
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
modificarea listei de investi ii a Consiliului jude ean Maramure , pe anul 2010.
Exist  avizul favorabil al comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.40/2010
privind modificarea listei de investi ii a Consiliului jude ean Maramure ,

pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea bilan ului contabil al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare, pentru
anul 2009.



Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Aeroportul, fiind o institu ie din
subordinea Consiliului jude ean, pentru a putea depune bilan ul la Registrul
Comer ului avea nevoie de avizul nostru, a a c  l-am dat.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. V  supun votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.41/2010
privind aprobarea bilan ului contabil al R.A. Aeroportul Interna ional

Baia Mare, pentru anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: La urm torul punct avem proiectul de hot râre
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului
Maramure , în cursul anului 2009. Comisiile juridic i economico-financiar  au
avizat favorabil proiectul de hot râre. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.42/2010
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului

Maramure , în cursul anului 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al jude ului
Maramure , în vederea transmiterii acestora în domeniul public al unor unit i
administrativ-teritoriale. Avem avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, a a

 vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.43/2010
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul

public al jude ului Maramure , în vederea transmiterii acestora în domeniul
public al unor unit i administrativ-teritoriale

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, la punctul 7 pe ordinea de zi
figureaz  proiectul de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de
administrare asupra unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure  de la
S.C. PROTEPLANT S.R.L. Maramure . Nici aici nu sunt probleme, a a c  v-o
supun la vot.



S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.44/2010
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare

asupra unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure
de la S.C. PROTEPLANT S.R.L. Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea suport rii din bugetul propriu al Consiliului jude ean Maramure  a
cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „ECOTUR – Turism în zona
transcarpatic ”. Avizul favorabil al comisiilor exist , a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.45/2010
privind aprobarea suport rii din bugetul propriu al Consiliului jude ean

Maramure  a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului
„ECOTUR – Turism în zona transcarpatic ”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect pe ordinea de zi este cel
privind aprobarea promov rii proiectului „Natur – Tradi ie – Aventur :
Promovarea Turismului în Defileul L pu ului” i aprobarea particip rii
Consiliului jude ean Maramure   la cofinan area acestuia. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.46/2010
privind aprobarea promov rii proiectului „Natur – Tradi ie – Aventur :

Promovarea Turismului în Defileul L pu ului” i aprobarea particip rii
Consiliului jude ean Maramure   la cofinan area acestuia;

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea promov rii proiectului „Natur – Tradi ie – Aventur : Mo tenire
Maramure ean  între Cos u i Mara” i aprobarea partici rii Consiliului
jude ean Maramure   la cofinan area acestuia. La fel ca i celelalte proiecte
anterioare, i acesta a fost avizat favorabil în comisii, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)
HOT RÂREA Nr.47/2010

privind aprobarea promov rii proiectului „Natur – Tradi ie – Aventur :
Mo tenire Maramure ean  între Cos u i Mara” i aprobarea particip rii

Consiliului jude ean Maramure   la cofinan area acestuia



Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 11 avem proiectul de hot râre
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee
jude ene, prin suplimentarea num rului de curse i modificarea graficelor de
circula ie, pe perioada 2008-2011”. Proiectul de hot râre a primit avizul favorabil
al comisiei de urbanism i amenajarea teritoriului, drept pentru care vi-l supun la
vot.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 voturi împotriv ,

HOT RÂREA Nr.48/2010
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de

trasee jude ene, prin suplimentarea num rului de curse
i modificarea graficelor de circula ie, pe perioada 2008-2011”

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea documenta iilor i avizelor unice emise de Comisia
Tehnic  Jude ean  pentru amenajarea teritoriului i urbanism. Dac  nu sunt
nel muriri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.49/2010
privind aprobarea documenta iilor i avizelor unice emise de Comisia Tehnic

Jude ean  pentru amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 13 avem proiectul de hot râre
pentru aprobarea complet rii obiectului de activitate a R.A. Aeroportul
Interna ional Baia Mare i modificarea corespunz toare a Regulamentului de
organizare i func ionare a acestuia. Comisia juridic i de disciplin  a avizat
favorabil proiectul de hot râre. Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.50/2010
pentru aprobarea complet rii obiectului de activitate a R.A. Aeroportul

Interna ional Baia Mare i modificarea corespunz toare
a Regulamentului de organizare i func ionare a acestuia

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe la proiectul de hot râre
privind înfiin area comisiei de selec ie a ofertelor culturale, pentru finan are
nerambursabil  de la bugetul Consiliului Jude ean Maramure ,  pe anul 2010.

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Domnule pre edinte, membrii comisiei de
cultur  au avizat favorabil proiectul de hot râre.



Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: O clip , domnule consilier.
Trebuie amintit aici c  urmeaz  ca în aceast  comisie consiliul s  î i desemneze trei
reprezentan i, ceilal i patru membri afla i în componen a acestei comisii fiind
speciali ti dinafara institu iei noastre. Din câte am în eles, în edin ele comisiilor
juridic i de înv mânt-cultur  au existat deja discu ii pe aceast  tem .

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Este adev rat, am stabilit deja care sunt
cei trei membri care s  fac  parte din aceast  comisie.

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: În regul . Nu trebuie s -i
nominaliza i acum, deoarece componen a comisiei se face public  dup  închiderea
sesiunii.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Supun acum votului dumneavoastr
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.51/2010
privind înfiin area comisiei de selec ie a ofertelor culturale, pentru finan are
nerambursabil  de la bugetul Consiliului Jude ean Maramure ,  pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare, a organigramei i statului
de func ii ale Revistei de cultur i credin  româneasc  „Familia Român ”.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, aici am f cut
urm torul amendament, în edin a comisiei juridice i de disciplin : Regulamentul
de organizare i func ionare se completeaz  la articolul 7 cu sintagma Consiliul de
administra ie se înlocuie te cu Consiliul consultativ compus din reprezentant al
Consiliului jude ean Maramure , director executiv, redactor ef adjunct i contabil
ef . Am propus aceasta pentru a nu fi o suprapunere total  între conducerea

operativ , adic  executivul, i consiliul consultativ. Sigur c , în acest consiliu
consultativ, ar fi nevoie s  desemn m i un reprezentant din partea Consiliului
jude ean Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Supun votului dumneavoastr
hot rârea împreun  cu amendamentul propus.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 1 ab inere

HOT RÂREA Nr.52/2010
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare, a

organigramei i statului de func ii ale
Revistei de cultur i credin  româneasc  „Familia Român

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Domnule pre edinte, dac  tot s-a f cut
referire acum la desemnarea unui coleg de-al nostru în consiliul consultativ al



revistei „Familia Român ” l-  propune pe domnul imon Gheorghe, inând cont
 „s-a ocupat cel mai mult de aceast  chestiune”.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Mergem mai departe, la ultimul
proiect de hot râre de ast zi, adic  cel pentru aprobarea Raportului privind
utilizarea de c tre Pre edintele Consiliului jude ean Maramure  a unor sume din
rezerva bugetar  constituit  în bugetul jude ului Maramure , pe anul 2009. Comisia
a dat avizul, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i 1 ab inere

HOT RÂREA Nr.53/2010
pentru aprobarea Raportului privind utilizarea de c tre Pre edintele

Consiliului jude ean Maramure  a unor sume din rezerva bugetar  constituit
în bugetul jude ului Maramure , pe anul 2009

Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul punct de pe ordinea de zi este Raportul
asupra situa iei gestion rii bunurilor apar inând domeniului public i privat al
jud ului. Propun însu irea acestuia de c tre plenul Consiliului jude ean
Maramure .

Raportul asupra situa iei gestion rii bunurilor apar inând domeniului
public i privat al jude ului a fost însu it de 31 consilieri jude eni,
consemnându-se i o ab inere.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, ordinea de zi a edin ei fiind
epuizat , doresc s  fac unele preciz ri legate de aeroportul Baia Mare i de lucr rile
la drumul Baia Sprie – Bârsana, dup  care vom trece la cele dou  solicit ri pe care
vi le-am prezentat la începutul edin ei.

1) Referitor la Aeroportul Interna ional Baia Mare, vreau s  v  spun c
Direc iile Consiliului jude ean au ajuns aproape de finalizarea caietului de sarcini
pentru licita ie. El nu va trece pân  când nu vom discuta cu fiecare consilier
jude ean, asta nu neap rat în comisiile de specialitate, ci probabil într-o alt
întâlnire cu dumneavoastr . Doamna Glodan a f cut o socoteal , ajungând la
concluzia c  posibilitatea noastr  de a ne împrumuta ar fi undeva în jurul sumei de
12,5 milioane euro. Deci, va trebui s  fim foarte aten i, pentru c  e o investi ie
important , acest împrumut derulându-se pe 10-15 ani i trebuind a fi asumat de
fiecare dintre noi. A a c  urmeaz  s  ne întâlnim ori în comisiile de specialitate, ori
într-o alt  formul  s  d m drumul la documente cât mai repede.

2) În ceea ce prive te investi ia de la drumul Baia Sprie – Bârsana i aici
doresc s  fac unele preciz ri.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, zilele trecute,
într-o emisiune televiza  a i afirmat c  noi am stabilit deja procedura pe care o
vom urma cu privire la licita ie i modul în care vom face aceast  investi ie. Dar



noi nu am f cut acest lucru, ci am aprobat doar ni te indicatori tehnico-economici
îns  procedura nu am stabilit-o. Am copiile proceselor verbale din comisia
economico-financiar  unde s-au discutat acele aspecte.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, repet ceea ce am spus i la acea
emisiune în direct, c  aeroportul interna ional Baia Mare este o prioritate pentru
absolut to i i responsabilitatea apas  pe umerii tuturor, iar dup  ce vom analiza
propunerile venite din Direc iile de specialitate ale Consiliului Jude ean vom lua o
decizie.

Apoi, în ce prive te drumul de la Baia Sprie – Bârsana, consider c  nu ar
trebui s  fie niciun fel de suspiciuni, pentru c  pân  la finalizarea acestor lucr ri va
fi o transparen  total . ti i c  avem o experien  trist  a jude ului, cu fonduri
europene la Bor a, care nu au fost bine coordonate i gestionate, i unde doar
guvernul i-a asumat fondurile pierdute de la Uniunea European , motiv pentru
care lucrarea are i ast zi mari probleme. Drumul Baia Sprie – Bârsana este o
lucrare extrem de important i nu putem s  ne tot juc m cu declara ii neadev rate,
pentru c  v  spun c  finan area lucr rii este asigurat  pân  la ultimul leu! Avem
prefinan are de peste 11 milioane lei, care înseamn  vreo 3 milioane i ceva de
euro. Mai mult, am fost la deschiderea lucr rii, exist  o mobilizare general i ne
ocup m îndeaproape, pas cu pas, de aceast  lucrare, împreun  cu speciali tii din
consiliu, cu dl. vicepre edinte Matei i to i trebuie s  ne implic m pentru c  este o
lucrare foarte important i nu trebuie s  ajungem în situa ia de a returna banii.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, la un moment
dat era o discu ie de incompatibilitate în ceea ce prive te semnarea contractului de

tre firma câ tig toare – Consor iul „Selina” i beneficiar – Consiliul jude ean
Maramure . Din punctul meu de vedere nu se confirm  aceste suspiciuni i v-
ruga ca în continuare s  v  asuma i lucrarea i s  sta i cu ochii pe banii care
probabil vor veni.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stimate coleg, nu cred c  ar trebui s  ne îndoim
de venirea banilor, fiindc  exist  un contract în acest sens. Banii nu ar putea ajunge
la noi doar într-o singur  situa ie, aceea în care nu am respecta procedura, proiectul
i pa ii care trebuie urma i. Înc  o dat  spun c  împreun  ne asum m toat

responsabilitatea pentru aceast  investi ie.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, cu privire la

acest subiect, a  dori s  v  spun c  exist  unele suspiciuni legate de primirea
integral  a sumei pentru aceast  investi ie, deoarece în anii trecu i au mai fost
situa ii când asemenea investi ii nu au fost finan ate pân  la cap t i banii s-au
terminat. Unii chiar sunt de p rere c  s-ar putea ca banii s  ajung  doar pentru
drumul pân  la Bude ti, i nu pân  la Bârsana cum ar trebui!

Apoi, vreau s  v  amintesc c  chiar dumneavoastr  a i spus de dou  ori c
întâmpina i dificult i în abordarea ministrului Berceanu pe problema drumurilor
din Maramure i c  o s  propune i schimbarea lui din func ie. V  rog s  o face i, i



 propune i un om competent, mai bun, pentru ca s  nu mai fi i dumneavoastr
înjurat în direct, la televizor, de poporul din Maramure !

Dl.pre edinte Mircea Man: a este i vreau s  spun public c  nu sunt
mul umit absolut deloc de modul în care ministrul Radu Berceanu se uit  spre
Maramure !

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Eu a  fi de p rere c  dumneavoastr
i putea s -i aminti i ministrului Berceanu c  exist  o hot râre de guvern a

României prin care s-au aprobat inclusiv sumele nu doar kilometri i por iunile de
drum na ional care trebuie reabilitate în Maramure , sume primite de la Banca
European  de Investi ii i care ar trebui s  existe, ca atare, i s  ne fie repartizate
înc  de anul trecut, adic  pentru: Baia Mare – Halmeu, Baia Mare – Sighetu
Marma iei i sigur, mai era i Mesteac n, dar pentru jude ul învecinat. Consider c
ar trebui s -i spune i lucrul acesta domnului ministru, ca s tie c i noi facem
parte din aceast ar !

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, cunosc treaba aceasta, am vorbit cu domnul
ministru, îns  ne-a programat pentru finan are abia în trimestrul III.

Stima i colegi, într-o alt  ordine de idei, vreau s  v  anun  c  va trebui s
reanaliz m organigrama Consiliului jude ean, poate chiar s  modific m un pic
structura, i mai ales s  folosim oameni care au experien  în administra ie i în
problemele jude ului. M  refer aici la înal ii func ionari publici – inspectori
guvernamentali cum sunt ei acum, ca de exemplu Pamfil Bercean i Gheorghe
Achim, care ar putea s  ne ajute în problemele jude ului, putând s -i implic m f
o cheltuial  din bugetul consiliului jude ean, ei fiind oricum pl ti i de guvern.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în momentul în
care inspectorii guvernamentali au intrat în rândul înal ilor func ionari publici
tocmai acest lucru li s-a stabilit: s  coordoneze toate proiectele cu finan are
european i cu cofinan are local . A a c  ar fi mult mai bine dac  i-am implica i
pe dân ii în aceste activit i.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Stima i colegi, acum am ajuns la cele
dou  solicit ri ale domnilor Bota i Chereche . Vreau s  fac aici unele preciz ri, i
anume:

În primul rând, problema iazurilor din Maramure  noi am mai discutat-o aici,
iar eu personal, din p cate, am luat la cuno tin  în profunzime de aceast  problem
chiar cu ocazia inunda iilor când, la Bor a era un pericol atât de mare c  se punea
problema evacu rii localnicilor din Baia Bor a. Sunt de acord c  cele dou  iazuri
de-acolo prezint  pericol, la fel i cele dou  iazuri care înconjoar  Baia Mare sunt
periculoase, îns  dac  o s  le transform m într-o chestiune politic  vom ajunge
extrem de r u. Este o problem  a tuturor celor ale i, îns  mai cu seam  a popula iei

im rene care suport  consecin ele polu rii de-atâta timp. Suntem pe primul loc în
ar  la gradul de poluare a ora ului i ne afl m în situa ia asta pentru c  nu s-a f cut

nimic de c tre nicio administra ie, în ultimii ani. Acum, avem rapoartele celor de la
Agen ia de Mediu, de la Garda de Mediu, de la ministerul de resort, în care ni se



arat  situa ia de fapt, i cât suntem de polua i. Am declarat i mai declar c  nu sunt
de acord ca societatea „Romaltyn” s  înceap  o exploatare a minereurilor în
imediata vecin tate a ora ului, unde exist  mall, locuin e, etc. A fost o discu ie i
ieri, la edin a Consiliului local Baia Mare, vizavi de faptul c  s-au dat avize de
construire i de func ionare la aceast  societate, dar lucrurile se bat cap în cap. Una
peste alta, exist  o problem , i înc  una grav , care trebuie rezolvat , iar
propunerile pe care ni le fac cei doi colegi parlamentari au fost supuse aten iei i
consilierilor locali, ieri în edin a de la municipiu, unde a fost respins  propunerea
de referendum. Din ce documente am aici, am s  v  citesc urm torul articol de lege
din referendum: „Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile
locale i jude ene, dup  caz, la propunerea primarului, respectiv a pre edintelui
Consiliului jude ean, sau a unei treimi din num rul consilierilor locali, respectiv a
consilierilor jude eni”. V  mai informez c  pentru organizarea unui referendum noi
va trebui s  asigur m absolut tot ceea ce înseamn  partea de finan are i logistica
necesar . Sigur c  r spunsul nostru este „da”, pentru c  nimeni nu dore te s  fie
poluat sau s  tr iasc  într-un ora  poluat, dar a face un referendum la care deja îi
tim cu to ii r spunsul nu înseamn  decât o cheltuial  de bani publici.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, am dori s  fi i
ceva mai explicit asupra acestei chestiuni, deoarece sunt unii dintre noi care am
lipsit ieri din localitate i nu tim ce dezbateri au avut loc în edin a consiliului
local. Spune i-ne concret ce se propune i care au fost problemele discutate, ca s
putem i noi judeca în cuno tin  de cauz . Care sunt, de fapt, solicit rilor domnilor
Bota i Chereche ?

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, eu am spus i repet: nu vreau
 transform m aceast  chestiune într-o problem  politic , deoarece ne putem

descalifica în fa a opiniei publice. Ce s-a întâmplat, de fapt? A avut loc, la uior, o
dezbatere, unde au fost prezen i cei de la Agen ia de Dezvoltare Durabil i au inut
conferin a cu reprezentantul B ncii Mondiale, care vine cu o finan are de 120 de
milioane de euro, propu i a se da pentru securizarea iazurilor. Din aceast  sum ,
Maramure ului i-ar reveni 40 de milioane euro. Acolo, în timpul conferin ei, ne-am
trezit cu solicitarea domnului senator Sorin Bota, de i se discuta despre cu totul
altceva! Agen iile de Mediu din Maramure i Cluj, pe toate rapoartele pe care
le-au întocmit referitor la ac iunea de securizare prezentat  de firm , au venit în
sprijinul exploat rii acestor halde de steril, care se va finaliza cu securizarea lor.
Îns , ieri am declarat public c  ar putea exista, cum se întâmpl  de obicei la români,
i un pic de „iz de afacere”! Cunoa te i cu to ii experien a Societ ii comerciale

„Transgold” care a intrat în faliment în anul 2006, pentru incapacitate de plat , iar
în spatele acestei „afaceri” cred c  exist  aceea i oameni care au gestionat
„Transgold”-ul. Nu vreau s  învinov esc consiliul local Baia Mare, îns
modalitatea, avizele i autoriza iile de func ionare sunt eliberate de c tre aceast
institu ie i nu de c tre Consiliul jude ean! Ce este mai grav, este c  au licen  de



concesiune pentru exploatarea iazurilor, nr.1/1998, acordat  de Agen ia Na ional
pentru Resurse Minerale i prin Hot rârea de Guvern nr.437/1999.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, trebuie de
zut bine acest lucru, pentru c  eu cred c  acea licen  nu mai este valabil .

Dl.pre edinte Mircea Man: Ba da, din p cate este valabil . A adar, într-un
document ni se prezint  condi iile de func ionare, ce înseamn  închiderea i
refacerea mediului – dac  s-ar întâmpla acest lucru – precum i faptul c  noi am
pierde 7,2 milioane euro dac  firma nu ar func iona, îns  eu nu cred c  acest lucru
poate fi socotit un criteriu. „Studiile de evaluare a riscului asupra st rii de s tate
a popula iei din vecin tatea S.C. „Romaltyn”, efectuate de Institutul de S tate
Public  din Cluj în anul 2005 i de c tre Centrul de Mediu i S tate Cluj i
Cabinetul de Medicin  a Mediului Cluj în anul 2006, concluzioneaz  c  în
condi iile unei func ion ri normale apare un risc redus asupra popula iei din zon ,

 a avea un impact semnificativ asupra acesteia”. Tocmai v-am citat din dosarul
pe care l-a depus societatea „Romaltyn” la toate agen iile de mediu pentru
ob inerea avizelor. Cam asta e situa ia, iar dac -i întreb m pe cei de la Agen ia de
Mediu, de la Apele Române, etc. ne vor spune c  în fiecare zi suntem polua i, iar
ceea ce vine de la Baia Sprie înspre ora , în ape, este tot poluare.

Pe scurt, cei doi parlamentari solicit  organizarea de referendum pentru
interzicerea folosirii cianurii în ora ul Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, problema
polu rii în ora ul Baia Mare nu este nou , cunoa tem cu to ii c  aceasta exist  de
ani de zile, dar poate c  nu am aborda aceast  chestiune acum cu atâta seriozitate
dac  nu ar exista acel precedent periculos, de fapt accidentul de poluare din anul
2000 al firmei „Transgold”. Într-adev r, un referendum ar fi extrem de costisitor
acum, îns  nu putem nici s  plafon m parlamentarii maramure eni care cer acest
lucru. Consider c  trebuie s  avem mai multe discu ii deoarece au existat multe
proteste legate de aceast  chestiune i s  vedem cum rezolv m problema. Oricum,
repet, sunt de p rere c  un referendum este doar o condi ie de avarie, iar cea mai
bun  solu ie ar fi organizarea unei dezbateri publice, într-o prim  etap , în perioada
imediat urm toare.

Dl. pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, eu am s  v  citesc, foarte pe
scurt, concluziile date de speciali ti, pentru a v  putea forma o idee: „ Considerente
privind impactul de eurilor miniere existente pe amplasamentele din municipiul
Baia Mare, în cazul în care acestea nu sunt relocate în depozite de de euri
conforme: Iazurile de decantare de la T ii de Sus, haldade zgur  a Flota iei
Centrale i depozitele de 500 de mii de tone pirit  de uior, cu con inut ridicat în
arseniu constituie depozite neconforme, având un mare impact asupra factorilor de
mediu. A nu reloca aceste depozite, indiferent c  sunt procesate sau nu, constituie
o grav  eroare atât uman  cât i juridic , obligând cu bun tiin  ca popula ia s
fie supus unei agresiuni continue, ca de exemplu: dep irea continu  a pulberilor
totale de suspensii în urma fenomenului de defla ie, antrenarea de vânt a sterilului,



deprecierea solului, a apelor de suprafa i a celor subterane prin antrenarea
ionilor de metale grele i arsen. A nu continua depozitarea sterilului pe iazul

Aurul , în condi iile în care acesta este prev zut a fi preg tit de închidere la o
capacitate de înmagazinare de 15 milioane tone  ast zi având doar 5,4  atrage o
mare responsabilitate, iar închiderea efectiv  va trebui efectuat  din alt  surs  de
finan are. Retragerea operatorului minier de pe iazul Aurul  oblig  ca activitatea
de între inere i monitorizare, obligatorie conform legii minelor,  s  fie suportat
din alte surse de finan are .

Acestea sunt, stima i colegi, concluziile date de Garda Na ional  de Mediu,
Agen ia de Mediu i Apele Române. Mai fac o singur  men iune: trebuie s
recunosc c  am prezentat ieri în edin a Consiliului local Baia Mare toate
acordurile pe care le-a dat Consiliul jude ean Maramure , i anume: la data de
30.05.2007, certificatul de urbanism nr.95 – construire conduct  hidrotransport
între uzina „Romaltyn” i iazul de decantare „Aurul”; în data de 28.09.2007 s-a
emis autoriza ia de construire nr.144 pentru obiectivul nominalizat adineauri,
valabilitatea acestei autoriza ii fiind prelungit  apoi, deoarece legea ne obliga s
facem acest lucru. Deci, m-am consultat cu departamentul juridic al consiliului i
am ajuns la concluzia c  avizele au fost date în conformitate cu legea. Spun aceste
lucruri ca s  nu existe niciun fel de specula ie asupra faptului c  am dat avizul în
anul 2007 i acum nu mai recunoa tem! Repet, eram obliga i s  d m acest aviz,
pentru c  discut m despre lucruri aflate în extravilanul B ii Mari i  nu  în
intravilanul municipiului.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, privitor la
rela ia dintre aceast  societate i autorit ile publice din Maramure , v  spun c  nu
pot crede c  aceast  societate nu a încercat s  aib  discu ii serioase cu
reprezentan ii jude ului i reprezentan ii societ ii civile b im rene. La fel, nu pot

 cred c  aceast  societate, care ast zi are toate avizele pentru prelucrarea acestor
halde, mai poate fi stopat ! Sunt de acord cu propunerea parlamentarilor c  numai
un referendum ar putea, din punct de vedere juridic, s  stopeze activitatea de
prelucrare a haldelor respective. A a c , eu cred c  este nevoie de un referendum.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, haide i s  l murim lucrurile: de
când sunt eu pre edinte al Consiliului jude ean nu a venit nimeni de la societatea
„Romaltyn” s  discute cu mine aceste aspecte nici m car o jum tate de minut! Mai
mult, pe vremea când eram eu parlamentar am purtat astfel de discu ii i l-am
întrebat pe directorul de la „Romaltyn” s  ne spun  cine este în spatele acestei
firme dintre cei din fosta conducere a „Remin”-ului, iar r spunsul a fost cât se
poate de clar: domnul Hudrea! A a c  trebuie s ti i c  nici în perioada trecut i
nici în prezent Consiliul jude ean nu are niciun fel de implicare în aceast
chestiune!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
am venit la aceast edin  de consiliu direct de la ni te cursuri de legisla ie privind
protec ia mediului  unde, ca material didactic, aveam revista Eco News  pe care



v-o prezint i domniilor voastre i care, pe prima pagin  prezint  titlul Ro ia
Montana  ultimele clipe . Aici vreau s  fac o paralel  între noi i Proiectul Ro ia
Montana: fiind o discu ie la nivel foarte înalt cred c  în final se va lua o decizie
politic  acolo, existând toate condi iile îndeplinite pentru demararea proiectului
care presupune exploatarea aurului din cariere la suprafa i prelucrarea lui prin
cianurare. La noi exploatarea s-a încheiat, au rezultat ni te de euri în urma
prelucr rii, iar acum, pentru c  se mai g se te în steril o anumit  cantitate de aur,
acesta se va produce prin cianurare. Deci, decizia va fi tot politic , stima i colegi,
pentru c  toate avizele necesare vor exista i la noi i la Ro ia Montana! Pentru
Ro ia Montana a existat un ministru care a oprit deocamdat  demararea proiectului,
îns  nu se tie pe cât timp i iar i vom vorbi tot de o decizie politic ! Cred c i în
cazul nostru tot la fel va fi, pentru c – îmi place s  cred acest lucru – pentru c  noi,
în general, reu im s  ie im din ceea ce înseamn  acest flagel numit poluare fiindc
suntem dezinteresa i! i ar trebui s  ne preocupe constant acest lucru, pentru c
cred c  într-adev r nu avem nevoie de aceast  activitate la Baia Mare! Spun acest
lucru nu neap rat în calitate de specialist care vreme de 30 de ani a lucrat ca geolog
cercet tor la Universitate în acest domeniu, ori ca specialist în mediu, ci pentru c
exist  un precedent i pentru c  Baia Mare este cunoscu  în Europa, din anul 2000
încoace, datorit  acelui nefast „accident Aurul”, care s-ar putea transforma acum,
Doamne fere te, în „accidentul Romaltyn”! Este o realitate i nu cred c  cineva ar
putea s -mi demonstreze c  poate fi conceput ca activitate de securizare a iazurilor,
pentru orice condi ii excep ionale conjucturale care pot s  se creeze la un moment
dat, a a cum a fost în cazul accidentului „Aurul” din anul 2000! Se tie c  studiile

cute ulterior accidentului au ar tat c  acele condi ii excep ionale care s-au întrunit
atunci, respectiv: z pad  c zut  din abunden , înc lzirea brusc i ploile au dus la
cre terea volumului din iaz într-un foarte scurt timp i în a a m sur  încât a
deversat peste iaz! Iar de-aici încolo a fost accidentul „Aurul”, cunoscut în întreaga
Europ ! Chiar ast zi, la cursurile mele, dac  nu ar fi trebuit s  ajung la aceast
edin  de consiliu, ar fi trebuit s  le prezint studen ilor acest caz, al turi de alte

cazuri similare care exist i în alte p i ale lumii, dar care sunt foarte pu ine,
pentru c , în general, lumea se fere te chiar s  le fac  publice! Astfel de cazuri sunt
considerate nepromovabile, fiind lovite de oprobiul public oriunde în lume!

Din perspectiva noastr , eu cred c  acum ar trebui, în primul rând, s  fim
inteligen i i s  ne implic m cât se poate, i chiar am o propunere în acest sens: s
proced m la o dezbatere public , iar dac  în urma acesteia vom concluziona c  este
necesar s  ne implic m i într-un referendum, sigur c  vom face i acest lucru.
Deocamdat  consider m c  în acest moment este mai potrivit  organizarea unei
dezbateri publice, pentru c  sunt foarte pu ini cei care sunt informa i, în acest
moment, despre ceea ce înseamn  acest lucru.

Închei acum spunându-  cu mândrie, tot din perspecti  politic , faptul c
Partidul Na ional Liberal a propus în Parlamentul European o lege privitoare la



interzicerea utiliz rii cianurilor în activit ile de extragere a aurului, propunere care
a r mas în dezbaterea Comisiei Europene în continuare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule Kovacs, dac  nu zicea i ultima parte a
interven iei dumneavoastr  a  fi fost cu totul de acord cu ea, c  m  gândesc c  ar fi
putut face acea propunere atunci când era la guvernare i n-a f cut-o! Cu toate
acestea, ceea ce a i propus este corect i finaliz m chestiunea aceasta spunându-

 vom invita reprezentan i din Ministerul Mediului, poate chiar pe ministrul
acestuia, vom invita pe absolut to i factorii de responsabilitate s  participe la o
dezbatere public  pe aceast  tem . Rog membrii comisiei de specialitate a
consiliului jude ean s  se angreneze în aceast  chestiune, iar noi vom asigura toat
logistica necesar  desf ur rii ac iunilor, astfel ca ea s  fie foarte bine popularizat ,
mediatizat , organizat , pentru a participa cât mai mult  lume.

Acum, cu permisiunea domniilor voastre, am s -i dau cuvântul domnului
deputat C lin Chereche , pentru a ne expune i domnia sa punctul de vedere.

Dl.C lin Chereche , deputat în Parlamentul României: Domnule
pre edinte, doamnelor i domnilor consilieri, stimat  audien , în primul rând cred

 dup  10 ani de la accidentul ecologic de la „Aurul” a venit momentul s  spunem
 dorim cu-adev rat ecologizarea i securizarea iazurilor, îns  nu prin aceast

metod  de prelucrare prin cianurare. Vreau s  v  spun c  în Parlamentul României
exist  o ini iativ  legislativ , un amendament la legea minelor, propus în anul 2008
de c tre Peter Eckstein, prin care se dorea interzicerea folosirii cianurilor în
mineritul din România. Din punct de vedere politic, ini iativa este i în acest
moment blocat  Comisia pentru Industrii din Camera Deputa ilor. V  anun  c  eu
m-am consultat atât cu grupul Patidului Na ional Liberal cât i cu cei din Partidul
Social Democrat din Camera Deputa ilor, la fel cu grupul Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România i cu grupul de deputa i independen i din Camera
Deputa ilor, care au fost cu to ii de acord cu reintroducerea i rediscutarea acestui
amendament, în vederea adopt rii lui. Din p cate nu avem înc  un semnal clar al
reprezentan ilor Partidului Democrat Liberal din Camera Deputa ilor. Ce pot s  v
mai spun este faptul c  cei din consiliul local Baia Mare au blocat, de fapt au
suspendat o autoriza ie de construire acordat  S.C. „Romaltyn” care era înc
valabil , dar acest lucru nu înseamn  c  acela i consiliu local sau un altul nu va
putea da din nou o asemenea autoriza ie, peste o lun , dou  sau un an! A  vrea ca
prin acest referendum, maramure enii, sau mai bine zis b im renii, s - i spun
cuvântul, pentru c  ar fi pentru prima oar  când noi cu to ii am da dovad  de spirit
civic! Îi felicit pe cei din grupul liberal din consiliul local Baia Mare care au avut o
atitudine foarte corect  ieri i au sus inut propunerea de referendum, prin care am
putea bloca func ionarea societ ii „Romaltyn” i folosirea cianurilor în
Maramure ! V  mul umesc!

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umim i noi domnului deputat i îl
asigur m c  vom face o dezbatere public  dac  se poate cât mai curând. Totu i, ca
om care m  aflu de câ iva ani în politic , a folosi o chestiune care doare foarte tare



în întreg Maramure ul într-o perioad  critic , chiar dac  nu este cu inten ie,
consider c  nu ar trebui s  i se dea conota ii politice. Dar eu personal v  garantez c
P.D.L-ul din Maramure  nu va fi de acord niciodat  cu intoxicarea i cianurarea
popula iei acestui jude .

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, stima i colegi
i invita i, distin i reprezentan i ai presei, consider c  a i fost generos aducând

imediat, la solicitarea celor doi parlamentari chestiunea în plenul Consiliului
jude ean, prin acest gest dând cu to ii dovad  de în elegerea problemelor grave din
jude , dar mai mult decât ceea ce s-a f cut i ceea ce se preconizeaz  a se face –
adic  o dezbatere public – nu cred c  se poate face în momentul de fa . A  aduce
în sus inerea acestei idei - care, iat , nu este doar a mea, ea fiind formulat i de al i
colegi – câteva argumente care vin atât dinspre domenii pe care evident c  nu le
parcurgem acum, ele f când parte din departamente ale activit ilor tiin ifice, cât i
din punctul de vedere al ciberneticii sociale a organismelor guvernamentale de
autoritate sau de reglementare, cum este Consiliul jude ean, un organism jude ean
de reglementare. Evident c  dac  s-ar impune, dac  gândul ne trimite la un posibil
viitor referendum nu doar la nivel de Baia Mare ci i la nivel de jude , i dac
aceast  idee va triumfa, vom face acest lucru, chiar dac  ar putea s  ne coste, cu
toate c  la ora actual  exist  în lume formate de referendumuri care merg pân  la
gratuitate. Asta înseamn  c  s-ar putea organiza un referendum cu personal din
jude , din autorit ile administrative i cu personal bugetar din alte segmente – cum
ar fi cel din înv mântul preuniversitar- gratuit! Spun acest lucru ca s  nu-i sperie
prea tare pe unii ideea de referendum, deoarece ar putea exista persoane care s  se
gândeasc  la anumite câ tiguri politice sau electorale prin acest referendum – a a
cum s-a i spus aici. Din punct de vedere general al evolu iei economiei mondiale,
ceea ce ni se aduce în fa  este un lucru firesc! Într-o anumit  perioad  a istoriei
exploat rilor elementelor valoroase ale p mântului s-a mers cu exploatarea pân  la
cât a permis tehnologia. Se tie cât de bogate sunt acum depozitele noastre de
steriluri din flota ii. Ast zi nu a  fi luat cuvântul dac  nu a  fi fost singurul
maramure ean întâmpl tor prezent – f când parte dintr-o delega ie guvernamental
i neguvernamental - în Australia, pe vremea când eu eram senator, unde am

participat la o demonstra ie interna ional tiin ific  împreun  cu canadieni,
americani, chinezi, reprezentan i ai statului Chile i India, practic cu speciali ti din
toat  lumea, demonstra ie la care s-a dovedit faptul c  australienii erau cei mai buni
din lume la exploatarea acestor tipuri de steril, pentru a da randamente totale. De
fapt, dup  cum se tie, tot ei sunt cei care au venit la noi, în Baia Mare, s
exploateze aceste reziduri, prin firma ESMERALDA! Dac  au f cut atunci treab
bun  sau nu e greu de judecat acum, c ci accidentul de la „Aurul” s-ar fi putut
produce i dac  nu func iona firma atunci în 2000, i dac  n-ar fi fost aceast
capacitate industrial  de valorificare i deplasare a unui depozit de steril în alt loc!
Oricum, noi cei din Maramure  ne afl m într-o zon  cancerigen , oricum
Maramure ul, prin haldele lui de steril, este un jude  cu cel mai mare poten ial de



cancer, iar faptul dac  vom exploata sau nu unele sau alte halde de steril noi tot
mânem cu ele, f când parte din portofoliul nostru de probleme i din palmaresul

nostrul de nonbog ii! Eu îl recunosc i m  închin în fa a specialistului Marinel
Kovacs, îns  la ora actual  nu exist  alt  procedur  de extragere a acestor bog ii
decât prin metoda cianur rii!

Deci, ideea este c preocuparea noastr  major  cea mai s toas  este aceea
de a conserva bine aceste halde de steril, iar în ce prive te toat  ideea cu
referendumul consider c  a fost o prostie politic , tiut fiind dinainte care va fi

spunsul poporului!
Iar pe dumneavoastr , domnule pre edinte, cu toat  stima i pre uirea mea, a

vrea s  v  v d cum face i în Parlamentul României o Constitu ie care s
men ioneze c  noi, una din na iunile cu cea mai mare tradi ie a bicameralit ii, vom
renun a la dou  Camere i vom avea doar una, în condi iile în care recomandarea
organismelor europene este cea de a avea dou  Camere în Parlament!

Închei, domnule pre edinte, spunându-  c  trimiterea la acest referendum ar
fi o trimitere în derizoriu a unor idei certe, clare, pe care le împ r im cu to ii, i

 rog s  genera i o dezbatere ampl  cu speciali ti, în func ie de care s  putem
judeca lucrurile! Mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, dou  men iuni doresc s  fac
aici: 1) nu m  întreba i pe mine dac  doresc s  fac referendum deoarece i
dumneavoastr ti i r spunsul, fiind profesor i citind multe c i de specialitate din
domeniul politic, iar 2) crede i-  c  în toat  abordarea i responsabilitatea pe care
o avem nu trebuie s  lans m ideea c  tot Maramure ul este cancerigen! E-adev rat,
avem iazurile care trebuie securizate, dar tot a a avem un jude  extrem de frumos
din punct de vedere turistic, c utat de mult  lume din alte ri, dovad  fiind
ultimele statistici care spun c  de s rb torile pascale din acest an jud ul nostru a
fost cel mai vizitat! Iar haldele de steril de la Colbu 1, Colbu 2, Nov , etc.
reprezint  un pericol numai în caz de catastrofe naturale, cum ar fi, spre exemplu,
inunda ii de anvergura celor din anul 2008, când s-ar produce devers ri ale
iazurilor. De aceea aceste iazuri sunt propuse a fi securizate i ecologizate, iar
sumele pentru acestea trebuie s  reprezinte o problem  real , la fel ca i dezbaterea
public .

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte,
dumneavoastr  bine vede i lucrurile, dar s  nu uita i de acea lume a ciupercilor, din

durile noastre, pe care mul i le consum  cu pl cere, ne tiind c  sunt atât de multe
ciuperci otr vitoare cât s  omoare to i oamenii într-o singur  zi, dac  ace tia le-ar
consuma i dac  nu s-ar feri de ele! Deci, f când o paralel , important ar fi s
cunoa tem cu to i acele zone cancerigene, p toase, cu probleme, s  le prezerv m,
i s  le evit m.

Dl.pre edinte Mircea Man: Vreau i eu s  v  spun, domnule profesor
Ardelean, r mânând tot în acela i registru, c  nici gripa din urm  cu 100 de ani nu
seam  cu gripa din zilele noastre!



Dl.vicepre edinte C lin Matei: Stima i colegi, doresc i eu s  fac o
precizare: la toat  tevatura i discu iile din ultimele zile referitoare la aceast
chestiune a polu rii, un singur segment profesional a r mas consecvent i a dat
dovad  de o bun  în elegere i prezentare a acestei chestiuni: cei din mass-media,
fapt pentru care îi felicit. În rest am asistat la o grosolan  falsitate, f cut  în special
de cei din prim rie – i spun asta pentru c  nu voi candida curând pentru postul de
primar al municipiului, cel pu in nu în urm torii doi ani! A i v zut cum în ultimul
timp, apar în ziar fotografii din ce în ce mai mari cu poten ialii candida i la func ia
de primar al B ii Mari, dac  se vor organiza alegeri în locul domnului Anghel,
candida i care fac tot felul de promisiuni de corectare a acestei situa ii privitoare la
poluare i la haldele de steril. V  spun c  toate acestea sunt false, la fel ca i a a-
pretin ii politicieni deveni i dintr-o dat  mari ecologi ti! Eu am refuzat s  dau orice
declara ie de pres  oric rui trust media, oric rei publica ii, pentru c  am vrut s  m
documentez i s  v d pân  unde merge aceast  falsitate. i ar trebui ca atât cei din
mass-media cât i restul lumii s  ne punem anumite întreb ri, ca de exemplu: Ce a
câ tigat statul român de pe urma firmei „Transgold” care a exploatat acel steril anii
trecu i? V  spun eu: nimic!

Deci, haide i s  vedem mai clar cum se petrec lucrurile, s  vedem ce se
întâmpl  în mod real cu autorizarea sau neautorizarea societ ii „Romaltyn”, c ci
din câte am în eles eu consilierii locali habar n-aveau în edin  c  s-a dat
autoriza ie acestei societ i comerciale! Nu trebuie s  ne tot învârtim dup  deget, ba

 nu  s-a dat autoriza ia ori c  a fost blocat , ba c  ar trebui s  se fac  dezbatere
public , pentru c  ne-am putea trezi cu ac ionarea în judecat  din partea firmei
„Romaltyn” care a primit aviz pentru începerea lucr rilor i acum sunt bloca i! A a

 p rerea mea este c  trebuie s  r spund  cei care au eliberat aceste documente de
func ionare! Iar în ce ne prive te, singurul lucru care r mâne de f cut este
organizarea dezbaterii publice!

Dl. vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, vreau s  spun i eu, pe
scurt, câteva chestiuni. De fapt, a  face o paralel  între ceea ce înseamn  modul de
ac iune a politicii române ti i cel în care ea este lipsit  ca expresie, astfel încât
ast zi nu mai ajungem nici la Tiraspol, doar la Chi in u i la Kahul. Mai pe în eles,
dac  mergem cu asemenea demersuri i pe plan local în ceea ce înseamn
perspectiva de dezvoltare a jude ului prin tot ceea ce îl ponegrim noi aici, i facem
din ceva i mai mare, s-ar putea s  nu mai avem nici atât cât avem. Rug mintea
mea este s  parcurgem cu tact situa ia – i departe este de mine gândul la cianuri –

 avem o expresie clar  în ceea ce înseamn  perspectiva acestei zone pe care, din
cate, o mo tenim cu toate consecin ele pe care ea le are în vie ile noastre

cotidiene i în perspectiv i s  nu fim de acord, dar cu tact i mult
responsabilitate, ca s  nu stric m i a a mai nimic din ceea ce avem.

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, stima i colegi,
 dori s  completez ceea ce s-a spus aici cu o singur  chestiune. Tema

referendumului nu este nou i observ c  se reia obsesiv. P rerea mea este c  nu



domnii parlamentari sunt cei care au descoperit aceast  manevr  de a induce în
mentalul colectiv ideea rezolv rii iminente a unei probleme doar pentru a o puncta
din punct de vedere politic. Îns , domnule pre edinte, atât dumneavoastr  cât i
domnul prefect ave i în subordine în zona administrativ  toate aceste institu ii ale
statului care au acordat aceste avize firmei respective. Din punct de vedere juridic,
asist m la o dilem : fie c  aceste autoriza ii au fost eliberate pe baza unor principii
tehnice care dep esc capacitatea noastr  de în elegere i ne fac s  avem aceast
reac ie de uimire, fie ne temem de ceva care nu are în realitate un substrat psihic.

a c  propunerea mea ar fi ca acele institu ii care au dat avizele i acordurile de
func ionare s  fie chemate la ordine, în fa a comisiilor de specialitate ale
Consiliului jude ean i în fa a opiniei publice i s  se înceap  o anchet  pe aceast
tem . Cineva trebuie s  se fac  r spunz tor de situa ia creat . Nu se poate s
autoriz m o asemenea firm , zic eu criminal  pentru locuitorii jude ului, f  ca
cineva s  î i asume o responsabilitate în acordarea acestor avize. Consider c
de inem suficiente instrumente administrative pentru a chema la ordine pe cei
responsabili, sigur în paralel cu aceast  dezbatere public  pe care o vom face. To i
dorim un mediu curat îns  cei care vegheaz  la men inerea mediului curat – garda
de Mediu, Agen ia de Mediu, etc, trebuie s  r spund  acestor întreb ri în fa a
noastr . Deci v  rog s -i convoca i s  ne dea r spunsurile pe care le a tept m.

Dl.pre edinte Mircea Man: Eu cred c  suntem de acord cu to ii c  nu este
cazul s  supunem votului acest referendum acum, îns  nu excludem posibilitatea
organiz rii unuia, dac  dezbaterea public  nu va fi solu ia cea mai bun .

Stima i colegi, dac  nu mai sunt interven ii, închei edin a mul umindu-
pentru participare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 14 aprilie
2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


