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România
Jude ul Maramure
Consiliul Jude ean

Nr.2274/27 aprilie 2010

Proces Verbal
al edin ei extraordinare a Consiliului jude ean Maramure

din data de 27 aprilie 2010

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.193 din 22.04.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 24 aprilie 2010.

Sunt prezen i 33 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 pan Vasile – director al Direc iei planificare
teritorial i urbanism, domnul Chendea Cristian – director interimar al Direc iei
tehnice, 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, domnul Rusu Viorel – director al Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie,
dl. Robescu Gheorghe – director al Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Popular ,
domnul Alexa Tiberiu – director al Muzeului Jude ean “Centrul Artistic Baia Mare”,
precum i un num r de 12 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 10 puncte, plus unul suplimentar, i anume:

1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%
calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea
programelor de dezvoltare local , pentru proiecte de infrastructur  ce necesit
cofinan are local  pe anul 2010;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze
de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul
sportului, declarate eligibile pentru finan are în anul 2010;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul
2010 al S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure ;
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4. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public
al jude ului Maramure  în domeniul public al comunei C line ti;

5. Proiect de hot râre privind darea în administrarea colii generale pentru copii
cu deficien e psihice nr.2 Baia Mare a unui imobil din domeniul public al jude ului
Maramure ;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare
asupra unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure  de la Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului;

7. Proiect de hot râre pentru modificarea componen ei consiliului de
administra ie al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare;

8. Proiect de hot râre pentru desemnarea a doi reprezentan i ai Consiliului
jude ean Maramure  în consiliul consultativ al Spitalului de Boli Infec ioase,
Dermatovenerologie i Psihiatrie Baia Mare;

9. Proiect de hot râre pentru aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii
directorilor institu iilor de cultur  din subordinea Consiliului jude ean Maramure ;

10. Proiect de hot râre pentru desemnarea conducerii interimare a Muzeului de
Mineralogie Baia Mare.

Suplimentar:
11. Proiect de hot râre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al

jude ului Maramure  în domeniul public al jude ului, în vederea trecerii acestora în
domeniul public al comunei Rona de Sus.

Supun aprob rii dumneavoastr  retragerea punctului 8 de pe ordinea de zi, pe
motivul c  nu este bine fundamentat proiectul de hot râre.

Cine este pentru? Împotriv ? Ab ineri?
S-a votat în unanimitate retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de

hot râre pentru desemnarea a doi reprezentan i ai Consiliului jude ean Maramure  în
consiliul consultativ al Spitalului de Boli Infec ioase, Dermatovenerologie i
Psihiatrie Baia Mare.

Supun votului dumneavoastr  ordinea de zi a edin ei, f  punctul 8.
S-a aprobat cu unanimitate de voturi ordinea de zi.
Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, stima i colegi, cu proiectul de hot râre

pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculat  din cotele i sumele
defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de dezvoltare
local , pentru proiecte de infrastructur  ce necesit  cofinan are local  pe anul 2010.
Vreau s  v  spun c  am discutat cu fiecare primar, ne inând cont de culoarea politic ,
i în func ie de proiectele pe care ace tia le-au avut am încercat s  ajut m cât s-a putut

dar, sigur, sumele pentru cofinan ri sunt mult mai mari decât posibilit ile noastre.
Suma necesar  pentru acoperirea cofinan rilor ar fi fost de peste 200 de miliarde, iar
noi am avut de împ it doar 152 de miliarde lei, dac  nu m  în el, dar nu a r mas
nicio prim rie f  sum  repartizat . Exist i avizul favorabil al comisiei economico-
financiare, a a c  da i-mi voie s  v  supun votului proiectul de hot râre.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.54/2010
pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculat  din cotele

i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor
de dezvoltare local , pentru proiecte de infrastructur  ce necesit  cofinan are

local  pe anul 2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are nerambursabil i a
sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile pentru
finan are în anul 2010.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, un singur
amendament a  avea aici: în urma întâlnirii membrilor comisiei pentru sport de ast zi
diminea , am propus s sc dem din suma de 500 de mii alocat  celor de la HCM Baia
Mare 50 de mii pe care s -i ad ug m Academiei de Handbal „Minaur Baia Mare”. Cu
alte cuvinte, HCM r mâne cu 450 de mii, iar Minaur va primi în loc de 100 de mii
150.

Dl.pre edinte Mircea Man: În  regul . Supun votului dumneavoastr  acest
amendament.

S-a votat în unanimitate amendamentul propus de domnul consilier Zetea
Gabriel.

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 2 împotriv i 1 ab inere

HOT RÂREA Nr.55/2010
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul sportului,
declarate eligibile pentru finan are în anul 2010

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Stima i colegi, din fericire eu nu am participat
ieri la meciul de handbal i spun din fericire pentru c  dac  a  fi fost în sal  a  fi tr it
momente penibile! Asta datorit  unor gre eli sau proastei gestion ri a unora sau altora
i care au pus în derizoriu institu ia noastr ! Pe baza acestor considerente, a  dori s -i

ruiesc domnului antrenor al echipei i totodat  consilier jude ean Ioan B ban o
pereche de m nu i de box, pentru a se putea ap ra data viitoare de o eventual asalt al
publicului, fiindc  furia publicului iubitor de acest gen de sport nu suport  amestecul
politicului în sport!

Dl.consilier jude ean Ioan B ban (antrenor al echipei de handbal feminin
tiin a HCM” Baia Mare): Nu tiu dac  eu sunt cel mai implicat în treaba aceasta i

nu cred c  trebuie s  m  ap r de public pentru c  eu cred c  publicul m  respect !
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Dl.vicepre edinte Matei C lin: Vreau s  v  mai spun ceva: în acest consiliu
jude ean nu Matei, Man sau Marinescu dau bani pentru orice, ci plenul aprob  toate
sumele! Iar în ce prive te clubul de rugby al c rui pre edinte sunt, s ti i c  niciodat
nu s-a spus c  Matei a dat bani pentru acesta i nici nu am f cut politic  din acest
sport!

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, „dup  actele de
bravur i dup  toate acele proiecte aduse în Maramure ”, i mai ales „dup  banii cu
nemiluita adu i aici de la guvern”, se pare c  sunte i cu-adev rat pre edintele tuturor

ci a i dep it grani ele Maramure ului! În ce prive te incidentele care au avut loc în
dup -amiaza de dup  acel meci de handbal, îmi pare foarte r u c  a i fost denigrat i
umilit, îns  probabil este ceva de înv at pentru dumneavoastr , pentru c , dac  de la
„pre edintele tuturor maramure enilor” a i devenit „pre edintele tuturor”, cred c
ast zi a i devenit doar „pre edintele unora”! Mul umesc.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori s  le
transmit colegilor c  aceast  comisie de sport a dat dovad  de un echilibru
extraordinar în împ irea sumelor pentru cluburile sportive. Din 33 dosare depuse pe

Ghidul solicitantului”, dup  minu ioase verific ri am putut declara eligibile doar 28
de dosare i vreau s  v  spun c  to i membrii comisiei i-au l sat „haina politic ”la u a

lii de comisii, neîncercându-se niciun fel de interven ie din punct de vedere politic
pentru a favoriza unii solicitan i. Dar, din p cate, ieri ni s-a ar tat, din partea
conducerii celor de la HCM Baia Mare c  am fost ni te fraieri c  nu am încercat s  ne
folosim de puterea politic  în favoarea unui partid sau altul. În ce v  prive te, domnule
pre edinte, cred c  a i gre it atunci când a i ales s  fi i în sal  la acel meci de handbal,
drept pentru care solicit aici public celor de la HCM Baia Mare s - i cear  scuze
iubitorilor de sport din Maramure  pentru  au dus institu ia Consiliul jude ean i pe
Pre edintele acestuia în derizoriu, în ridicol! i l-  întreba pe colegul nostru B ban
Ioan, ce consider  în acest moment c  este mai presus, HCM-ul (clubul de handbal pe
care-l conduce) sau PDL-ul? (Partidul Democrat Liberal al c rui membru este).

Dl.pre edinte Mircea Man: sa i c  v  r spund eu. Stima i colegi, în primul
rând eu a  vrea s  felicit echipa HCM care ne face mare cinste i onoare prin presta ia
ei. Am fost la acel meci pentru c  a venit echipa campioan  a României i m-am dus
din bun sim , nu ca s  fac politic  sau altceva. Eu sunt unul din cei care sus in c
sportul – din punctul de vedere al consilierilor jude eni – trebuie sprijinit. Mai mult,
ti i cu to ii c  am dat un procent mult peste acel 2% pentru sport. Din p cate, tr im o

realitate pe care trebuie s  o recunoa tem cu to ii, aceea c  se crede c  politicul nu
sprijin  sportul atât cât este nevoie! Sigur c  o echip  ca HC Minaur, care a fost o
emblem  pentru jude  e pe cale de desfiin are, dar noi nu avem ce face! Nu putem lua
banii de la s tate, nici de la drumuri sau de la înv mânt, ca s -i d m la sport!

Continu m acum, stima i colegi, cu proiectul de hot râre pentru aprobarea
bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2010 al S.C. Drumuri-Poduri S.A.
Maramure .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, i aici a  dori s
punctez anumite chestiuni, chiar dac  nu m  voi referi stricto senso pe BVC-ul de la
Drumuri. De mai bine de trei ani de zile ridic problema drumurilor jude ene,
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aten ionând c  aceast  societate moare încet, c  nu mai beneficiaz  de lucr ri prin
încredin are direct  de la Consiliul jude ean, i c  în ultima perioad  societatea este în
imposibilitatea de a mai câ tiga licita ii pentru lucr ri. De când exist  Consiliul
jude ean Maramure , aceast  societate, atât sub egida PSD-ului, PNL-ului, cât i sub
cea a dumneavoastr , domnule pre edinte, a fost folosit  ca asfalt politic! Acum nu se
mai poate continua a a, i eu am tot propus s  se g seasc  o solu ie, iar cea mai bun
i mai potrivit  ar fi privatizarea societ ii de drumuri-poduri Maramure . Exist  foarte

multe modalit i de a privatiza o societate i toate ar trebui s  înceap  printr-un audit
serios i real la aceast  societate, f cut  de o firm  specializat  în domeniu, pentru a
vedea care este valoarea societ ii i a putea ulterior s  lu m decizia cea mai corect .
Trebuie s  vedem în cel mai scurt timp dac  o privatiz m, o concesion m sau chiar o
desfiin m, dar a a cum este ea acum nu mai e posibil s - i continue activitatea. De
aceea, personal fac propunerea ast zi, acum i aici, ca s  v  mandat m, domnule
pre edinte, s  g si i o societate de audit serioas  care s  verifice societatea, în vederea
privatiz rii ei.  rog s  supune i votului propunerea mea. Mul umesc.

Dl.pre edinte Mircea Man: i eu v  mul umesc, i crede i-  c  ieri, la
comisia de buget-finan e am discutat cu colegii din comisie pe marginea acestui
subiect, ajungând la concluzia c  trebuie s  fie o preocupare a noastr  a tuturor
problema drumurilor jude ene, pentru c  am putea ajunge în situa ia s  nu mai avem ce
privatiza! Societatea, nemaiputând s  câ tige licita ii în jude  sau în alte jude e, nu prea
ar mai avea activitate i trebuie s  vedem exact starea ei. A a c  sunt de acord cu ideea
auditului, pentru c  este evident c  privatizarea societ ii este obligatorie!

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, eu a  dori s  ascult i
punctul de vedere al directorului societ ii de drumuri-poduri. Din bilan ul contabil
încheiat de societate la data de 31 decembrie 2009 rezult  c  lucrurile nu stau chiar
atât de r u!

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori s  spun i eu
doar atât, vizavi de aceast  chestiune: din p cate, statul, care ar trebui s  de in
anumite pârghii pentru a men ine aceste societ i, ne arat  c  nu este un bun
administrator, c  nu gestioneaz  foarte bine problemele economice actuale. Pe acest
considerent achiesez i eu propunerilor f cute de dumneavoastr i colegul imon,
privind efectuarea unui audit serios acolo.

Dl.pre edinte Mircea Man: Mul umesc. Îl invit acum pe domnul director
Marina s  dea detaliile solicitate.

Dl.Marina Victor Valentin, director al Societ ii Comerciale „Drumuri-
Poduri” S.A. Maramure : Domnule pre edinte, domnilor consilieri, situa ia real  a
societ ii de drumuri-poduri este prezentat  în raportul anual pe care l- i primit i
chiar aprobat domniile voastre, cu ocazia edin ei adun rii generale a ac ionarilor din
26 martie curent. În ce prive te auditul, acesta a fost f cut, deoarece o societate
comercial  de valoarea acesteia, cu lucr rile pe care le-a avut de executat începând din
2007 pân  în 2009, nu avea cum s  nu prezinte un raport anual de audit extern.
Consiliul jude ean Maramure  are în administrare o re ea de drumuri de peste 800 de
kilometri, iar problema ar fi urm toarea: pentru ajustarea i între inerea acestei re ele
Consiliul are sau nu nevoie de o societate proprie pentru executarea lucr rilor?
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Dumneavoastr  hot râ i cum ar fi eficien a mai mare, dac  r mâne societatea la
consiliu sau o privatiza i. Din punctul meu de vedere, ar fi o solu ie, adic  scindarea
societ ii în dou , o parte s  se ocupe de lucr rile de între inere i repara ii drumuri, iar
cealalt  pare s  se fac  societate comcercial .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, cred c  nu s-a
în eles bine propunerea mea. Auditul care doresc s  se fac  nu este pentru a verifica
actele contabile, fiindc  din auditul deja f cut nu reiese care este valoarea de pi  a
acestei societ i! Noi ast zi, dac  dorim s  o privatiz m, suntem interesa i de valoarea
ei. A  dori s -l întreb pe domnul Marina dac  din datele existente ast zi la drumuri-
poduri, cu lucr rile pe care le are în derulare, cu angaja ii pe care îi mai are, se poate
descurca s  func ioneze mai departe sau nu?

Dl.director Victor Marina: Modul în care este organizat  societatea i
dispersia ei în teritoriu sunt ineficiente,  mai ales pentru c  nu prea avem lucr ri de
între inere încredin ate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Propunerea f cut  trebuie supus  la vot, în
ideea de a avea o radiografie exact  a societ ii, precum i asupra pre ului de pia  al
acesteia, pentru a putea gândi solu iile de privatizare cele mai potrivite. Noi avem
nevoie de o societate care s  fac  lucr rile de între inere, dar care s  ne crediteze ea pe
noi!

Supun a adar votului dumneavoastr  propunerea de a da un aviz de principiu
pentru efecutarea unui raport de evaluare concret, de c tre un evaluator autorizat.

S-a votat, cu 1 vot împotriv i 1 ab inere, propunerea de efectuare a unui
raport de evaluare la S.C. Drumuri-Poduri  S.A. Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man:  supun acum votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.56/2010
pentru aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2010 al S.C.

Drumuri-Poduri S.A. Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului Maramure  în
domeniul public al comunei C line ti. Avem avizul favorabil al comisiei de
specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.57/2010
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului

Maramure  în domeniul public al comunei C line ti
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Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind darea în administrarea colii generale pentru copii cu deficien e psihice nr.2
Baia Mare a unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: La comisia juridic  s-a f cut
propunerea ca odat  cu avizarea retragerii de la imobilul respectiv i trecerea în
administrarea colii nr.2, conducerea executiv  a acestei coli s  aib  în vedere
comasarea celor dou coli ( coala nr.1 i nr.2) i utilizarea acelui spa iu în sensul
acela al comas rii.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : O singur  precizare
aici: ar fi nevoie s  distingem între dou  situa ii posibile. Adic , dac  în elegem s
reloc m coala nr.1 în spa iile existente pe str.Delavrancea, func ionând acolo dou
unit i colare distincte ( coala nr.1 i nr.2), în acest caz este de competen a exclusiv
a Consiliului jude ean Maramure . Dar, dac  vorbim de desfiin area unei unit i
colare din cele dou  men ionate i crearea unei singure unit i, atunci aceast

chestiune este de competen a Ministerului Educa iei i Cercet rii, în acest caz
Consiliul jude ean putând s  aib  rol doar de ini iativ  c tre acest minister.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, îmi asum
paternitatea acestei idei în comisia juridic , i, în consecin , doresc s  re ine i c
demersurile trebuie ini iate înc  de pe acum astfel ca în toamn  s  le avem rezolvate
din punctul de vedere al comas rii, i am f cut-o tocmai pentru a nu se exinde în noile
spa ii cu alte destina ii decât am gândit proiectul de comasare.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: Îmi pare r u, domnule consilier, dar aici nu pot
fi de acord cu declara ia dumneavoastr  de paternitate a acestei idei, deoarece înc  din
urm  cu doi ani am tot discutat cu colegele de la Direc ia de specialitate acest aspect!

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . V  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.58/2010
privind darea în administrarea colii generale pentru copii cu deficien e psihice

nr.2 Baia Mare a unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind
aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui imobil din domeniul public
al jude ului Maramure  de la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.59/2010
privind aprobarea retragerii dreptului de administrare

asupra unui imobil din domeniul public al jude ului Maramure
de la Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului
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Dl.pre edinte Mircea Man: La punctul 7 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre pentru modificarea componen ei consiliului de administra ie al R.A.
Aeroportul Interna ional Baia Mare. Stima i colegi, aici a  avea un amendament: pe
considerentul c  a trecut suficient timp i a ie it cu bine din perioada de prob , m
gândesc dac  a i putea fi de acord ca s -l valid m ast zi pe domnul Mihai P tra cu în
func ia de director la Aeroport, el fiind doar interimar pân  acum. Deci, s  mai
introducem un articol în aceast  hot râre, unde s  fie specificat c  domnul Mihai

tra cu este numit în func ia de director i pre edinte al consiliului de administra ie al
aeroportului.

 supun votului acest amendament.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi amendamentul.
S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.60/2010
pentru modificarea componen ei consiliului de administra ie al R.A. Aeroportul

Interna ional Baia Mare
Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru

aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii directorilor institu iilor de cultur  din
subordinea Consiliului jude ean Maramure .

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Domnule pre edinte, comisia a avizat
favorabil acest proiect de hot râre, înc  a  dori s  fac o men iune aici: to i directorii
institu iilor de cultur  evalua i au ob inut note peste 9, fapt pentru care merit  din plin
felicit rile noastre.

Dl.pre edinte Mircea Man: Foarte bine. V  supun votului proiectul de
hot râre.

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.61/2010
pentru aprobarea rezultatelor finale ale evalu rii directorilor institu iilor de

cultur  din subordinea Consiliului jude ean Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, un alt proiect de hot râre este cel
pentru desemnarea conducerii interimare a Muzeului de Mineralogie Baia Mare.
Observ c  s-a dat aviz favorabil din partea comisiei de cultur , a a c  v  rog s  face i
propuneri de persoan .

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, stima i colegi,
ziua prezent  este important  nu doar pentru domnul Gorduza, ci pentru noi to i. Spun
asta deoarece azi e ziua de na tere a domniei sale, fapt pentru care îi ur m La mul i
ani , i deoarece totodat  se ia act de încetarea activit ii domniei sale ca director al
Muzeului de mineralogie Baia Mare, ocazie cu care dorim s -i mul umim pentru
întreaga sa activitate în fruntea acestei institu ii. Cred c  dac  n-ar fi existat Victor
Gorduza, nu ar fi existat nici acest muzeu de mineralogie. Iar dac  ar fi nevoie ca
ast zi s  numim o persoan  la conducerea interimar  a institu iei, atunci cea mai
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potrivit  pentru aceast  func ie ar fi efa de birou a muzeografilor, doamna Giurgi
Maria, care tocmai î i finalizeaz  doctoratul în geologie i expert în mineralogie i
care, sigur, prin sprijinul în continuare al domnului Gorduza, ar putea gestiona
problemele muzeului, pân  la organizarea concursului pentru ocuparea postului de
director.

adar, aceasta este propunerea mea pentru ceea ce lipse te practic la articolul 2
al proiectului de hot râre, adic  doamna Giurgi Maria.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Întrebarea este, domnule coleg, dac
doamna accept  aceast  func ie provizorie?!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Da, din câte tiu eu, dânsa ar accepta.
Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, stima i colegi, ast zi

în cadrul edin ei noastre, asist m la dou  momente, diferite oarecum. Unul, prin care
ctitorul i totodat  managerul muzeului de mineralogie împline te o vârst – La mul i
ani, Victore! -  iar altul, care ne umple de triste e, c  domnia sa pleac  din institu ie i
din func ia pe care a avut-o. De aceea, pentru a atenua momentul de azi i ceea ce se
va întâmpla prin efectele hot rârii noastre de azi, v  îndemn pe to i s -l rug m s
colaboreze în continuare cu muzeul, care a devenit o institu ie fanion pentru jude ul
Maramure i pentru ar . Sper ca i viitorul director interimar sau definitivat prin
concurs s  accepte s  colaboreze în continuare, pân  la punerea total  în valoare a
acestei institu ii reprezentative pentru noi.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Permite i-mi s -i urez i eu domnului
Victor Gorduza mult  s tate i s  se poat  bucura cât mai mult de pensia pe care o
va primi dup  atâ ia ani de munc . Dar, într-o alt  ordine de idei, m  mir c  nu s-a
gândit nimeni s -l propun  pe colegul nostru Marinel Kovacs la conducerea muzeului,
chiar i pentru perioada de interimat, având în vedere faptul c  domnia sa este i cadru
universitar i geolog de excep ie, un om minunat, care ar putea asigura cu succes
perioada de interimat la muzeul de mineralogie.

Dl.pre edinte Mircea Man: E  în  regul  propunerea dumneavoastr , îns
trebuie s  men ionez c  ar putea s  fie incompatibilitate între func ia de consilier
jude ean i cea de director la muzeu.

Dl.Dumu a Dumitru, secretar al jude ului: Da, este incompatibilitate.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, da i-mi voie s

spun i eu câteva cuvinte. Am obliga ia moral i colegial , cunoscându-  de atâ ia
zeci de ani cu Victor i cunoscându-i preocup rile, activit ile i succesele, ambi iile i
realiz rile, s -i spun acum un „multa sept”, adic  acel „mul umesc frumos  colegial pe
care trebuie s  i-l adres m cu to ii, pentru c  în ciuda vremurilor pe care le tr im e o
chestiune foarte mare s  pre uim lucrarea unui om acolo unde el se jertfe te – iar
Victor s-a jertfit înc  de la începuturi când, al turi de al i muzeografi, serveau o cauz
general  la muzeul jude ean din Maramure , i apoi, preluând acea sec ie pe care a
transformat-o în muzeu, tiind s  coordoneze toat  aceast  activitate i s  fac  din
acest muzeu ceea ce este la ora actual , adic  o institu ie de prestigiu la nivel na ional
i interna ional. E bine s tim mul umi, e bine c  l-am mai inut pe Victor i ar fi bine
-l mai putem ine, atât cât legea permite, pe un post de consilier undeva, pentru ca s

mai poat  servi o vreme cauza institu iei.
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Domnule pre edinte, eu sper ca dumneavoastr  s  v  apropia i mai mult de
geologi, deoarece se pare c  aceast  categorie profesional  a f cut cel mai mult pentru
prestigiul tiin ific al acestei zone.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, ar fi bine dac  ne-ar spune
câteva cuvinte i domnul Gorduza.

Dl.Victor Gorduza, director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare:
Domnule pre edinte, cunosc stilul dumneavoastr  foarte operativ la edin e, a a c  nu
am s  abuzez foarte mult de timpul dumneavoastr  pre ios.

Voi începe cu o autobiografie: M-am n scut pe Nistru, la 10 kilometri de
Cetatea Alb ; valurile r zboiului m-au adus în Maramure , al turi de p rin i, unde
m-am stabilit din anul 1954. În anul 1966, pe data de 10 ianuarie am fost angajat la
Muzeul Jude ean, pe post de îndrum tor, adic  cea mai m runt  func ie de om titrat,
asta însemnând c  aveam de a teptat grupurile de turi ti pentru a-i ghida în muzeu. Nu
m-am împ cat cu aceast  situa ie i din anul 1968 am gândit, am propus - i pân  la
urm  s-a realizat-  întemeierea unei colec ii reprezentative la vremea aceea pentru Baia
Mare. Din punctul meu de vedere Baia Mare înseamn  minerale, castan i pictura

im rean . Aceste trei lucruri deta eaz  acest minunat ora  de altele, poate mult mai
mari îns  mai pu in importante. În anul 1976 s-a dat o decizie a Consiliului Popular
Jude ean, care permitea înfiin area a dou  sec ii muzeale, mineralogie i istoria
mineritului. Pe baza acestei decizii i a unei munci titanice s-a ajuns unde ne afl m
acum cu muzeul de mineralogie. Întrebarea mea retoric , la care dumneavoastr  nu
pute i r spunde i nici nu a tept r spuns este c , dac  atunci, dup  1976, s-ar fi pornit
ca i sec ia de istorie a mineritului s  mearg  pe un t râm ascendent, ast zi am fi avut
un muzeu al mineritului din România care echivala cu cel de mineralogie, iar jude ul
Maramure  ar fi avut dou  muzee de excep ie!

A venit momentul 1984 când, printr-o decizie a Consiliului de Mini tri, se dorea
preluarea tuturor mineralelor de-aici i înfiin area unui muzeu la Bucure ti, moment
care mi-a cauzat atunci mari probleme de s tate. S-au g sit îns  oameni care m-au
ajutat, i am salvat colec ia prin faptul c  le-am dat o parte din patrimoniul nostru, care
i ast zi este în custodie la Muzeul Geologiei Române de pe strada Kisselef din

Bucure ti, în vestita Sal  de Tezaur, unde cele mai frumoase exponate provin din
Maramure , sunt ale dumneavoastr . Au urmat momente de excep ie, expozi ii în
str in tate i nu oriunde, ci în 40 de muzee din lume, prin cele mai mari capitale ale
lumii, cum ar fi Budapesta, Viena, Paris, Monaco, care au g zduit expozi iile noastre.
Peste 5 milioane de vizitatori au admirat exponatele noastre, ocazie cu care au
cunoscut c  exist  o Românie i un muzeu de mineralogie în jude ul Maramure .
Cartea de impresii este extraordinar de bogat i nu de la oricine, iar eu a a spun, c
Dumnezeu m-a ajutat s  realizez ceea ce nici în visele mele cele mai optimiste nu
credeam s  ating! E bine pentru noi c  exist  acest muzeu de mineralogie!

Revenind la faptul c  ast zi am fost analizat i din punct de vedere al
manageriatului pe care l-am realizat în anul 2009, vreau s  v  informez c  politica
cultural  dintr-un muzeu înseamn  câteva lucruri simple i clare, adic : îmbog irea
patrimoniului muzeal i valorificarea c tre public a ceea ce exist  în el. Dac  în
comisiile de specialitate ale Consiliului jude ean s-au analizat rapoartele întocmite de
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muzeu, s-a putut constata c  politica de cadre, în sensul bun al cuvântului, a însemnat
25-28% din buget pentru salariile angaja ilor i minimul posibil pentru între inerea
institu iei, vizitat  de 30.000 de vizitatori.

Eu v  mul umesc pentru faptul c  s-a hot rât extinderea muzeului care acum a
devenit neînc tor, pentru c  ceea ce avem noi ca dotare face concuren  la peste 40
de muzee din lume. La fel, v  mu umesc pentru tot sprijinul dat muzeului de
mineralogie în to i ace ti ani.

Dl.pre edinte Mircea Man:  mul umim i noi, domnule director. Ceea ce a i
cut dumneavoastr  este o experien  care poate fi urmat  de foarte mul i.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule director, v  mul umim i v
felicit m pentru tot ceea ce a i f cut. V-  întreba, dac  dup  atâ ia ani de activitate
v- i gândit c  va veni i acest moment, i dac  ave i pe cineva în institu ie c ruia sau

reia a i dori s -i preda i tafeta, sigur, temporar, pân  la ocuparea postului prin
concurs.

Dl.Victor Gorduza: Punctul meu de vedere ar fi urm torul: s  fie cineva din
interiorul muzeului i din domeniu. Mai precis, consider c  doamna Maria Giurge a
dat dovad  de profesionalism i poate prelua provizoriu func ia de director.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Bun. Acum, o alt  chestiune: l-  întreba
pe domnul secretar al jude ului dac  am putea g si o form  de colaborare, legal ,
pentru ca dumneavoastr , dac  dori i, s  v  pute i continua activitatea.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Cadru legal exist , i acesta este
Codul Muncii, care permite cumulul pensiei cu activitatea, în anumite limite impuse
de Legea nr.329, cum ar fi voin a angajatorului i pensia s  nu dep easc  o anumit
valoare.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Domnule pre edinte, v  propun a adar ca
la viitoarea edin , a a cum ar fi onorabil pentru noi, ca oameni i ca institu ie, s  fie
pe ordinea de zi un punct distinct legat de aceast  chestiune.

Dl.Victor Gorduza: Exist  posibilitatea continu rii activit ii, nu pe conven ie
ci pe contract de colaborare.

Dl.vicepre edinte Matei C lin: i, dac -i pe- a, eu îl propun ca interimar, în
condi iile legii, în continuare, cu contract sau alt document de încadrare, pe domnul
Gorduza!

Dl.Victor Gorduza: Mul umesc pentru aceast  propunere, dar refuz
propunerea! În orice caz, m- i luat foarte prin surprindere ast zi, la aceast edin  la
care m- i invitat ca s -mi aduce i la cuno tin  c  m  trimite i în pensie!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule director, aici trebuie s  intervin i s  v
reamintesc c  exist  o lege pe care trebuie s  o respect m cu to ii. Crede i- , nu mi-a

cut pl cere s  iau aceast  decizie, îns  trebuie s  în elege i i dumneavoastr  c  ave i
o vârst  care este mult peste vârsta legal  de pensionare, iar eu aveam obliga ia s in
cont de lucrul acesta.

Dl.Victor Gorduza: Domnule pre edinte, ar fi fost mai onorabil totu i dac
m- i fi chemat la dumneavoastr i m- i fi anun at de aceast  inten ie personal.

Dl.pre edinte Mircea Man: Repet, a venit o lege i o precizare, o modificare
de care a trebuit s inem cont i, crede i- , nu doar cu dumneavoastr  am procedat
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a, ci am fost nevoit ca tocmai din aparatul propriu s  trimit în pensie persoane foarte
competente, directori importan i implica i în proiectele jude ului, asta pentru c  ne
obliga legea! Îmi pare r u pentru faptul c  a coincis cu aniversarea zilei
dumneavoastr  de na tere, îns  asta e!

Dl.Victor Gorduza:  mul umesc pentru acest „cadou”!
Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, haide i s  finaliz m acest proiect de

hot râre. Avem de aprobat dou  chestiuni: una privitoare la a fi de acord cu
interimatul la muzeu, iar a doua în sensul de a se face propuneri pentru persoana care

 asigure acest interimat. Vom proceda la vot secret.
Mai întâi, v  supun votului propunerea de a fi numit un director interimar la

muzeu.
S-a votat în unanimitate aceast  propunere.
Acum, v  rog s  face i propuneri de persoane.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, am f cut o

propunere pentru colegul nostru Kovacs Marinel i mai fac una, pentru domnul Emil
Marinescu!

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, nu tiu de ce am
ajuns într-un impas. Avem articolul al doilea din proiectul de hot râre prin care trebuie

 desemn m o persoan , i cred c  ar trebui s  fie simplu. Eu îi mul umesc colegului
imon pentru propunere, îns  trebuie s-o refuz, din mai multe motive pe care nu o s

le enum r aici. Dar, am f cut i eu o propunere, mai devreme, care întâmpl tor
coincide cu a domnului Gorduza!

Dl.consilier jude ean Indre Ioan: Domnule pre edinte, a  dori s  fac i eu o
propunere, în persoana domnului Bob Ioan, tot de la muzeul de mineralogie, pentru c
am în eles c  e un colaborator mai vechi al domnului Gorduza.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Îmi pare r u, îns  nu cred c  e
persoana potrivit , deoarece domnia sa e profesor de matematic i se mai ocup i de
astrologie, dar nu prea cred c  are ceva în comun cu geologia i mineralogia. i nu e
atât de vechi colaborator, pentru c  doar de doi ani s-a transferat planetariul – unde a
lucrat domnul Bob - în incinta muzeului de mineralogie!

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, a  dori s  fac i eu
o remarc  aici: dac  jude ul acesta a avut i are personalit i la care  ne putem raporta,
atunci Victor Gorduza este, cu siguran , una din acestea. Poate c  noi, ca politicieni,
nu avem capacitatea necesar  pentru a vedea ce este valoare i ce nu este valoare în
vremurile pe care le tr im, îns , domnule Gorduza, eu am un sentiment de apreciere
profund  la adresa dumneavoastr , i un gând foarte bun pentru tot ceea ce a i f cut în
eviden ierea acestui jude ! V  mul umesc foarte mult!

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, cred i eu c  e în asentimentul tuturor celor de
aici c  trebuie s  manifest m respectul cuvenit domnului Gorduza, îns întotdeauna
când e vorba de un post se nasc suspiciuni. De aceea, stima i colegi, interimatul sper

 fie de foarte scurt  durat , fiindc  o s  organiz m concursul cât se poate de repede.
Într-o alt  ordine de idei, m-  bucura dac  domnul Gorduza va r mâne al turi de
muzeu, printr-o form  de colaborare sau alta, pentru a fi aproape de tot ce se întâmpl
acolo.
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Dl.Victor Gorduza: Eu v  mul umesc, îns  v-  ruga s  judeca i bine cui ve i
da acest vot, pentru c  este necesar s  ajung  în acest post cineva din domeniu i din
institu ie.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Stima i colegi, pân  ne vor fi înmânate
buletinele de vot pentru a ne exprima op iunea, propun c  trecem la ultimul proiect de
pe ordinea de zi, la cel suplimentar dealtfel, privind trecerea unor bunuri din domeniul
privat al jude ului Maramure  în domeniul public al jude ului, în vederea trecerii
acestora în domeniul public al comunei Rona de Sus. S -l ascult m pu in pe domnul
primar al comunei Rona de Sus, dac  are s  ne spun  ceva.

Dl.Romaniuc Ioan, primar al comunei Rona de Sus: Domnilor consilieri,
vreau doar s  v  spun c  simbolul localit ii Co tiui sunt b ile s rate, de fapt acea
sta iune care este în paragin  de mult timp. Dac  dumneavoastr  a i binevoit s  lua i
acum aceast  hot râre, noi vom încerca s  facem tot posibilul pentru a g si pe cineva
care s  preia aceste b i, un investitor, s  le reamenajeze, astfel ca ele s  redevin
func ionale. Acesta ar fi un prim pas, care se va face îns  în timp, c  nu se poate a a de
pe-o zi pe alta. V  mul umesc i a tept sprijinul dumneavoastr  în continuare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule primar, vreau s  v  spun c  e o
îngrijorare a tuturor consilierilor jude eni i nu v  vom l sa de capul dumneavoastr ,
dar ave i posibilit i mult mai mari ca i consiliu local. Noi v  vom fi parteneri, i
toat  documenta ia se g se te la Direc ia de specialitate cu care vom încerca s  gândim
un proiect pe fonduri europene, tocmai pentru a transforma B ile Co tiui într-un loc
frumos pentru Maramure .

Acum, dac  nu sunt alte interven ii i având în vedere c  exist  avizul favorabil
al comisiei de specialitate, v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA NR.62/2010
privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al jude ului Maramure

în domeniul public al jude ului, în vederea trecerii acestora
 în domeniul public al comunei Rona de Sus

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, observ c  au sosit buletinele de vot.
Dl.Dumitru Dumu a: Domnilor consilieri, pe buletinele de vot sunt trecute

numele celor dou  persoane propuse, i anume Giurgi Maria i Bob Ioan. T ia i
numele persoanei care nu dori i s  fie desemnat  ca director interimar al Muzeului de
Mineralogie.

Dup  completarea i introducerea buletinelor de vot în urm , comisia de
validare anun  rezultatele votului:

Dl.consilier Anton Rohian, pre edinte al comisiei de validare: Domnule
pre edinte, stima i colegi, rezultatele votului sunt urm toarele: d-na Giurgi Maria a
ob inut 19 voturi, domnul Bob Ioan a primit 13 voturi, iar un vot a fost anulat.
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Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . A adar, cu 19 voturi pentru, doamna
Giurgi Maria este noul director interimar al Muzeului de mineralogie, pân  la
organizarea concursului.

 supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.63/2010
pentru desemnarea conducerii interimare a Muzeului de Mineralogie Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, acestea fiind spuse declar închise
lucr rile edin ei de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 27 aprilie 2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
 Dumitru Dumu a

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