
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

Nr_______/2010

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

din data de 20 IULIE 2010

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.______ din ___________, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de ____________________.

Sunt prezen i 30 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: Glodan Ana – director executiv în cadrul

Direc iei economice, Maria Kovacs - director al Direc iei patrimoniu i logistic  a
Consiliului jude ean, pan Vasile – director al Direc iei planificare teritorial i
urbanism, Chendea Cristian – director interimar al Direc iei tehnice, Drago  Ioan –
director al Direc iei juridice i administra ie public , Coco il  Dan – director al
Direc iei de Dezvoltare Regional , Macarie Mariana – director al Serviciului Jude ean
Comunitar pentru Eviden a Persoanelor, tra cu Mihai – director interimar al
Aeroportului Interna ional Baia Mare, Rusu Viorel – director al Muzeului Jude ean de
Istorie i Arheologie, Robescu Gheorghe – director al Muzeului Jude ean de Etnografie
i Art  Popular , Alexa Tiberiu – director al Muzeului Jude ean “Centrul Artistic Baia

Mare”, Petru iu Vasile – director al colii Populare de Arte “Liviu Borlan” Baia Mare,
ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional “Transilvania” Baia Mare,

Ciocian Viorica – director interimar al Camerei Jude ene Agricole Maramure ,
Tripon Ioana – director al Centrului Jude ean de Informare Turistic
“Maramure infoturism”, Jurje Maria – director interimar al Muzeului jude ean de
Mineralogie Baia Mare, Zehan Andrei – ef al Serviciului Jude ean de Paz
Maramure , Jablanoczki Andrei – ef al Serviciului Public “Salvamont”, Sugar Gabor –
ef al Agen iei de Dezvoltare Durabil  Urban i Rural  “UrbaNet”, Boitor Nicolae –

director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ,
precum i un num r de 15 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Da i-mi voie, pentru
început, s  v  supun adopt rii procesul verbal al edin ei noastre anterioare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi procesul verbal al edin ei ordinare a
Consiliului jude ean Maramure  din data de 15 iulie 2010.

Dl.pre edinte Mircea Man: Ast zi pe proiectul de ordine de zi avem 3 puncte,
i anume:



1. Proiect de hot râre privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure , precum i din institu iile subordonate,
în vederea încadr rii în num rul maxim de posturi determinat conform anexelor la
OUG nr.63/2010;

2. Proiect de hot râre privind numirea membrilor i a membrilor suplean i în
consiliul de administra ie al Spitalului Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare;

3. Proiect de hot râre privind numirea membrilor i a membrilor suplean i în
consiliul de administra ie al Spitalului de Boli Infec ioase, Dermatovenerologie i
Psihiatrie Baia Mare.

În plus, ca i ordine de zi suplimentar , v-  mai supune aten iei dumneavoastr
înc  dou  proiecte de hot râri, în care este vorba doar de o modificare de TVA, adic :

4. Proiect de hot râre privind modificarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului “Natur , Tradi ie, Aventur – Promovarea
Turismului în Defileul L pu ului”;

5. Proiect de hot râre privind modificarea particip rii Consiliului jude ean
Maramure  la cofinan area proiectului “Mo tenire maramure ean  între Mara i
Cos u”.

Supun aprob rii dumneavoastr  acest proiect al ordinii de zi.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, înainte de a aproba

ordinea de zi, a  dori s  aduc i eu o completare aici, în sensul de a mai trece ca punct
suplimentar, la propunerea membrilor din comisia de sport, un proiect de hot râre
privind vânzarea ac iunilor de inute de Consiliul jude ean Maramure  la S.C. FOTBAL
CLUB S.A. Baia Mare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Dac  exist  un proiect de hot râre ini iat în acest
scop, precum i un aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate, v  rog s  ni le
prezenta i imediat în pauza care va urma pentru alegerea membrilor în consiliile de
administra ie la cele dou  spitale.

Acum, v  supun aprob rii ordinea de zi.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.

Dl.pre edinte Mircea Man: Primul proiect de hot râre este cel privind stabilirea
num rului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure ,
precum i din institu iile subordinate, în vederea încadr rii în num rul maxim de
posturi determinat conform anexelor la OUG nr.63/2010. Se impun câteva preciz ri
aici: la aparatul de specialitate al consiliului, num rul pe care ni-l impune ordonan a
este de 148 de posturi, din care în acest moment sunt ocupate 129 posturi; în ceea ce
prive te num rul de posturi din unit ile subordonate consiliului acesta este în regul ,
cu o singur  excep ie – i m  refer aici la externalizarea Serviciului Jude ean de
Informare, Consiliere i Formare Profesional  “Pentru Voi” care, nemaibeneficiind de
fonduri de la buget, va trebui s  se descurce altfel. Înafar  de acest aspect negativ, ar
mai fi o problem , cu cei de la Serviciul Jude ean de Paz  Maramure , unde, din 190 de
posturi ocupate trebuie s  r mân  doar 102, num r maxim de posturi în care intr i



paznicii de la institu iile i serviciile subordonate Consiliului jude ean, deci va trebui s
sim o solu ie pentru cei peste 80 de angaja i care vor r mâne f  loc de munc .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon:  Domnule pre edinte, dumneavoastr
sunte i un om integru i un bun manager al jude ului Maramure  dar ast zi am un regret
la adresa dumneavoast  c  din postura de pre edinte al Consiliului jude ean
reprezenta i acel duet B sescu-Boc. Spun asta deoarece aceast  ordonan  63 din 2010,
dat  de acest guvern, este o dobitocie! Cum este posibil ca dumneavoastr i ceilal i din
Partidul Democrat Liberal, care spunea i c  lupta i pentru descentralizare, acum dori i
centralizare?! Chiar s  nu v  mai intereseze autonomia local  la nivel de consilii
jude ene i locale? De ce ast zi venim i ciuntim din ceva ce am votat înainte, din ni te
organigrame bine studiate i punctate, care reliefau nevoile i dorin a de a face ceva în
acest jude ? Mai mult de-atât, constat, domnule pre edinte, c  înafar  de c u al presei
– a a cum a i fost numit cu câteva edin e în urm – dori i s  deveni i acum i c u al
culturii maramure ene! Spun asta pentru c  am v zut c  unii manageri de institu ii de
cultur  din subordinea Consiliului jude ean Maramure , foarte “harnici” dealtfel, i-au
ocupat imediat toate posturile, în timp ce al i manageri mai au posturi vacante în
organigrame! V d c  tot acelor manageri care s-au descurcat pân  acum cu un num r
de posturi mai mic li se reduce num rul de posturi, ceea ce nu este corect!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, eu v  mul umesc pentru
exposeu, îns  vreau s  v  spun c  o ordonan  de guvern pentru mine este obligatorie.
Domnule imon, ave i posibilitatea ast zi în plen s  ne da i solu ii, dac  crede i c  ceva
nu este în regul . Iar în ceea ce prive te politica guvernului român eu nu o comentez, i
nici dumneavoastr  nu ar trebui s-o face i pentru c  ast zi discut m de o ordonan  de
guvern imperativ i nu negociabil !

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, r mân la
convingerea c  acest punct de pe ordinea de zi este unul total nepreg tit de întregul
aparat al Consiliului jude ean i inclusiv de c tre dumneavoastr . În edin a de

pt mâna trecut  nu s-a putut introduce pe ordinea de zi acest punct, tot din aceste
considerente, i la fel ast zi cred c  hot râm în prip  unde i la ce compartiment
reducem posturi!

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, în edin a comisiei
de buget-finan e s-a stabilit c  Consiliul jude ean Maramure  are dreptul la 653 posturi,
iar propunerea dumneavoastr  a fost de 643. Pân  la o analiz  detaliat  a
organigramelor fiec rei institu ie din subordinea consiliului, propunem un
amendament, adic  s  se introduc  la articolul 1 al acestei hot râri un aliniat nou, al
cincilea, care s  sune în felul urm tor: num rul de 10 posturi nealocate din num rul
maxim se vor distribui institu iilor din subordine, odat  cu analiza organigramelor i
statelor de func ii, strict pentru posturi de natur  contractual .

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor colegi, noi ast zi ar fi trebuit s
prezent m la Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici Bucure ti propunerea noastr
pentru noua organigram  a consiliului, iar dumneavoastr  tot mai dori i s  negocia i
posturi i mai tiu eu ce! Eu nu am nicio obiec ie la propunerile dumneavoastr , îns
ast zi negre it trebuie s  lu m o decizie!



Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu nu cred c  este
o problem  s  adopt m hot rârea cu amendamentul propus în comisia de buget-finan e,
pentru c  ulterior vot rii, cele 10 posturi le putem distribui corect doar în cazul unei
analize foarte precise a organigramelor fiec rei institu ii. i nu exist  nicio în elegere
politic  între noi, c  nu avem la ce s  ne în elegem pe grupuri, ci aici e vorba de o
analiz  foarte pertinent  a posturilor necesare în acele institu ii. A a c  ar fi bine s
vot m hot rârea cu acest amendament.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, noi pornim de la un num r de
posturi ocupate – dau aici exemplul consiliului jude ean – 129 – dar avem dreptul la
148 de posturi. Dar, de i sunt posturi vacante, nu avem voie s  facem nicio angajare.
Un alt exemplu este cel al Muzeului de Art  care are 24 posturi în schem , din care sunt
ocupate 15 iar dup  încadrare ar putea avea 20, adic  îi r mâne posibilitatea ca, dac  se
vor debloca posturile s  mai angajeze. Deci, noi vom putea interveni în momentul în
care vom constata c  una sau alt  institu ie de cultur  se dezvolt  foarte mult i mai are
nevoie de personal. În orice caz, v  promit c  în luna august voi veni în fa a plenului cu
Proiectul “Centrul Cultural Maramure ”!

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, eu nu voi fi la fel de
brutal ca i colegul imon, îns  sunt de p rere c , dac  tot e vorba de o analiz  serioas
a aparatului Consiliului jude ean Maramure , nu cred c  se pune problema de a da
oameni afar . Ar trebui s  vedem, totu i, prin aceste mi ri de organigrame, posturi i

a mai departe, care este economia de bani adus  la bugetul jude ului, pentru a face
din aceast  economie investi ii în infrastructur , sau la spitale, c  de fapt acesta a fost,
din câte am în eles eu, mesajul guvernului la adoptarea acestei ordonan e.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, eu vreau s  v  spun c  m
bucur c  nu avem o înc rc tur  de personal foarte mare în acest moment pe consiliul
jude ean. i m  refer la aparatul propriu atunci când spun asta. Dimpotriv , din punct
de vedere al activit ii pe proiecte europene, pot spune c  avem personal insuficient! :i
dac  tot m- i provocat, atunci am s  v  spun c  mi s-a sugerat s  nu vin ast zi cu
organigrama pe care am avea-o de prezentat Agen iei Na ionale a Func ionarilor
Publici Bucure ti, pentru c  exist  urm toarele propuneri: de înfiin are a postului de
arhitect ef al jude ului, de unificare a celor dou  direc ii de specialitate – tehnic i de
urbanism – sub conducerea unui singur director, de înfiin are, pe lâng  compartimentul
Dezvoltare European , a celor 10 posturi vacante pentru munca pe proiecte europene, i
ultima propunere este cea de înfiin are a postului de administrator public (county
manager). Conform legii, noi prezent m organigrama pe care o ave i to i în mapele de
edin , îns  mi s-a p rut firesc s  v  anun i de aceste – s  le spunem – inten ii sau

propuneri, pentru a putea primi cât de urgent un aviz de la Agen ie – termenul de
depunere a propunerii de organigram  a Consiliului jude ean Maramure  este data de
27 iulie - , urmând ca, ulterior, dac  va fi cazul, s  facem modific ri.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, vizavi de
interpelarea domnului consilier Rohian, ar fi bine de tiut c  la edin a în care se vor
aproba organigramele tuturor institu iilor din subordine se va face i corec ia bugetului,
adic  acea rectificare de buget, care va oglindi atât efectele noilor organigrame, cât i



efectul reducerii cu 20% a cheltuielilor materiale i de servicii. Acum noi nu am fi putut
face rectificare de buget f  ca aceste organigrame s  fi fost mai întâi aprobate.

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, cu aceast  completare a domnului
secretar,  supun votului amendamentul propus de domnul consilier Zoica .

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i 2 ab ineri amendamentul.

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.104/2010
privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului

jude ean Maramure , precum i din institu iile subordonate, în vederea încadr rii
în num rul maxim de posturi determinat conform anexelor la OUG nr.63/2010

Dl.pre edinte Mircea Man: Continu m acum, cu un alt proiect de hot râre, cel
privind numirea membrilor i a membrilor suplean i în consiliul de administra ie al
Spitalului Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, în numele
grupului de consilieri PNL solicit acordarea unei pauze de 10 minute, pentru consult ri.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul .

În timpul pauzei se purcede la redactarea proiectului de hot râre privind
vânzarea ac iunilor de inute de Consiliul jude ean Maramure  la S.C. FOTBAL
CLUB S.A. Baia Mare, care este supus aviz rii comisiilor de specialitate.

D u p    p a u z  :

Dl.pre edinte Mircea Man: Relu m lucr rile edin ei, stima i colegi, cu punctul
2 de pe ordinea de zi, proiectul de hot râre privind numirea membrilor i a membrilor
suplean i în consiliul de administra ie al Spitalului Jude ean de Urgen  “Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare. Am în eles c  aici trebuie s  desemn m doi membri plini i doi
suplean i. A tept propunerile dumneavoastr .

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, îl propun ca
membru la Spitalul jude ean de urgen  pe domnul vicepre edinte C lin Matei, iar la
Spitalul de boli infec ioase, pe domnul Gabriel Zetea. Ei vor fi membri plini.

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Eu îl propun pe domnul Marinel Zoica  la
Spitalul de infec ioase i pe domnul Mircea Ciocan la Spitalul de urgen , tot ca
membri plini.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica :  dori s  fac observa ia c  m car unul
din reprezentan ii consiliului jude ean în consiliile de administra ie la cele dou  unit i
spitalice ti trebuie s  aib  studii economice.

Dl.pre edinte Mircea Man: Constat c  domniile voastre nu a i inut cont de
cutuma potrivit c reia ar fi trebuit s  existe o împ ire just i corect  pe grupuri
politice, din moment ce a i propus consilieri doar din grupurile PSD i PNL. Dar, e
problema dumneavoastr ! Nici nu m  a teptat la altceva! Eu v-am rugat doar s  l sa i



într-un consiliu de administra ie i un membru al Partidului Democrat Liberal, dar se
vede c  nu dori i!

Dl.consilier jude ean Ioan Indre: Domnule pre edinte, eu îl propun pe domnul
Pop George ca membru în consiliul de administra ie la Spitalul jude ean, iar pe domnul
Radu Ro ca la Spitalul de Boli Infec ioase.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Eu îl propun ca membru supleant la
Spitalul jude ean pe domnul Indre.

Dl.Ioan Indre:  recuzez.
Dl.Gheorghe imon: În cazul acesta, fac urm toarele propuneri: din partea PSD,

pe domnul Florin T taru, ca membru supleant la Spitalul jude ean, i pe domnul Ioan
Dobra, tot supleant la Infec ioase.

Dl.Vasile Ban: Propun i eu pe colegul Teodor Ardelean ca membru supleant în
consiliul administrativ al Spitalului jude ean de urgen , iar pe colegul Gabi Ardus tan
la Spitalul de Boli Infec ioase.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, întrucât ca
membri suplean i s-au propus câte doi, considera i c  e nevoie de vot secret?

Dl.pre edinte Mircea Man: Da.
Stima i colegi, pân  se întocmesc buletinele de vot, haide i s  continu m cu

ordinea de zi. V  supun aten iei proiectul de hot râre privind modificarea particip rii
Consiliului jude ean Maramure  la cofinan area proiectului Natur , Tradi ie, Aventur
 Promovarea Turismului în Defileul L pu ului . Aici este vorba doar de modificarea

procentului de TVA, care in ial a fost de 19% iar acum e de 24%. Exist  avizul
favorabil al comisiei de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.107/2010
privind modificarea particip rii Consiliului jude ean Maramure

la cofinan area proiectului Natur , Tradi ie, Aventur
 Promovarea Turismului în Defileul L pu ului

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
modificarea particip rii Consiliului jude ean Maramur  la cofinan area proiectului
Mo tenire maramure ean  între Mara i Cos . Este aceea i situa ie ca la proiectul

anterior, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.108/2010
privind modificarea particip rii Consiliului jude ean Maramure  la

cofinan area proiectului Mo tenire maramure ean  între Mara i Cos



Dl.pre edinte Mircea Man: Ultimul punct de discutat în edin a noastr  de azi
este cel privind vânzarea ac iunilor de inute de Consiliul jude ean Maramure  la S.C.
FOTBAL CLUB S.A. Baia Mare.

Dl.Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, permite i-mi s  fac urm toarea
remarc : în acest moment pute i supune la vot aceast  propunere a domnului consilier
Zetea, care a primit avizele, urmând ca aparatul nostru de specialitate s  dea form  unei
hot râri. Îns , acolo este vorba de o societate comercial  pe ac iuni care actualmente
este închis , tranzac iile putându-se face doar între membrii societ ii, între ac ionari.
Singurul lucru pe care-l putem discuta ast zi este c  vindem, dac  g sim pe cineva
dintre ac ionari, pentru c  altcineva nu poate cump ra.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Noi am dat acum cât va vreme un aviz de
principiu pentru aceast  hot râre, care vine s  impun  Consiliului jude ean s  urmeze
pa ii legali pentru ca noi s  putem ie i din ac ionariat i pentru ca societatea s - i poat
rezolva problemele financiare mari pe care le are. Din p cate, ast zi clubul este în stare
de faliment, declarat la tribunal, i noi trebuie s  sprijinim clubul s  ias  din impas.

Dl.Dumitru Dumu a: Un articol al hot rârii poate suna în maniera: se aprob
vânzarea ac iunilor de inute de Consiliul Jude ean Maramure  la S.C. FOTBAL CLUB
S.A. Baia Mare .

Dl.pre edinte Mircea Man:  rog s  redacta i hot rârea i s  mi-o da i i mie.
Pân  atunci, vreau s  v  anun  c  dup edin  am programat o vizit  la

obiectivul de investi ii Drumul Baia Sprie  Bârsana  vedem cum evolueaz
lucr rile acolo, pentru c  se apropie turnarea primului strat de asfalt, undeva în luna
august. Eu v  invit pe to i s  veni i, s  vede i în ce stadiu sunt lucr rile.

Acum, observ c  a sosit i proiectul de hot râre privind vânzarea ac iunilor
de inute de Consiliul jude ean Maramure  la S.C. FOTBAL CLUB S.A. Baia Mare.


