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

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

din data de 16 DECEMBRIE 2010

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.607 din 10.12.2010, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului din ziua de sâmb , 11 decembrie 2010.

Sunt prezen i 35 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar la sediul Consiliului jude ean Maramure , în Palatul

Administrativ din Baia Mare, strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i,
urm torii: Glodan Ana, director al Direc iei economice, Maria Kovacs - director al
Direc iei patrimoniu i logistic  a Consiliului jude ean, pan Vasile – arhitect ef,
Chendea Cristian – director al Direc iei tehnice, Drago  Ioan – director al Direc iei
juridice i administra ie public , Coco il  Dan Meri or – director al Direc iei de
Dezvoltare Regional , tra cu Mihai – director al Aeroportului Interna ional Baia
Mare, Bob Ioan – director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, Robescu Gheorghe
– director al Muzeului Jude ean de Etnografie i Art  Popular  Baia Mare, precum i
un num r de 10 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stim i colegi. Declar deschis edin a
consiliului jude ean Maramure  de azi. Pentru început, v  propun s  ne însu im
procesul verbal al edin ei anterioare.

A fost însu it în unanimitate procesul verbal al edin ei ordinare a Consiliului
jude ean Maramure din data de 22  noiembrie 2010.

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, ave i în mape un proiect de
ordine de zi cu 15 puncte. Analizând în comisii, i inând cont de propunerile f cute
în comisie, s-a propus ca punctele 9, 13 i 15 s  fie scoase de pe ordinea de zi i
amânate. În consecin , v  supun votului ordinea de zi cu 12 puncte, plus unul
suplimentar, i anume:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului Maramure , pe anul 2010;

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

3. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli
rectificat pe anul 2010, al R.A. “Aeroportul Interna ional Baia Mare”;
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4. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iilor de amenajarea
teritoriului i avizelor unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de
amenajarea teritoriului i urbanism;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea punerii la dispozi ie a unei suprafe e
de 150 m.p. teren din domeniul public al jude ului Maramure i din
administrarea Spitalului jude ean de urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare, în vederea func ion rii unui Centru medical mobil de diagnostic
imagistic;

6. Proiect de hot râre privind însu irea Raportului de evaluare pentru vânzarea
unui spa iu medical i a terenului aferent, situat în Baia Mare, Firiza nr.74,
conform O.U.G. nr.68/2008.

7. Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului a
obiectivului de investi ii “Alimentare cu ap  a localit ilor Bârsana i

ne ti, comuna Bârsana” i “Alimentare cu ap  a localit ii Strâmtura,
comuna Strâmtura”;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din
domeniul privat al jude ului Maramure  Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure ;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii cheltuielilor de hran  pentru
copiii din sistemul de protec ie a copilului, afla i în servicii de tip
reziden ial i asisten  maternal ;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei i a statului de func ii
pentru aparatul propriu al Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure ;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea statului de func ii a serviciilor de tip
reziden ial de asisten  social i protec ia copilului, din cadrul Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului
“Cultur , tradi ie, dezvoltare”, propus spre finan are în cadrul Programului
de Cooperare Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România –
Ucraina, 2007-2013, i cofinan area acestuia;
Punct suplimentar:

13.Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii la Programul privind
instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz  energie regenerabil ,
inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de înc lzire –
beneficiari: unit i administrativ-teritoriale, institu ii publice i unit i de
cult.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, a  dori s
informez colegii care nu fac parte din comisia de buget-finan e c  ieri, la solicitarea
S.C. Drumuri-Poduri S.A., prin directorul Marina Victor, se cere ca începând din anul
2011 repararea i între inerea drumurilor jude ene s  fie f cu  de c tre aceast
societate. Analizând oportunitatea solicit rii, a  propune ca ast zi s  introducem pe
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ordinea de zi proiectul privind concesionarea lucr rilor drumurilor jude ene i v-
ruga, stima i colegi, s  da i un vot favorabil demar rii acestei ac iuni. De asemenea,

 mai avea o solicitare: inând cont c  drumul Baia Mare – Târgu L pu  a fost
cândva un drum jude ean, acum fiind în categoria drumurilor na ionale, a  dori s

m un vot de principiu ca el s  redevin  ce a fost, adic  drum jude ean.
Dl.Mircea Man: Domnule consilier, nu cred c  putem face acum un proiect de

hot râre, a a în prip , îns  putem da azi un vot de principiu pentru S.C. Drumuri-
Poduri, urmând ca dup edin a adun rii generale a ac ionarilor i la edin a care va fi
în luna ianuarie a anului 2011 s  venim cu un proiect foarte bine fundamentat
referitor la tot ceea ce înseamn  repara ie i între inere la drumurile jude ene. În ce
prive te istorioara drumului Baia Mare – Târgu L pu , vreau s  v  spun c  pe toate
programele ministerului de resort, nici m car în anul 2020 acest drum nu va putea
intra la o repara ie real . La Ministerul Transporturilor, toate drumurile de dup  2007
care au fost reevaluate, vor redeveni prin hot râre de guvern drumuri jude ene. Noi
am f cut demersuri la minister, îns  responsabilii pentru acest drum ar fi bine s - i
fac  între inerea de iarn , iar noi, în luna ianuarie 2011, vom face o solicitare c tre
minister, printr-o hot râre de consiliu jude ean, prin care s  ne declin m dorin a de a
lua înapoi acest drum jude ean, urmând a vedea pe viitor ce por iune din el ar putea
intra în programul de 10.000 de kilometri de reabilitat.

Supun aprob rii dumneavoastr  ordinea de zi a edin ei citit  anterior, plus
acest punct suplimentar propus de colegul imon, pentru care vom da aviz de
principiu la final de edin .

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, înainte de a intra

în proiectele de hot râri, v  rog s -mi permite i s  iau cuvântul.
Mi-  fi dorit s -l v d la prezidiu, al turi de dumneavoastr , i pe domnul

prefect al jude ului Maramure , care nu a prea participat la edin ele noastre în
decursul acestui an, ca s -l pot întreba cum a atacat dânsul hot rârea de consiliu
jude ean pe care noi am aprobat-o la începutul anului i cum s-a implicat în
evenimentele de la ultimele inunda ii, pentru c , dup  câte se par, domnia sa este în
campanie electoral  din moment ce l-a a teptat pe primul ministru la sediul PDL în
loc s -l întâmpine la Prefectur , a a cum a f cut doamna subprefect Bondi
Gyongyike!

Domnule pre edinte, eu cred cu t rie c  dumneavoastr  sunte i în cârd ie cu
domnul prefect, pentru c  el a primit ordin de la dumneavoastr  s  atace aceast
hot râre de consiliu privind achizi ionarea unor sisteme mobile de interven ie în caz
de inunda ii. Eu v  felicit pentru victoria mâr av  pe care a i ob inut-o împotriva
intereselor jude ului Maramure !

În final, a  dori s  aborda i într-o conferin  de pres  problemele legate de
depozitul ecologic, pentru c  sunt probleme la care i noi, consilierii jude eni, trebuie

 r spundem, fiind întreb ri pe care ni le adreseaz  cet enii jude ului Maramure , i
ar fi bine s  ne face i o informare exact  asupra acestor lucruri. Din câte am în eles,
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se pare c  este vorba despre o lips  de comunicare din partea aparatului de
specialitate al Consiliului jude ean Maramure  cu privire la aceste aspecte. Mai mult,
se pare c  s-au dat bani c tre mass-media, prin anumite contracte, i am dori s tim
i noi ce se petrece.

Dl.Mircea Man: Domnule Zetea, nu exist  niciun contract încheiat între
Consiliul jude ean i vreo firm  din mass-media!

Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, din câte tiu eu, întotdeauna la
proiectele mari exist  un buget al proiectului, cum ar fi de exemplu “Drumul Baia
Sprie – Bârsana”, unde, pe lege, trebuie s  existe un procent alocat publicit ii unor
astfel de proiecte. Poate c  asta ar dori s tie colegul Zetea, i nu doar el, care este
suma alocat  publicit ii la proiectul “Drumul Baia Sprie – Bârsana”?

Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, contractul în sine, la astfel de proiecte,
impune publicitate! Iar publicitatea aici o face nu media din Maramure , ci o alt
firm  care a câ tigat, i care are obliga ia s  promoveze proiectul. Dar o s  v  pun la
dispozi ie toate datele referitoare la acest aspect.

Acum intr m în ordinea de zi a edin ei.
La punctul 1 avem proiectul de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului

propriu al jude ului Maramure , pe anul 2010.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Acest proiect a fost aprobat în

unanimitate, dar cu urm torul amendament: din partea bibliotecii jude ene „Petre
Dulfu” a venit o solicitare de finan are pentru consultan i studiu de fezabilitate în
vederea instal rii unui sistem care utilizeaz  energie regenerabil  în sum  de 56 mii
lei.

Dl.Mircea Man: Supun votului dumneavoastr  amendamentul propus în
comisia de buget-finan e.

Amendamentul a fost votat în unanimitate.
S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.200/2010
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure ,

pe anul 2010

Dl.Marinel Zoica : Domnule pre edinte, eu a  dori s  reinterez o rug minte
mai veche a mea, aceea ca la edin ele comisiei de buget-finan e s  fie preze i
întotdeauna ori secretarul jude ului, ori unul din juri tii consiliului jude ean, i
neap rat directorii direc iilor i institu iilor subordonate consiliului jude ean, a c ror
proiecte de hot râri urmeaz  s  fie discutate în comisie.

Dl.Mircea Man: O.K. Mergem mai departe, la proiectul de hot râre pentru
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din
rezerva bugetar . Exist  avizul favorabil din partea comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat în unanimitate
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HOT RÂREA Nr.201/2010
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
bugetului de venituri i cheltuieli rectificat pe anul 2010, al R.A. “Aeroportul
Interna ional Baia Mare”.

Dl.Marinel Zoica : Domnule pre edinte, acest proiect de hot râre, datorit
faptului c  nu influen eaz  bugetul total aprobat de aeroport, noi am propus s  nu-l
discut m, fiind de competen a consiliului de administra ie.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Da, a a este regula, ca regiile
autonome s - i aprobe propriul buget, dar, în cursul anului 2010, dat fiind faptul c
s-a urmat aceast  procedur , s-a mers pân  la cap t cu ea. Bugetul a fost adoptat de
consiliu, i atunci i modific rile le-a aprobat tot consiliul, urmând ca bugetul anului
2011 s i-l gestioneze consiliul de administra ie, în mod direct, atât ca aprobare cât
i ca rectificare.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, eu am ajuns la
concluzia c  acest proiect de hot râre frizeaz  bunul sim ! Spun asta pentru c  mi se
pare absurd ca acei 9 sau 11 membri ai consiliului de administra ie de la aeroport s
fie pl ti i pe luna noiembrie cu 50% din indemniza ia directorului aeroportului! Iar
dac  acest consiliu de administra ie este numit prin ordin al ministrului transportului,
l-  ruga pe domnia sa s -i pl teasc ! De ce s  pl tim noi, consiliul jude ean aceast
sum  enorm ? A a c , un astfel de proiect care nu cred c  este pe lege, trebuie
respins, i a  ruga colegii s  voteze în consecin .

Dl.Marinel Zoica : Prin acel ordin venit de la minister i semnat de doamna
ministru Anca Boagiu este numit , prin lege, comisia, format  din reprezentan i ai
Ministerului Transportului i Infrastructurii, reprezentan i ai Ministerului
Administra iei i Internelor, ai Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, ai
Ministerului Finan elor Publice i Ministerului S ii. Deci, p rerea mea este c
documentul a fost dat pe lege.

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, dac  a a stau lucrurile, v  propun scoaterea de
pe ordinea de zi a acestui proiect de hot râre.

S-a votat, cu 32 voturi pentru, 2 voturi împotriv i o ab inere, scoaterea de
pe ordinea de zi a proiectului de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri
i cheltuieli rectificat pe anul 2010, al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare .

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, chestiunile acestea
sunt legate de bugetul propriu al aeroportului, al fostei regii sau societ i comerciale,
fiindc  apar ine de noi, dar atribu iile, prin legea finan elor publice, sunt în sarcina
consiliului de administra ie. Consiliul jude ean este cofinan ator.
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Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnule consilier, vreau s  v
amintesc c  la începutul anului, atunci când a venit spre aprobare bugetul regiei, am
atras aten iei asupra acestui aspect, c  este de competen a consiliului de administra ie.
Cu toate acestea, consiliul jude ean a luat în dezbatere i a adoptat bugetul
aeroportului. Ca o consecin  pe simetrie, cel ce a f cut mai multul, îl va face în
continuare. Dar asta nu înseamn  c  nu sunt competen e.

Dl.Petru Batin: Dar, domnule secretar, bugetul regiei trebuie aprobat de c tre
consiliul jude ean!

Dl.Dumitru Dumu a: Nu. Aprob m doar partea noastr  de subven ie.
Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Pe chestiune de procedur , domnule

pre edinte, vreau s  v  spun urm toarele: domnul secretar are dreptate, toat  lumea
are dreptate, dar pân  la urm , abilitatea ministerial  primeaz , pentru c  atât de
frumos a fost f cut  aceast  hot râre de guvern încât, indiferent de faptul c  ast zi
noi am scos sau am respins de pe ordinea de zi acest proiect de hot râre, consiliul de
administra ie de la aeroport este suveran i noi nu putem opri aceste sume! Evident c
s-a produs o reac ie în edin a comisiei de buget-finan e la care am participat i eu,
pentru c  lucrurile sunt f cute în variant  ciudat . Adic  sunt persoane care ob in
sume uria e pentru prest ii minimale, i chiar persoane care nu au niciun nivel de
competen  într-o chestiune de evaluare a une atât de mari profesionalit i i
specificit i. Singura porti  prin care noi mai putem face ceva la aceast  chestiune,
chiar dac  ministerul este suveran, este declan area cadrului juridic, printr-o comisie
de anchetare a acestei chestiuni, vizavi de cine, când i cum a f cut evaluarea i care
sunt efectele acesteia.

Dl.Mircea Man: În regul . Mergem mai departe, stima i colegi, la proiectul de
hot râre privind aprobarea documenta iilor de amenajarea teritoriului i avizelor
unice emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajarea teritoriului i urbanism.
Avem avizul favorabil dat de c tre membrii comisiei de specialitate, iar dac  nu sunt
comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.202/2010
privind aprobarea documenta iilor de amenajarea teritoriului i avizelor unice

emise de Comisia tehnic  jude ean  de amenajarea teritoriului i urbanism

Dl.Mircea Man: Urm torul punct în constituie proiectul de hot râre privind
aprobarea punerii la dispozi ie a unei suprafe e de 150 m.p. teren din domeniul public
al jude ului Maramure i din administrarea Spitalului jude ean de urgen  “Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare, în vederea func ion rii unui Centru medical mobil de
diagnostic imagistic. E vorba aici de instalarea unui RMN mobil, pentru investiga ii
medicale. Exist  avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Cine este pentru?
Împotriv ? Ab ineri?

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
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HOT RÂREA Nr.203/2010
privind aprobarea punerii la dispozi ie a unei suprafe e de 150 m.p. teren

din domeniul public al jude ului Maramure i din administrarea Spitalului
jude ean de urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia Mare,

în vederea func ion rii unui Centru medical mobil de diagnostic imagistic

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind însu irea
Raportului de evaluare pentru vânzarea unui spa iu medical i a terenului aferent,
situat în Baia Mare, Firiza nr.74, conform O.U.G. nr.68/2008. Comisia juridic  a
avizat favorabil proiectul de hot râre, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.204/2010
privind însu irea Raportului de evaluare pentru vânzarea unui spa iu medical

i a terenului aferent, situat în Baia Mare, Firiza nr.74,
conform O.U.G. nr.68/2008

Dl. Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun votului este cel
privind includerea în domeniul public al jude ului a obiectivului de investi ii
“Alimentare cu ap  a localit ilor Bârsana i N ne ti, comuna Bârsana”, i
“Alimentare cu ap  a localit ii Strâmtura, comuna Strâmtura”. i aici s-a dat aviz
favorabil, a a c  v  supun la vot hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.205/2010
privind includerea în domeniul public al jude ului a obiectivului de investi ii

“Alimentare cu ap  a localit ilor Bârsana i N ne ti, comuna Bârsana”,
i “Alimentare cu ap  a localit ii Strâmtura, comuna Strâmtura”

Dl.Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre privind
aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul privat al jude ului
Maramure  Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .
Proiectul a a fost avizat în comisiile de specialitate, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.206/2010
privind aprobarea d rii în administrare a unor spa ii din domeniul privat al

jude ului Maramure  Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure



8

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
major rii cheltuielilor de hran  pentru copiii din sistemul de protec ie a copilului,
afla i în servicii de tip reziden ial i asisten  maternal .

Dl.secretar al jude ului, Dumitru Dumu a: Domnilor consilieri, la
rug mintea domnului pre edinte voi face o precizare aici. Baremele aprobate au avut
în vedere cursul i puterea de cump rare din aprilie 2008. Între timp, TVA-ul  a
crescut de la 19 la 24 de procente, indicele pre urilor de consum pentru aceast
perioad  a fost de 15,75  aceste dou  conducând la o sc dere de cump rare a
produselor cu 21 de procente. În consecin , nivelul baremelor de hran  individuale
în regim reziden ial i de asisten  maternal  a fost corectat cu acest indice, asigurând

adar aproximativ 40-45 lei/lun  pentru un copil sau un tân r aflat în aceste
structuri.

Dl.Mircea Man: Mul umesc domnului secretar pentru detalii. V  supun acum
votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.207/2010
privind aprobarea major rii cheltuielilor de hran , pentru copiii din sistemul de

protec ie a copilului, afla i în servicii de tip reziden ial i asisten  maternal

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, stima i colegi, la proiectul de hot râre
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul propriu al
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure . Comisiile
de specialitate au avizat favorabil proiectul de hot râre, pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.208/2010
privind aprobarea organigramei i a statului de func ii pentru aparatul propriu

al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind aprobarea statului
de func ii a serviciilor de tip reziden ial de asisten  social i protec ia copilului, din
cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pr edinte, referitor la statul
de func ii al D.G.A.S.P.C. Maramure , vreau s  v  spun c  de i nu sunt un fan înr it
al conducerii acestei institu ii, în condi iile de austeritate date i reducerea veniturilor
salaria ilor de-aici, cred c  foarte mul i dintre ace tia vor p si sistemul, vor pleca.
Trebuie s  vedem ce putem s  facem pentru ace ti angaja i, s  nu plece, pentru c
sunt destui care iau 3-400 lei salariu pe lun , bani din care nu vor putea tr i. E un
semnal de alarm , dac inem cont de faptul c  în ultimile luni au plecat 50 de
oameni din sistem.
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Dl.Mircea Man: Este, într-adev r, o problem , i va trebui s  vedem cum o
putem rezolva. Acum v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.209/2010
privind aprobarea statului de func ii a serviciilor de tip reziden ial de asisten
social i protec ia copilului, din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social

i Protec ia Copilului Maramure

Dl.Mircea Man:  supun acum votului proiectul de hot râre privind
aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului “Cultur , tradi ie, dezvoltare”,
propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier  ENPI
Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007-2013, i cofinan area acestuia, dat
fiind faptul c  a ob inut avizul favorabil din partea comisiei pentru activit i
economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.210/2010
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului “Cultur , tradi ie,

dezvoltare”, propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2007-2013,

i cofinan area acestuia

Dl.Mircea Man: Iat -ne ajun i, stima i colegi, la ultimul punct de pe ordinea
de zi, cel suplimentar, unde avem trecut proiectul de hot râre privind aprobarea
particip rii la Programul privind instalarea sistemelor de înc lzire care utilizeaz
energie regenerabil , inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
înc lzire – beneficiari: unit i administrativ-teritoriale, institu ii publice i unit i de
cult. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.211/2010
privind aprobarea particip rii la Programul privind instalarea sistemelor de

înc lzire care utilizeaz  energie regenerabi , inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de înc lzire – beneficiari: unit i administrativ-

teritoriale, instit ii publice i unit i de cult

Dl.Ardelean Teodor: Domnule pre edinte, ca un apendice la acest proiect de
hot râre, a  dori s spun c  la capitolul de modificare a bugetului, în urma adresei
subsemnatului, a i inclus i suma necesar pentru studiul de fezabilitate la bibliotec ,
dar nu i pentru consultan , care va fi realizat  de o structur  a consiliului jude ean,
adic  de Agen ia de Management Energetic, fapt pentru care le mul umesc. Nu
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mul umesc în schimb Direc iei Tehnice a Consiliului jude ean, c reia i-am cerut înc
înainte cu doi ani de zile s -mi fac  aceast  lucrare i n-au f cut-o pân  în prezent.
Nu tiu când va fi urm toarea edin  de consiliu jude ean, îns  doresc s semnalez
faptul c  la dosarul pe care trebuie s -l depunem noi, cei de la bibliotec , pân  în 20
ianuarie 2011 trebuie s  avem o hot râre similar  acesteia pe care tocmai am
adoptat-o, fiindc  altfel nu primesc niciun punct. A adar, domnule pre edinte, dac
crede i c  nu vom putea avea o alt edin  pân  cel mai târziu în data de 20 ianuarie,
v-  ruga s  adopt m ast zi o hot râre similar  celei privitoare la Palatul
Administrativ. Altfel, ne-am str duit degeaba!

Dl.Mircea Man: Domnule Teodor Ardelean, sigur o s  facem o nou edin
pân  în data de 15 ianuarie.

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, în finalul edin ei v  solicit un vot de
principiu, a a cum a cerut i colegul imon, pentru a discuta i preg ti o hot râre de
consiliu prin care s  concesion m drumurile societ ii de drumuri-poduri, pân  la
momentul privatiz rii acestei societ i, în conformitate cu legea.

S-a votat în unanimitate acordarea unui vot de principiu.
Dl.Mircea Man: În ce prive te drumul Baia Mare – Târgu L pu , în prima

edin  de consiliu jude ean care va fi curând vom preg ti toate datele pe care le
de inem, coroborate cu ceea ce am primit de la ministerul de resort i vom face un
prim pas, încercând ca acest drum s  fie inclus în Programul celor “10.000 de
kilometri”, care pentru jude ul nostru, se va ridica undeva în jurul sumei de 100
milioane euro.

Într-o alt  ordine de idei, considerând c  v  sunt dator cu câteva r spunsuri, am
 v  spun urm toarele:

În ce prive te la Proiectul “Drumul Baia Sprie – Bârsana”, avem contractul de
servicii nr.6622 din 3.12.2010 încheiat între Consiliul jude ean Maramure i S.C.
ELSYLINE Baia Mare, pentru promovarea publicit ii.

Dl.Gheorghe imon: Care este suma alocat  publicit ii ?
D-na Grazziella Bolma, coordonator proiect: Valoarea total  a publicit ii

este în jur de 116.000 lei. Posterele i bro urile realizate de firma de publicitate
câ tig toare au fost distribuite la toate prim riile de pe traseu, cu proces-verbal.

Dl.Mircea Man: În regul . Acum, în ceea ce prive te prezen a sau absen a
domnului prefect la edin ele de consiliu, dup  cum bine ti i, dânsul este invitat de
fiecare dat  s  participe, îns  este op iunea dânsului de a veni sau nu la întâlnirile
noastre.

Apoi, referitor la hot rârea de guvern, v  rog s  m  crede i c  este o chestiune
juridic . Prefectura analizeaz , conform legii, legalitatea hot rârilor pe care noi le
adopt m, i nu am niciun amestec în aceast  problem . De aceea, nu în eleg de ce
deciziile pe care le ia prefectul, bune sau rele, sunt puse în cârca lui Mircea Man! Eu
sunt pre edintele Consiliului jude ean, el este prefect i r spunde de ceea ce face!

Referitor la inunda ii, s ti i c  am f cut demersuri, am fost mar i seara la
primul ministru i i-am prezentat situa ia grosso-modo cu ceea ce s-a întâmplat în
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jude ul Maramure , atât pe Tisa cât i pe DN Sighet-Reme i, urmând ca ast zi s
trimitem propunerea de hot râre de guvern cu evalu rile f cute de aparatul nostru de
specialitate i de c tre Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  Maramure , i sper m
ca din fondul de rezerv  s  ob inem aceste sume.

O alt  chestiune pe care o voi aborda acum este cea legat  de Depozitul
ecologic. Stima i colegi, nu doresc s  intru iar în istoria acestui proiect, în  trebuie

 se în eleag  odat  c  toate etapele proiectului sunt obligatorii, atât evaluarea
terenului, cât i discu ia cu localnicii în urma unei hot râri de consiliu adoptate.  v
spun cum s-a întâmplat de fapt: la Buze ti ne-am oprit, dup  ce-am avut o hot râre de
consiliu local, luat  cu 10 voturi pentru i dou  împotriv , iar conferin a de pres  a
venit la propunerea Prim riei F rca a! Dup  aceea, cineva a avut “grij ” s  spun  cât
de periculos pentru cet eni este proiectul acesta de gestiune integrat  a de eurilor,
astfel c  Prim ria F rca a a venit cu alt  propunere, noi am procedat la o alt
abordare, ob inând 80% din semn turile cet enilor, pentru satul Sârbi. Acum
lucrurile sunt în regul , vom face i studiul i am înaintat Ministerului Dezvolt rii
toate documentele în timp util. Sper m c  nu se vor g si iar i “binevoitori” care s
ne discrediteze i s prezinte fals i deformat realitatea acestui proiect. Vom vedea
pân  în luna martie 2011, dup  ce vom finaliza loca ia, cum vom scoate la licita ie
lucrarea.

O alt  chestiune pe care a  dori s  v-o aduc la cuno tin  este faptul c  s-a
început din vreme, cu Direc ia Tehnic , activitatea la licita ia pentru desz pezire. Ca

 nu existe niciun dubiu, am cerut s  se fac  licita ie electronic , unde, dup  cum
cunoa te i, nu poate fi nicio influen . Dac  bine tiu, s-a câ tigat licita ia cu 39
miliarde, dup  care firma câ tig toare a fost contestat . Am f cut apoi negocieri
directe cu firmele participante, îns i aici au existat contesta ii. Noi trebuia oricum s
lu m o decizie. La Consiliul Na ional de Contesta ii r spunsul nu putea fi decât unul,
iar timpul nu era cu noi. Noi trebuia s  avem o firm  care s  fac  desz peziri. Eu
eram la Bucure ti, iar domnul secretar Dumu a m-a sunat i mi-a spus  nu se poate
face desz pezirea deoarece contractul de anul trecut era expirat i oricum nu mai era
valabil pentru noi fiindc  pre ul era aproape dublu, i nu vroiam s  facem decât la
pre ul din licita ia electronic , ceea ce mi se pare logic. Ori, alt  negociere cu alt
firm  nu era posibil – i acolo s-a contestat, c ci gândi i- , ce firm  ar fi venit s
cumpere zgur i material antiderapant i s - i trimit  50 de utilaje pe teren, ca apoi,
peste dou  s pt mâni s -i vin  r spunsul c  trebuie s  sisteze lucr rile de desz pezire
i c  noi vom semna contractul cu firma care a câ tigat licita ia! În consecin ,
spunsul venit de la Consiliul Na ional de Contesta ii a fost c  s-a respins

contesta ia, termenul de contesta ie de 10 zile aproape c  a expirat (deoarece au trecut
deja 8 zile de când ni s-a comunicat r spunsul), iar Consiliul jude ean se afl  acum
într-un paradox.  rog s  m  crede i c  solicit zilnic rapoarte cu privire la starea
drumurilor i la utilajele care intr  pe ele. Exist  un comandament format pentru
aceasta, exist  exact din caietul de sarcini, drumuri de categoria 1,2 i 3, sunt  48 de
utilaje care intervin, iar ast zi diminea , de la ora 9 am avut o or  de dezbateri pe
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aceast  chestiune. Ei trebuie s  intre ca i cum ar fi contractul semnat! Din p cate,
specula ii de genul aceleia c  au venit facturi umflate i situa ii de lucr ri, i c o
persoan  spune c  au ajuns la pre edinte pe mas , nu sunt reale, c  la mine pe mas
nu a ajuns nicio factur  sau situa ie de lucr ri! Este un demers legal i normal, o
situa ie de lucr ri pe care i-o asum  Direc ia Tehnic i semneaz  comisia de
recep ie la ceea ce au f cut firmele respective, la care se adaug  avizul Direc iei
economice, dup  care i se prezint  pre edintelui situa ia iar acesta semneaz  dac
toate lucrurile acestea sunt în regul . Eu am dat un comunicat, prin care am încercat

 l muresc acest lucru, îns  trebuie s  recunoa tem c  va fi o situa ie foarte grea,
este iarn i nu vreau s  pl tim niciun leu în plus sau minus, i atât Prefectura, Poli ia,
cât i noi, vom lua m surile care se impun i pe care ni le permite legea, pentru a
sanc iona drastic firma dac  nu- i face datoria. Aceasta este situa ia real  din teren.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, pe aceste
drumuri de diferite categorii pe care le- i men ionat mai devreme, ca de exemplu pe
cele cu restric ii la anumite tonaje, din câte am în eles este permis numai accesul
tractoarelor. Acum, a  dori s  v  întreb dac  în cadrul contractului cu firma
respectiv  sunt cuprinse i drumurile a a zise ter iare, sau acolo trebuie s  intervin
alt  firm , pentru desz peziri?

Dl.Mircea Man: Tot ce ine de drumurile jude ene este prev zut s  fie
executat de c tre firm .

Domnilor colegi, închei aici spunându-  urm torul lucru: sunt anumi i colegi
i prieteni din tot jude ul, care tiau c  ei fac desz pezirea an de an, iar acum, c  n-au

mai fost chema i, dau telefoane i în miez de noapte s  întrebe de ce nu se mai ocup
ei! Ei trebuie s  în eleag  c  a a nu se mai poate!

Dac  nu mai sunt interven ii, declar închis edin a noastr  de azi  i  v
mul umesc pentru participare!

Prezentul proces verbal s-a încheiat azi, 16 decembrie 2010.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

GMV/1 exp.


