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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 22 MARTIE 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.170 din 17.03.2011, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de vineri, 18 martie 2011.

Sunt prezen i 30 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 – director al
Direc iei planificare teritorial i urbanism a Consiliului jude ean Maramure ,
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 , Bob Ioan – director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare,
Boitor Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , D ncu  Iuliana – director al Ansamblului Folcloric Na ional
„Transilvania” Baia Mare, Pa ca Mariana – director al Direc iei Jude ene de
Eviden  a Persoanelor Maramure , dl. Pop Rare – manager al Direc iei de

tate Public  Maramure , dl.Victor Marina – manager al S.C. „Drumuri-Poduri”
S.A. Maramure , d-na Tripon Ioana – director al Serviciului jude ean de turism, dl.
Pa ca Dorin, primar al ora ului Baia Sprie, al i conduc tori ai institu iilor
subordonate Consiliului jude ean, 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. Declar deschis
edin a noastr  de azi i v  prezint ordinea de zi:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului, pe anul 2011;

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

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unei sume  din cota de
20% calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului,
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pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea
proiectelor  de infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe anul
2011;

4. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului pe anul 2011 pentru
finan area unor cheltuieli de investi ii;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru
Programul jude ean de acordare a finan rilor nerambursabile în domeniul
programelor, proiectelor i ac iunilor culturale;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea componen ei nominale a comisiilor
de evaluare a managementului i a comisiilor de solu ionare a
contesta iilor, pentru evaluarea managementului la institu iile publice de
cultur  de sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure , pentru anul
2010;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare;

8. Proiect de hot râre privind dizolvarea i lichidarea societ ii comerciale
S.C. „PROTEPLANT MARAMURE ” S.R.L.;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii managementului asisten ei
medicale al Spitalului de Psihiatrie Cavnic i al Spitalului de Boli Cronice
Baia Sprie de la consiliile locale la Consiliul jude ean Maramure ;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în
domeniul public al jude ului Maramure , în cursul anului 2010;

11.Proiect de hot râre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare
asupra unui spa iu din domeniul privat al jude ului Maramure  de la
Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare i vânzarea
acestuia conform O.U.G. nr. 68/ 2008;

12. Proiect de hot râre privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al jude ului Maramure  a unui imobil aflat în administrarea
Direc iei generale de asisten  social i protec ia a copilului Maramure ;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre
Administra ia Na ional  de Meteorologie – Centrul Meteorologic
Regional Transilvania de Nord, a unei suprafe e de teren din domeniul
public al jude ului Maramure i administrarea RA Aeroportul
Interna ional Baia Mare;

14.Proiect de hot râre privind aprobarea „Modific rii programului de
transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin reducerea num rului de
curse, pe perioada 2008-2013 ”;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru
promovarea proiectului „SMART EUROPE – Strategii inteligente pentru
crearea de locuri de munc  în domeniul inov rii în regiuni din Europa”, în
cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului INTERREG IV
C;
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16.Proiect de hot râre privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru
promovarea proiectului „R4GG - REGIONS FOR GREEN GROWTH –
Instrumente i politici regionale pentru îmbun irea accesului la surse de
finan are i accelerarea investi iilor în energia durabil ” în cadrul celui de-
al patrulea apel de proiecte al programului INTERREG IV C;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea conven iei de colaborare între
D.G.A.S.P.C. Maramure i Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în
Dificultate SERA  ROMÂNIA;

18.Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de Organizare i
Func ionare a Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului  Maramure ;

19.Raport asupra situa iei gestion rii bunurilor apartinând domeniului public
i privat al jude ului.

Punct suplimentar:
20.Proiect de hot râre privind aprobarea înfiin rii i stabilirea modului de

operare a Serviciului de administrare a domeniului public i privat al
jude ului Maramure  în domeniul drumurilor jude ene.

Dl.consilier jude ean Gheorghe Coman: Domnule pre edinte, înainte de a
intra în ordinea de zi, da i-mi voie s  fac o precizare în leg tur  cu drumul jude ean
184. Acesta este impracticabil, nu se mai poate circula pe el, fiind plin de gropi. V
rog s  încerca i s  face i ceva cu el, s -l repare societatea de drumuri i poduri.

Dl.Mircea Man: Da, problema aceasta este foarte serioas i trebuie tratat
ca atare. tim c  starea drumurilor din întreg jude ul, atât cele na ionale, jude ene,
cât i cele comunale, este foarte proast . Îns  atunci când am distribuit câte 100 de
milioane lei la fiecare prim rie, pentru drumuri comunale, m-am gândit c  se vor
apuca acum în prim var  s  astupe din gropi. În momentul de fa , la ce fonduri are
consiliul jude ean, pe acest program, nu se lucreaz  decât pe astupat gropile din
drumuri. Vom încerca s  intr m i pe repara ii, cât de curând posibil. Am cerut s  se
fac  rapoarte zilnice cu privire la câ i metri p tra i de drumuri jude ene se astup
zilnic, i v  voi ine la curent din acest punct de vedere.

Acum, stima i colegi, avem pe ordinea de zi 19 puncte, plus unul suplimentar,
îns , datorit  faptului c  punctul 8 nu îndepline te condi iile de adoptare, am în eles

 s-a propus scoaterea lui de pe ordinea de zi.
Dl.vicepre edinte Matei C lin: Domnule pre edinte, i punctul 9 ar trebui

exclus de pe ordinea de zi, pentru c  nu a trecut prin comisii.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: i eu propun scoaterea lor de pe

ordinea de zi.
Dl.Mircea Man: Propunerea mea, pe care o consider responsabil , este ca

punctul 9 s  r mân  pe ordinea de zi, -l discut m argumentat, mai ales c  este
prezent la edin a noastr i directorul Direc iei de S tate Public  Maramure ,
care ne va explica tuturor cum stau lucrurile. Putem c dea într-o mare capcan  dac
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nu suntem foarte aten i la felul cum trat m problema celor trei spitale, i m
gândesc c  acum ar trebui s  ar m o disponibilitate de responsabilitate pentru ceea
ce înseamn  s tatea din jude ul Maramure . Eu chiar voiam s  v  propun
preluarea i a spitalului din omcuta Mare, îns  am în eles c  nu-l putem transforma
i pe acesta în spital pentru b trâni – cum se propune pentru cel din Baia Sprie – c

ne vom face de râsul lumii s  avem 2-3 centre de acest gen în jude . În ce prive te
spitalul de bolnavi psihici din Cavnic, mi se pare o prioritate propunerea de a-l uni
cu spitalul de boli infec ioase de pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare.

În consecin , propun s  r mân  acest proiect de hot râre pe ordinea de zi.
Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, membrii comisiei de buget-finan e i

a celei juridice au constatat c  acest proiect de hot râre nu este bine preg tit i de
aceea au dat aviz negativ, mai ales c  nu a venit nimeni în edin ele comisiilor,
pentru a-l sus ine argumentat.

Dl.Mircea Man: i, comisia de s tate, fiind cea în specialitatea c reia
trebuia s  intre spre dezbatere proiectul, a avizat favorabil acest document. i faptul

 eu nu am putut fi prezent la edin a comisiei, din motive personale, nu înseamn
 acum trebuie s  bloc m acest proiect de hot râre deosebit de important.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, a  dori s
fac o precizare aici: pentru fiecare proiect de hot râre, o comisie este sesizat  pe
fond, celelalte emi ând doar puncte de vedere. În cazul acesta, al reorganiz rii
spitalelor, comisia sesizat  pe fond este comisia de s tate, iar aceasta a dat aviz
favorabil, astfel c  proiectul de hot râre este apt de a fi pus în discu ia plenului,
având deja acest aviz favorabil al comisiei de specialitate. Chiar i cu aviz negativ el
poate fi supus dezbaterii, prin voin a consiliului, totu i fiind posibil ca, în urma
discu iilor, s  fie respins, în ciuda acestui aviz pe care l-a primit.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, domnilor
consilieri, trebuie s  în elegem cu to ii c  momentul actual este o etap  a reformei
sanitare. Astfel c , având un interes public deosebit de mare, trebuie s  discut m
ast zi acest proiect de hot râre. Timpul ne preseaz , în toat ara se petrec astfel de
restructur ri în domeniul s ii i trebuie s  g sim posibilit i de ameliorare a
asisten ei medicale i psihiatrice din jude .

Dl.consilier jude ean Petru Batin: Domnule pre edinte, am studiat i eu cu
aten ie acest proiect de hot râre, îns  am r mas cu o nedumerire: se propune
preluarea de c tre noi a managementului spitalelor sau a spitalelor propriu-zise? C ,
dac  prelu m managementul, cu partea cealalt  ce se va întâmpla? i care vor fi
consecin ele care vor ap rea, pe plan local i administrativ, dup  preluarea acestor
entit i? Va trebui consiliul jude ean s  asigure i fonduri pentru func ionarea lor?
Trebuie s  dezbatem acest punct neap rat.

Dl.Mircea Man: Domnule consilier, dumneavoastr  veni i cu acest argument
forte i haide i atunci s -l dezbatem.

Dl.Batin Petru: Da, domnule pre edinte, îns  proiectul de hot râre nu
con ine toate datele necesare, care s  ne permit  s -l analiz m în cuno tin  de
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cauz , dar mite s  putem trage o concluzie! Eu nu pot sus ine un asemenea proiect
de hot râre nefundamentat!

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, în urma lu rilor dumneavoastr  de pozi ie,
am tras urm toarea concluzie: c  proiectul trebuie s  r mân  pe ordinea de zi, s -l
discut m, i dac  nu ne în elegem, s -l amân m. Acum, ar fi foarte potrivit s -l
ascult m i pe colegul nostru Mircea Ciocan, pre edintele comisiei de s n tate.

Dl.consilier jude ean Ciocan Mircea: Domnule pre edinte, stima i colegi,
cred c  ne-am obi nuit cu un mod de lucru extrem de tehnic, potrivit c ruia în
comisii dezbatem pe larg proiectele de hot râri, dup  care, în plenul consiliului
facem simpla formalitate de a le aproba, de a le trece prin voin a politic  a acestui
for deliberativ. Având în vedere faptul c  membrii comisiei de s tate au avizat
favorabil proiectul de hot râre i inând cont de faptul c  aceast  comasare a
unit ilor spitalice ti este în acest moment sub imperiul unei urgen e maxime – dat
fiind faptul c  deja hot rârea de guvern privind desfiin area spitalelor din Baia Sprie
i omcuta Mare a fost emis – noi avem obligativitatea gestion rii problematicii

privind s tatea popula iei din cele dou  comunit i, i nu doar a acelor spitale care
se afl  la ora actual  în subordinea consiliului jude ean. Trebuie s  avem aceast
discu ie cu toat  responsabilitatea, i de aceea v  provoc ast zi la o dezbatere pe
larg a acestui subiect, în edin a noastr  de plen, deoarece, a a cum am mai spus,
asumarea acestui act normativ are un grad de urgen  maxim .

Dl.consilier jude ean imon Gheorghe: Domnule pre edinte, dac  ave i de
gând s  p stra i pe ordinea de zi punctul 9 cu spitalele, v  rog  ave i în vedere c
noi nu avem nimic împotriva s ii sau a spitalelor care intr  în aceast  discu ie,
îns  efectiv proiectul de hot râre nu este bine preg tit! Nici la comisia de buget-
finan e nu a fost discutat, c  nu aveam ce discuta!

Dl.Mircea Man: Decizia noastr  de ast zi ar putea fi de o importan  vital ,
ori s  nu produc  niciun efect, a a c  vom sta i vom analiza atât cât va trebui i
vom hot rî în vreun fel sau altul.

Acum, având în vedere faptul c  totu i s-a propus scoaterea acestui punct 9
de pe ordinea de zi a edin ei, v-o supun la vot. Cine este pentru? – 9 voturi,
Împotriv ? – 15 voturi, Ab ineri? – 2.

Propunerea de scoatere a proiectului de hot râre de pe ordinea de zi a fost
respins .

Ordinea de zi a fost votat , exclus fiind de pe aceasta doar punctul 8, adic
Proiectul de hot râre privind dizolvarea i lichidarea societ ii comerciale S.C.
PROTEPLANT MARAMURE  S.R.L.;

Dl.Mircea Man: Începem a adar, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, aici avem un
adendament, în sensul c  articolul 1 se modific i va avea urm torul cuprins: Se
aprob  rectificarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2011, prin
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majorarea veniturilor i a cheltuielilor totale, cu suma de 2.897 mii lei, dup  cum
urmeaz :

- la partea de venituri i cheltuieli se introduc urm toarele pozi ii:
+ 17 mii lei Dona ii i sponsoriz ri  la venituri;
+ 17 mii lei la cap.68.02. Asigur ri i asisten  social , titlul Cheltuieli

de capital  Direc ia de General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului, la
cheltuieli.

În Anexa nr.4, la cap.68.02 Asigur ri i asisten  social  la Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului, se introduce o nou  pozi ie,
cu denumirea: - ma in  transport persoane (microbus)  17 mii lei .

Dl.Mircea Man: Supun aprob rii dumneavoastr  amendamentul formulat de
colegul nostru Marinel Zoica , dup  care v  supun votului proiectul de hot râre în
ansamblul s u.

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

HOT RÂREA Nr.27/2011
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Continu m, stim i colegi, cu proiectul de hot râre pentru
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean  la diferite ac iuni finan ate din rezerva
bugetar .

Dl.Marinel Zoica : Domnule pre edinte, i aici avem un amendament, adic
la articolul 1 se modific  suma repartizat : în loc de 1000,0 mii lei va fi 1100,0

mii lei; de asemenea, în anex  se modific  urm toarele pozi ii: a) la capitolul 67.02
titlul total sport , punctul 1, se modific  suma de 500 mii lei la 600 mii lei; b) la

total capitol bugetar 67.02, precum i Total general , se modific  suma de la
1000 mii lei la 1100 mii lei . Aceast  sum  va fi alocat  doar în urma unui
parteneriat care se va face între Consiliul jude ean Maramure , Direc ia Jude ean
de Sport i Consiliul local Baia Mare.

Dl.Mircea Man:  supun votului amendamentul i proiectul de hot râre în
întregul s u.

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

HOT RÂREA Nr.28/2011
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean  la diferite ac iuni

finan ate din rezerva bugetar

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel pentru aprobarea
repartiz rii unei sume  din cota de 20% calculat  din cotele i sumele defalcate din
unele venituri ale statului, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i
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pentru sus inerea proiectelor  de infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe
anul 2011. Avem aviz favorabil din partea comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.29/2011
pentru aprobarea repartiz rii unei sume  din cota de 20% calculat  din cotele

i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru sus inerea
programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor
de infrastructur , care necesit  cofinan are local  pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind utilizarea
excedentului pe anul 2011 pentru finan area unor cheltuieli de investi ii. Exist
avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare. V  supun
votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.30/2011
privind utilizarea excedentului pe anul 2011

pentru finan area unor cheltuieli de investi ii

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
Ghidului solicitantului pentru Programul jude ean de acordare a finan rilor
nerambursabile în domeniul programelor, proiectelor i ac iunilor culturale.

Dl.consilier jude ean Gavril  Ardus tan: Domnule pre edinte, în edin a
comisiei s-a propus un amendament, în sensul diminu rii contribu iei personale a
beneficiarilor de la 20% a a cum s-a stabilit ini ial, la 10%. V i exemplific din ce
cauz  s-a cerut acest lucru: deoarece, un scriitor, ca persoan  fizic , nu poate
dispune întotdeauna de o sum  însemnând 20% din contravaloarea unui proiect.

Dl.Mircea Man:  supun votului amendamentul.
Amendamentul a fost adoptat, cu 29 voturi pentru i un vot împotriv .
A fost adoptat  apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.31/2011
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul jude ean de

acordare a finan rilor nerambursabile în domeniul programelor,
proiectelor i ac iunilor culturale

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, stima i colegi, la proiectul de hot râre
privind aprobarea componen ei nominale a comisiilor de evaluare a
managementului i a comisiilor de solu ionare a contesta iilor, pentru evaluarea
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managementului la institu iile publice de cultur  de sub autoritatea Consiliului
jude ean Maramure , pentru anul 2010.

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: La comisia de evaluare pentru
obiectivul „Biblioteca jude ean  Petre Dulfu” membrii comisiei de cultur  l-au
propus pe domnul consilier Rohian Anton, iar la comisia de solu ionare a
contesta iilor a fost propus domnul Indre Ioan. În ce prive te aceea i comisie dar
pentru obiectivul „muzee” propunerea care s-a f cut este pentru colegul nostru
Dobra Ioan, urmând ca membrul în comisia pentru solu ionarea contesta iilor s  fie
desemnat de grupul politic al PDL.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnilor consilieri, ca s  nu
existe interpret ri gre ite, haide i s  lu m în ordine, propunerile de membrii în
comisii la toate institu iile din subordine. A adar, pentru Biblioteca Jude ean
„Petre Dulfu” în cele dou  comisii au fost propu i domnii consilieri Rohian Anton
i Indre Ioan. La comisia pentru muzee, au fost propu i domnii Dobra Ioan i

domnul Pop George. În comisia de evaluare la Ansamblul Folcloric „Transilvania”
a fost propus domnul Corodan Ioan i la contesta ii domnul B ban Ioan, iar în
ultima comisie, cea pentru ez mintele culturale, au fost propu i domnul Ban
Vasile, la evaluare, i doamna Beres Ildiko, la contesta ii.

Dl.Mircea Man: Acestea fiind propunerile, v  supun la vot proiectul de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.32/2011
privind aprobarea componen ei nominale a comisiilor de evaluare a

managementului i a comisiilor de solu ionare a contesta iilor,
 pentru evaluarea managementului la institu iile publice de cultur  de sub

autoritatea Consiliului jude ean Maramure , pentru anul 2010

Dl.Mircea Man: Continu m acum cu proiectul de hot râre privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare a Muzeului jude ean de Mineralogie
Baia Mare.

Dl.Gavril  Ardus tan: Membrii comisiei juridice nu au avizat favorabil
acest document, propunând amânarea lui pentru o edin  viitoare.

Dl.Ban Vasile: În schimb, comisia de cultur  a dat aviz favorabil.
Dl.Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, comisia de cultur  este cea

sesizat  pe fond, fiind vorba de o institu ie de cultur .
Dl.Ban Vasile: În edin a comisiei de înv mânt, cultur i culte am

dezb tut pe larg acest document i am considerat c  e corect s -l aviz m în mod
favorabil.

D-na consilier jude ean Ildiko Beres: Domnule pre edinte, fa  de cele
prezentate anterior de domnul director de la muzeu, au ap rut dou  sec ii noi, una
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administrativ i una de contabilitate. Aceasta este modificarea sau noutatea fa  de
ceea ce ni s-a prezentat la început.

Dl.Mircea Man: În regul . Având în vedere faptul c  s-a dat aviz din partea
comisiei de cultur , v  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, 1 vot împotriv i 5 ab ineri

HOT RÂREA Nr.33/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

a Muzeului jude ean de Mineralogie Baia Mare

Dl.Mircea Man: a dup  cum am stabilit la începutul edin ei, punctul 9 cu
privire la preluarea managementului spitalelor îl vom discuta spre final de edin ,

a c  propun s continu m cu un alt proiect de hot râre, cu cel privind aprobarea
modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului Maramure , în cursul
anului 2010. Exist  avizul comisiei pentru activit i economico-financiare, a a c
vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.34/2011
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public

al jude ului Maramure , în cursul anului 2010

Dl.Mircea Man: La proiectul de hot râre care urmeaz , adic  cel aprobarea
retragerii dreptului de administrare asupra unui spa iu din domeniul privat al
jude ului Maramure  de la Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare i vânzarea acestuia conform O.U.G. nr. 68/ 2008, îl rog pe colegul nostru
Zoica  s  fac  unele preciz ri.

Dl.Marinel Zoica : Este vorba de un cabinet de radiologie dentar  din
cl direa de pe strada Gheorghe Bila cu nr.22 A, din Baia Mare, pe care Spitalul
jude ean, avându-l în administrare, ar fi dorit s -l închirieze, îns  pentru c  nu s-a
reu it acest lucru, au hot rât s  renun e la el i astfel s-a reîntors în domeniul privat
al jude ului Maramure , pentru a fi vândut, prin licita ie cu strigare, la fel ca i
celelalte spa ii/cabinete din incinta cl dirii de pe Bila cu.

Dl.Mircea Man: Cu aceste preciz ri,  supun votului, stima i colegi,
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.35/2011

aprobarea retragerii dreptului de administrare asupra unui spa iu
din domeniul privat al jude ului Maramure

de la Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare
i vânzarea acestuia conform O.U.G. nr. 68/ 2008
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Dl.Mircea Man: La punctul 12 avem proiectul de hot râre privind trecerea
din domeniul public în domeniul privat al jude ului Maramure  a unui imobil aflat
în administrarea Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie a Copilului
Maramure .

Dl.Marinel Zoica : Se cuvine i aici a preciza c  în cauz  este o magazie de
carburan i din Sighetu Marma iei, de pe strada Drago  Vod  nr.41, care se afl
într-o stare avansat  de degradare, chiar cu risc major de a se d râma.

Dl.Mircea Man: Bun. V  supun votului proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.36/2011
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al jude ului

Maramure  a unui imobil aflat în administrarea Direc iei Generale de
Asisten  Social i Protec ie a Copilului Maramure

Dl.Mircea Man: Ne îndrept m acum aten ie asupra proiectului de hot râre
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre Administra ia Na ional  de
Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania de Nord, a unei
suprafe e de teren din domeniul public al jude ului Maramure i administrarea RA
Aeroportul Interna ional Baia Mare. inând cont de faptul c  a fost avizat favorabil
de c tre comisie, dac  nu sunt nel muriri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.37/2011
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  c tre Administra ia Na ional  de
Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania de Nord, a unei

suprafe e de teren din domeniul public al jude ului Maramure i
administrarea RA Aeroportul Interna ional Baia Mare

Dl.Mircea Man:  supun adopt rii acum proiectul de hot râre privind
aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene,
prin reducerea num rului de curse, pe perioada 2008-2013 ”, care a fost avizat de
comisia de urbanism. Înainte de a trece la vot, rog pre edintele comisiei de
urbanism s  cear  un raport bine fundamentat asupra acestei chestiuni, de la colegii
din direc ia de specialitate.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: Domnule pre edinte, eu cred c  ar trebui
ini iat un proiect de hot râre prin care aceste probleme s  fie rezolvate semestrial, la
15 aprilie i la 15 noiembrie. Eu am mai atras aten ia asupra faptului c  aceste
modific ri la programul de transport pe anumite rute în jude  trebuie f cute de c tre
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administra iile locale în a c ror arie î i desf oar  activitatea transportatorii care
solicit  aceste rute i care oricum primesc aviz din partea respectivelor prim rii!

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, p rerea
mea este c  nu ar trebui s  mai înscriem pe ordinea de zi asemenea puncte.

Dl.Mircea Man: În regul . V  supun acum votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i o ab inere,

HOT RÂREA Nr.38/2011
privind aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de
trasee jude ene, prin reducerea num rului de curse, pe perioada 2008-2013 ”

Dl.Mircea Man: Urmeaz  acum dou  proiecte cu finan are european , pe
care am s  vi le supun aten iei în urm toarea ordine: mai întâi proiectul de hot râre
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului
„SMART EUROPE – Strategii inteligente pentru crearea de locuri de munc  în
domeniul inov rii în regiuni din Europa”, în cadrul celui de-al patrulea apel de
proiecte al programului INTERREG IV C i cel lalt proiect este privind aprobarea
realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului „R4GG - REGIONS FOR
GREEN GROWTH – Instrumente i politici regionale pentru îmbun irea
accesului la surse de finan are i accelerarea investi iilor în energia durabil ” în
cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului INTERREG IV C. Am
socotit c  ar fi bine ca proiectele mai mici de 1 milion de euro s  nu le mai
aprob m, deoarece avem proiecte pe fonduri europene extrem de grele i ne
descurc m greu cu personalul. O rog pe colega noastr  Mihaela Li e s  ni le
prezinte i s  vedem cum hot râm în final.

D-na Li e Mihaela, ef Birou Rela ii Interna ionale, coordonator
proiecte: Proiectul Smart Europe  este de fapt continuarea Proiectului Mini
Europe  care este în curs de implementare i este foarte bine primit, atât la nivel
na ional cât i european. Prin acesta dorim s  transfer m bunele practici legate de
dezvoltarea de parcuri în jude ul nostru, pe care le-am transferat în cadrul
proiectului Mini Europe , printr-un studiu de fezabilitate sau oportunitate în
vederea ini ierii unui parc industrial sau tehnologic în Maramure . Dup  aceea, vom
putea aplica i pe proiecte cu finan are european  sau pe alte surse. Cât prive te
cel lalt proiect, el este continuarea proiectului More4NRG , care, de asemenea, a
fost bine primit sub aspectul dezvolt rii tehnologiei de mediu, a energiilor
refolosibile.

Dl.Mircea Man: Doamna Li e, v  rog s -mi spune i ce înseamn  toate astea
în fonduri europene? Cât?

D-na Li e Mihaela: Proiectul Smart Europe  are un buget estimat în jur de
90 de mii de euro, din care un procent trebuie depus ca parte de cofinan are de c tre
Consiliul jude ean Maramure , iar un alt procent, de 13%, din aceast  sum  este
suportat de c tre Ministerul Dezvolt rii.
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Dl.vicepre edinte Matei C lin: Doamna Li e, ave i vreun document din care
 rezulte c  Ministerul Dezvolt rii va suporta acea sum ? Exist  o siguran  în

acest sens?
D-na Li e Mihaela: Da, desigur, pot s  merg pân  la birou s  v  aduc

documentul. Oricum, am semnat un contract în privin a celor 12% pentru toate
contractele!

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Comisia a avizat favorabil ambele
proiecte men ionate aici, deoarece este vorba de contribu ia consiliului în procent de
doar 2%, adic  la primul proiect cu suma de 1.800 euro, iar la al doilea, cu 2.900
euro.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, nu cred c
problema contribu iei consiliului jude ean Maramur  este important  în acest
context, ci faptul c  nu prea reu im s  gener m proiecte importante pentru
comunit ile locale. Un exemplu în acest sens ar fi i Serviciul Public „UrbaNET”
din cadrul consiliului jude ean, care a fost creat pentru a genera proiecte pentru
comunit ile locale, dar acest serviciu, în afar  de proiectul de la Bistra, nu a generat
niciun proiect european important pentru jude , ba mai mult, acei oameni care
lucreaz  acolo fac proiecte, culmea, pentru mediul privat, pe banii consiliului! Iar
privitor la proiectele la care au lucrat colegii din consiliul jude ean, ele sunt foarte

runte, în timp ce noi am avea nevoie de unele de anvergur , de finan ri
europene pentru drumuri, aliment ri cu ap , canalizare, .a.m.d.

Dl.Mircea Man: Legat de Serviciul „UrbaNET”, inten ion m ca în anul 2012
 nu-i mai finan m activitatea, urmând ca oamenii de-acolo care sunt bine

preg ti i s  fie integra i în serviciile din cadrul consiliului jude ean, tot pentru a
lucra pe proiecte.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Domnule pre edinte, eu nu am nimic cu
colegii care lucreaz  la aceste proiecte, dar din cîte-mi amintesc, la astfel de
proiecte pe care le-am avut am r mas în final doar cu ni te „frec ii galenice”. Toat
treaba asta se rezum  la faptul c  sunt câ iva func ionari care lucreaz  la aceste
proiecte doar pentru a se alege cu ni te bani în plus la salar! Jude ul nu câ tig
nimic din aceste proiecte mici! i ar fi bine ca s  nu mai apar  pe ordinea de zi a
edin elor de consiliu astfel de puncte!

Dl.Mircea Man: În regul . Dup  toate lu rile de pozi ie, eu trebuie totu i s
 supun la vot proiectele de hot râri.

 supun a adar la vot proiectul de hot râre privind aprobarea realiz rii unui
parteneriat pentru promovarea proiectului „SMART EUROPE – Strategii
inteligente pentru crearea de locuri de munc  în domeniul inov rii în regiuni din
Europa”, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului INTERREG
IV C.
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S-a adoptat, cu 15 voturi pentru, 10 voturi împotriv i 2 ab ineri,
HOT RÂREA Nr.39/2011

privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului
„SMART EUROPE – Strategii inteligente pentru crearea de locuri de munc

în domeniul inov rii în regiuni din Europa”, în cadrul celui de-al patrulea apel
de proiecte al programului INTERREG IV C

Acum v  supun votului cel lalt proiect de hot râre, privind aprobarea
realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului „R4GG - REGIONS FOR
GREEN GROWTH – Instrumente i politici regionale pentru îmbun irea
accesului la surse de finan are i accelerarea investi iilor în energia durabil ” în
cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului INTERREG IV C.

S-a adoptat, cu 17 voturi pentru, 9 voturi împotriv i 3 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.40/2011
privind aprobarea realiz rii unui parteneriat pentru promovarea proiectului

„R4GG - REGIONS FOR GREEN GROWTH – Instrumente i politici
regionale pentru îmbun irea accesului la surse de finan are i accelerarea

investi iilor în energia durabil ” în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte
al programului INTERREG IV C

Dl.Mircea Man: Continu m ordinea de zi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea conven iei de colaborare între D.G.A.S.P.C. Maramure i Funda ia
Umanitar  pentru Copii i Adul i în Dificultate SERA  ROMÂNIA.

Dl.consilier jude ean Tiberiu V lean: Domnule pre edinte, comisia de
asisten  social i protec ia copilului a avizat favorabil acest document, cu
recomandarea ca to i copiii abandona i s  fie monitoriza i prin acest program
propus, nu doar cei din raza municipiului Baia Mare.

Dl.Dumitru Dumu a:  Se impune aici o precizare: Funda ia SERA
ROMANIA dore te s  preia copiii care se g sesc în Sec ia de Distrofici a Spitalului
din Baia Mare, care î i închide activitatea. Deci, pentru solicitarea domnului
consilier, ar trebui ini iate alte proiecte pentru to i copiii din jude .

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.41/2011
privind aprobarea conven iei de colaborare între D.G.A.S.P.C. Maramure i
Funda ia Umanitar  pentru Copii i Adul i în Dificultate SERA  ROMÂNIA

Dl.Mircea Man: La punctul 18 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare a Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure .
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Dl.Gavril  Ardus tan: Comisia juridic  nu a avizat acest proiect de
hot râre, deoarece timpul de studiu i analiz  a documentului a fost foarte scurt,
inând cont de faptul c  acest regulament însumeaz  peste o sut  de pagini.

Dl.Dumitru Dumu a: Da, îns  comisia de protec ia copilului, fiind cea de
specialitate, a avizat favorabil hot rârea. Ceea ce vizeaz  acest regulament nu sunt
probleme juridice, ci modul cum institu ia î i organizeaz  activitatea de a furniza
servicii de protec ie a copilului, neavând relevan  juridic i economic . De aceea,
în acest caz, comisia de fond este cea de protec ia copilului.

Dl.Mircea Man:  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i un vot împotriv ,

HOT RÂREA Nr.42/2011
privind aprobarea Regulamentului de Organizare i Func ionare

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

Dl.Mircea Man: Domnilor colegi, ceea ce urmeaz  pe ordinea de zi este un
raport al Direc iei de patrimoniu i logistic , document ce nu trebuie supus votului,
ci doar însu it de consilierii jude eni. V  propun s  continu m cu proiectul de
hot râre privind aprobarea prelu rii managementului asisten ei medicale al
Spitalului de Psihiatrie Cavnic i al Spitalului de Boli Cronice Baia Sprie de la
consiliile locale la Consiliul jude ean Maramure . Este prezent printre noi domnul
director Pop Rare , de la Direc ia de S tate Public  Maramure , pe care îl rog s
ne spun  cum stau lucrurile.

Dl.Pop Rare , manager al Direc iei de S tate Public Maramure :
Încep prin a v  spune c  în luna ianuarie s-a f cut o analiz  asupra spitalelor care se
afl  la o distan  de 25 km de municipiul Baia Mare, fa  de unitatea reprezentativ
din punct de vedere medical pentru jude ul Maramure . Totodat , s-a f cut o analiz
asupra corpului medical existent în cele dou  unit i sanitare propuse a fi desfiin ate
– m  refer aici la Spitalul din Baia Sprie i la Centrul de s tate din omcuta
Mare. În urma analizelor, aceste dou  unit i au ajuns pe lista celor propuse spre
reprofilare, adic  de transformare din unit i sanitare cu paturi în centre de retragere
a persoanelor în vârst , ele fiind cuprinse într-un proiect cu derulare din anul 2011
pân  la sfîr itul anului 2013. Odat  cu descentralizarea, s-a f cut i trecerea
managementului sanitar c tre administra iile publice locale. Din p cate, acest
management nu a fost în eles foarte clar, fiindc  partea de structur  de personal  a
spitalelor r mâne în continuare în atribu iile Ministerului S ii. Singura
interven ie pe care o poate avea unitatea administrativ-teritorial  este în sensul de a
veni cu o propunere de modificare a structurii sau a num rului de paturi, inclusiv de
personal, hot râre care trebuie aprobat i avizat  de Ministerul S ii. F  acest
aviz nu poate exista niciun fel de unitate sanitar . Cât prive te cele dou  spitale, ele
vor trece, indiferent de propunerile care vor fi la nivelul consiliilor locale
respective, spre centrele de retragere a persoanelor în vârst , deoarece, cele 70 de
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paturi care se afl  în total în cele dou  unit i medicale nu vor mai fi finan ate de
Casa de Asigur ri de S tate Maramure . Asta, din cauz  c  cele dou  spitale nu
au medici care s  asigure cel pu in cele dou  linii de gard , care sunt obligatorii,
printr-un Ordin al Organiza iei Mondiale a S ii. Dac  prim riile Baia Sprie i

omcuta opteaz  s  aplice pentru acest program de transformare a unit ilor
sanitare, vor primi finan are pentru acel num r de paturi men ionat, putând s - i
dezvolte ulterior un ambulator i centre de permanen , cu posibilitatea intern rilor
de zi în respectivele unit i.

Dl.Marinel Zoica : Domnule director, a  avea o întrebare. Spitalul de boli
infec ioase de pe strada Vasile Lucaciu din Baia Mare este în subordinea Consiliului
jude ean, ca management. Astfel, dac  noi nu facem aceast  comasare i spitalul

mâne o institu ie de sine st toare, risc  s  r mân  f  contract de finan are
semnat cu Casa de Asigur ri de S tate jude ean , dup  data de 1 aprilie?

Dl.Mircea Man: Du  discu iile avute la Ministerul S ii, s-a ajuns la
concluzia c  Spitalul de psihici din Cavnic împreun  cu Spitalul de boli contagioase
i psihiatrie din Baia Mare s  formeze o singur  entitate, care s  func ioneze de sine

st toare, dar s  avem i un centru de dezintoxicare la Cavnic.
Dl.Petru Batin: Nu în eleg de ce în acest proiect de restructurare a

institu iilor de s tate din România nu se are în vedere i stimularea sectorului
privat pe acest segment de activitate! Dac  a  vrea s  fac un spital privat în Cavnic,
spre exemplu, voi fi ajutat cu ceva? Din câte cunosc eu, la Sighetu Marma iei ar
exista o firm  care ar dori s  fac  un spital privat i nu-l ajut  nimeni!

Dl. Mircea Man: Vreau s  v  spun c am avut discu ii cu cei trei primari, din
Cavnic, Baia Sprie i omcuta Mare, i ei nu vor s  se retrag  de la finan are.

Dl.Rare  Pop: Domnilor consilieri, s  nu facem nicio confuzie aici. Eu v-am
prezentat reprofilarea celor dou  unit i sanitare, din omcuta i Baia Sprie.
Referirea pe care a i f cut-o aici la comasarea Spitalului de Psihiatrie din Cavnic cu
cel de boli infecto-contagioase din Baia Mare este în calcul i este binevenit ,
deoarece un management bun, indiferent unde i de c tre cine se face, trebuie
apreciat i l sat s  aib  continuitate, f  a-l bloca de anumite interese de fel i fel.
Privitor la privatizarea unor institu ii medicale, exist  Legea nr.95/2006 a spitalelor,
care spune c  orice spital poate încheia un parteneriat public privat, cu indiferent
cine, care pune la dispozi ie structura, iar partea interesat  vine cu investi ia,
însemnând aparatur , etc. Toat  treaba este în custodia celui care conduce acea
institu ie. Aceast  lege, de i e de cinci ani în vigoare, abia de anul trecut a început a
fi aplicat , fiindc  am tot a teptat s  vin  cineva s  ne pun  la dispozi ie spitalele

a cum le vedem în vestul Europei. Gre it! Acolo se deconteaz  doar serviciile
medicale, îns  regimul hotelier este pl tit din alte surse. În jude ul nostru, din
num rul de 2.936 paturi existent la ora actual , pentru un act medical corespunz tor
ar fi necesare maxim 1.500 paturi.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: rerea mea este c  politica Consiliului
jude ean Maramure  cu privire la astfel de decizii mi se pare total p guboas .
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Amintesc consilierilor din mandatul trecut de situa ia când grupul PSD a fost
împotriva înfiin rii atâtor institu ii de cultur , care au dus la o cre tere a
cheltuielilor de func ionare cu peste 40%. Consiliul jude ean a ajuns s  fie un fel de
„clo ” pentru o sumedenie de astfel de unit i m runte, iar acum nu mai are bani
pentru urgen e, pentru drumuri i pentru ac iunile care privesc cu adev rat consiliul.
Noi, în loc s  d m Muzeul de pictur i art  la consiliul local Baia Mare, îl p str m,
al turi de alte muzee, f  niciun rost, i în loc s  ne mul umim cu Spitalul Jude ean
Baia Mare, care ne este ultrasuficient, mai avem în subordine i pe cel de infecto-
contagioase, în loc s -l d m i pe acesta la prim ria Baia Mare, fiind continuu
greva i financiar de aceste multe institu ii. Mai mult, constat c  se propune
preluarea i a spitalelor din Baia Sprie, Cavnic, omcuta Mare, i cine tie, poate ne
trezim c  vin i cei din Bor a i Vi eu, s  le prelu m spitalele! În felul acesta, nu
lipse te mult s  ne transform m noi, Consiliul jude ean, în Direc ie sanitar , f  a a
avea îns  asigurate i fondurile pentru aceste unit i medicale! Spitalul din Baia
Sprie are hot râre de guvern c  se va închide cu 1 aprilie 2011, iar noi vrem s -l
prelu m! Chiar nu v  da i seama cât vom îngloda bugetul Consiliului jude ean? Mie
unul, aceast  chestiune mi se pare a avea un mare substrat politic, domnilor!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule vicepre edinte, în ceea ce prive te
muzeele, s ti i c  noi am f cut o ofert  Prim riei municipiului Baia Mare de foarte
mult  vreme, dar f  rezultat.

Dl.vicepre edinte Emil Marinescu: Stima i colegi, trebuie s  vedem bine
ast zi spre ce ne îndrept m, s  vedem dac  chiar dorim s  devenim noi un fel de
direc ie de asisten  medical – pentru c  ast zi 80% din fonduri le orient m spre
cultur , asisten  social i orice altceva, în detrimentul aloc rii fondurilor pentru
reabilitarea drumurilor i pentru dezvoltarea jude ului, fapt care a condus la o
sc dere drastic  a turismului în Maramure , situîndu-ne actualmente pe locul 25 în
România la acest capitol. Bugetul consiliului jude ean este într-o sc dere total , din
punct de vedere al resurselor proprii, i asta datorit  lipsei dezvolt rii infrastructurii
rutiere, aici ocupând chiar ultimul loc din ar ! Alocând în continuare sub 10%
pentru între inerea drumurilor din jude , nu vom ajunge niciodat  s  dezvolt m
Maramure ul i s  progres m!

De ce oare propunerea de preluare a unit ilor medicale nu vine înso it i de
fonduri b ne ti, domnilor?

Dl.consilier jude ean Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, stima i colegi,
vreau s  fac o propunere aici: preluarea managementului spitalelor înseamn  doar o
preluare a atribu iilor de numire a managerului. Inventarul spitalelor, cu toate
imobilele i activele spitalelor au fost preluate i predate în anul 2003, c tre
autorit ile publice locale, prim riile în spe . Prim ria din Baia Sprie a preluat
aceste imobile, pe baz  de proces verbal, i are obliga ia de a p stra acest imobil, de
a-l administra i îmbun i în continuare. Deci, aceast  preluare a managementului
de c tre consiliul jude ean nu înseamn  cheltuieli în plus în sarcina acestuia, i nu
vom avea nicio obliga ie fa  de imobilele aflate în Cavnic sau Baia Sprie, ci doar
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fa  de cel aferent spitalului de boli infec ioase din Baia Mare, care a fost preluat de
tre consiliul jude ean în anul 2003.

Deci, propunerea mea este s  prelu m doar managementul acestor institu ii,
nu i gestiunea,inventarul acestor spitale! Acestea s  r mân  în sarcina consiliilor
locale respective. Noi avem dreptul s  numim managerul la acest spital care se va
constitui din absorb ia celor trei spitale i care va avea personalitate juridic , fapt
pentru care propun înfiin area unei comisii de examinare, astfel ca în maxim trei
luni s  de sus in  concurs pentru ocuparea acestei func ii, de c tre cei trei manageri.
Sunt de acord c  aceast  chestiune are un iz politic, a a cum s-a mai spus, deoarece
creeaz  avantajele unui anumit candidat, dar nu asta este miza, ci necesitatea de
servicii medicale a acestor comunit i, iar noi, ca i consiliu jude ean, suntem cei
care r spundem de s tatea întregului jude i nu doar de a cet enilor din
municipiul re edin .

Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, aici nu s-a spus esen ialul, care
este unul singur: acela c  de când conduce i consiliul jude ean nu a i venit cu vreo
strategie de dezvoltare a lui în niciun sector de activitate! Singurul pre edinte care a

cut o asemenea strategie a fost Alexandru Cosma, iar dumneavoastr  înc  lucra i
pe chestiunile demarate de domnia sa!

Dl.Mircea Man: Ca pre edinte, v  voi r spunde urm toarele: în anul 2008,
când mi-am început mandatul, nu mi- i dat nici m car tampila pre edintelui,
darmite altceva!

În ce prive te acest proiect de hot râre pe care-l dezbatem, exist  posibilitatea
de a-l împ i în dou : odat  ne manifest m disponibilitatea de a prelua
managementul i de a comasa spitalul de infec ioase din Baia Mare cu spitalul de
bolnavi psihici din Cavnic – lucru pe care-l agreeaz i domnul ministru al s ii
– i a doua posibilitate, aceea de a discuta separat o decizie pe care s-o lu m cu
privire la spitalele din Baia Sprie i omcuta. Dar s  nu le amestec m.

Dl.Dumitru Dumu a: Domnule pre edinte, aici ar fi de f cut dou
observa ii: 1) transferul managementului unei unit i sanitare de la o autoritate
local  c tre alta se face prin hot râre de guvern, cu aprobarea celor dou  autorit i
locale interesate. 2) restructurarea unit ilor sanitare aflate sub managementul
aceleia i autorit i se face prin voin a autorit ii, cu avizul conform al Ministerului

ii. Sunt doi pa i, deci dou  lucruri distincte.
Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, dac  nu lu m ast zi o decizie corect ,

cet enii acelor comunit i ne vor sanc iona pentru faptul de a nu fi avut  o
deschidere suficient de mare spre aceste probleme privind s tatea lor.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, stima i colegi,
în deplin  cuno tin  de cauz i responsabilitate, trebuie neap rat s  v  previn c
dac  se pierde spitalul de bolnavi psihici din ora ul Cavnic va fi un dezastru,
deoarece nu vom avea unde interna bolnavii psihici, care i a a sunt foarte mul i iar
num rul lor este în continu  cre tere! i nu mi se pare normal s  amestec m în
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discu iile noastre problema drumurilor jude ene cu problematica bolnavilor din
spitalele din jude ul nostru!

Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, cer o pauz  de cinci minute pentru
consult ri.

Dl.Mircea Man: În regul .

D u p    p a u z :

Dl.Mircea Man: Relu m discu iile stima i colegi, i v  reamintesc cele dou
variante pe care vi le-am propus înainte de pauz . Din discu iile avute cu ministrul

ii, a rezultat c  ministerul propune ca spitalele nominalizate anterior s  se
transforme în centre de permanen  pentru vârstnici. P rerea mea atunci i acum
este c  ar fi grav s  nu manifest m o deschidere în acest sens, dup  care, dac  va fi
i o hot râre de guvern, vom mai vedea. Dar ast zi, a vota împotriva acestui proiect

de hot râre înseamn , din punct de vedere al actului medical, al locurilor de munc
din domeniu, etc, doar vorbe goale, vorbe în vânt! La fel, a nu vota pentru spitalul
din Cavnic ast zi, înseamn  s  ne asum m responsabilitatea de a rezolva to i
bolnavii cronici de-acolo, care vor r mâne f  servicii medicale!

Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, ar trebui s  în elege i odat  c  aici
este vorba de incapacitatea guvernului pe care-l reprezenta i de a face reform  real
în sistemul s ii, i c  nu este responsabilitatea Consiliului jude ean Maramure
de a finan a aceste unit i medicale!

Dl.Mircea Man: Aici nu vorbim de partide i de guvernare, ci de o hot râre
pe care trebuie s i-o asume consiliul jude ean!

Dl.Mircea Ciocan: Domnule pre edinte, doresc s  supune i la vot proiectul
de hot râre a a cum a fost el întocmit i distribuit în mapele consilierilor, i nu
propunerea de disjungere a celor dou  spitale, deoarece prin acest proiect de
hot râre v d o singur  oportunitate, aceea ca spitalul din Baia Sprie s  fie
câ tig torul unor servicii medicale pe viitor. Dup  asta, cred c  ar fi mai potrivit s
mergem cu un alt proiect de hot râre, privind comasarea Centrului de s tate din

omcuta Mare cu Spitalul jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare.
Pentru c  dac  am reu i s  p str m întreaga structur  spitaliceasc  existent , ar fi un
câ tig pentru întregul jude !

Dl.Pa ca Dorin, primar al ora ului Baia Sprie: Domnule pre edinte,
domnilor consilieri, permite i-mi s  v  adresez câteva cuvinte. Dac  vi se pare atât
de greu s  prelua i aceste cheltuieli administrative ale spitalului or enesc Baia
Sprie, atunci v  spun c  îmi asum eu aceast  responsabilitate, adic  de suportare,
din partea consiliului local Baia Sprie, a managementului cheltuielilor
administrative ale spitalului nostru. Dar l sa i-ne sub umbrela dumneavoastr ,
domnilor consilieri! Spitalul din Baia Sprie nu are datorii mari, nu sunt probleme în
administrarea lui. Spre exemplu, în anul 2010, managementul administrativ al
spitalului a fost de 1,2 miliarde lei vechi. Deci cu atât a contribuit consiliul local
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Baia Sprie, sum  pe care nu o consider prea mare pentru prim rie, cu atât mai pu in
pentru consiliul jude ean! Îns  dac  domniile voastre considera i c  asta ar putea fi o
povar i dori i s  închide i spitalul nostru, îmi asum responsabilitatea de a suporta
i de a continua managementul la acest spital. La ora actual  avem în derulare

contract de finan are cu Casa de Asigur ri de S tate Maramure , care cred c  va fi
prelungit. i hot rârea care a fost dat  de guvernul României nu dispune
desfiin area spitalului din Baia Sprie, ci propune doar intrarea acestuia în programul
de transformare în centru de permanen  pentru vârstnici!

Dl.Dumitru Dumu a: a este. Dar problema este alta, în sensul c
Ministerul S ii a f cut o eroare, trecând aceste unit i la administra iile locale
i doar dup  aceea s-a gândit la implica iile acestei decizii. În acest caz, doar

administra ia local  poate s  mai fac  ceva. Din acest punct de vedere, strategia s-a
aplicat cu un pas gre it.

Dl.Petru Batin: Eu îi zic domnului primar s  nu încerce s  ne conduc  pe  o
pist  fals , deoarece cu to ii tim c  dac  se preia o institu ie, oricare ar fi ea, a a
„sub umbrela consiliului jude ean” cum s-a exprimat dânsul, noi obligatoriu la anul,
prin bugetul nostru, va trebui s  asigur m i fonduri financiare pentru acea entitate!

Dl.Mircea Man: i, domnule consilier, ce ne-ar împiedica, de exemplu, s
hot râm ca din bugetul anului urm tor s  aloc m pentru „dezvoltarea ora ului Baia
Sprie” o anumit  sum , pe care s  o dirij m spre spitalul de-acolo? Solu ii exist , i
de aceea eu cred c  putem da ast zi un vot favorabil acestui proiect de hot râre.

a c , dup  toate aceste discu ii, v  supun votului proiectul de hot râre, a a
cum a fost el ini iat.

Proiectul de hot râre privind aprobarea prelu rii managementului
asisten ei medicale al Spitalului de Psihiatrie Cavnic i al Spitalului de Boli
Cronice Baia Sprie de la consiliile locale la Consiliul jude ean Maramure  a
fost  r e s p i n s,  cu 13 voturi pentru, 16 voturi împotriv i o ab inere!

Dl.Pa ca Dorin, primar al ora ului Baia Sprie: Domnilor consilieri, v
mul umesc i am s  transmit mesajul dumneavoastr  tuturor locuitorilor ora ului
Baia Sprie!

Dl.Mircea Man: Da, eu nu am niciun comentariu vizavi de aceast  op iune a
domnilor consilieri de a respinge hot rârea!

Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, la cel suplimentar, adic  la
proiectul de hot râre privind aprobarea înfiin rii i stabilirea modului de operare a
Serviciului de administrare a domeniului public i privat al jude ului Maramure  în
domeniul drumurilor jude ene. Avem avizul favorabil al comisiei de specialitate.

Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, prin acest punct înscris pe ordinea de
zi, demonstra i înc  o dat  c  sunte i incompatibil atât cu func ia pe care o de ine i,
cât i cu ceea ce gândim noi aici, i mai ales cu maramure enii, pentru c  atâta timp
cât nu v  asuma i un vot de principiu pe care plenul l-a dat în aceast  sal  cu câteva
edin e în urm , cu privire la acest proiect de hot râre, de i exista semn tura
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domnului vicepre edinte C lin Matei i acel studiu de oportunitate întocmit de mai
mul i directori din consiliul jude ean, consider m c  nu ne reprezenta i! De fapt noi
tim c  nu ne reprezenta i, c  nu reprezentan i interesele jude ului decât pe cele care

 convin dumneavoastr , îns  cu toate c  exist  situa ii când nici nou , celorlal i
consilieri nu ne convin anumite proiecte de hot râri totu i le vot m, ni le asum m
public i încerc m s  ap m punctele de vedere ale consiliului jude ean! Nu în eleg
de ce dumneavoastr  nu pute i face acelea i lucruri, i v  spun de pe acum c  o s
încerc m, de fiecare dat  când ve i proceda ca acum, s  ar m maramure enilor c
nu-i reprezenta i nici dumneavoastr , nici partidul dumneavoastr !

Dl.Mircea Man: i tocmai dumneavoastr , domnule consilier, la votul
precedent a i demonstrat cum i ce face i în realitate! Eu voi vota împotriva acestui
ultim proiect de hot râre pentru c  mi s-a p rut anormal c  înainte a i transformat
aceast  societate de drumuri în regie iar acum dori i s  o folosim tot în regie, când
de fapt ea este o societate comercial ! i v  mai spun c  nu voi fi de acord i nu voi
semna niciun document privind între inerea drumurilor care nu va fi conform legilor
în vigoare! „Drumuri-Poduri” S.A. este o societate comercial  în care administrator
principal este consiliul jude ean Maramure , ea a fost i mai trebuie s  existe pe
pia , i nu venim noi, consiliul jude ean, s  facem altceva cu ea! Deci, din acest
punct de vedere, crede i- , eu reprezint maramure enii, chiar dac  dinainte de
1990 încoace, starea drumurilor din jude  a depins în to i ace ti ani de cei de la S.C.
„Drumuri-Poduri”, fie ea regie ori societate comercial !

Acum, v  supun votului proiectul de ho râre.
S-a adoptat, cu 20 voturi pentru, 1 vot împotriv i 3 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.43/2011
privind aprobarea înfiin rii i stabilirea modului de operare

a Serviciului de administrare a domeniului public i privat
al jude ului Maramure , în domeniul drumurilor jude ene

Dl.Mircea Man: Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei de azi.

Prezentul proces verbal s-a întocmit ast zi, 22 martie 2011.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


