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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 28 iulie 2011

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.307 din 21.07.2011, publicat  în ziarul “Graiul Maramure ului” din ziua
de vineri, 22 iulie 2011.

Sunt prezen i 31 de consilieri jude eni din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare de

edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. Particip , ca invita i, urm torii: Barbul Gerrard
– sef al Serviciului Buget, 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 si
investitii, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i administra ie public , Coco il
Dan Meri or – director al Direc iei de Dezvoltare Regional , Macarie Mariana – director al
Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure ,  Boitor Nicolae – director al
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , Petrutiu Vasile –
director al Scolii Populare de Arte Baia Mare, Robescu Gheorghe – director al Muzeului
de Etnografie si Arta Populara, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului
jude ean, precum i un num r de 8 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Inainte de a declara deschis
edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  de astazi, va supun adoptarii procesul

verbal al sedintei noastre anterioare.
Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Dl.consilier judetean Zetea Gabriel Valer: Domnule presedinte, inainte de a intra

in ordinea de zi a edin ei, a  dori s  v  adresez dou  întreb ri. 1) Legat de Proiectul
„Drumul Baia Sprie – Bârsana”, am în eles c  exist  diferende între constructor i
beneficiar, în sensul c  nu prea se respect  clauzele contractuale; vreau s  v  întreb dac  se
vor opri cu totul  lucr rile la acest obiectiv, ori s  ne spune i ce se va întâmpla. 2) Vizavi
de banii accesa i de c tre Consiliul jude ean pe Fondul Solidaritatea, din acei 1,3 milioane
euro, aloca i nou  pentru înl turarea efectelor inunda iilor produse în anii anteriori, am
în eles c  ni s-a retras un procent important. V-  ruga s  ne spune i câ i bani a pierdut
Maramure ul din aceast  sum  propus  ini ial a ni se aloca?

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, am s  v  dau r spunsurile dup  ce
vom epuiza subiectele înscrise pe ordinea de zi.
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Acum, da i-mi voie s  v  prezint proiectele de hot râri pe care le avem înscrise pe
agenda edin ei noastre de azi:

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

2. Proiect de hot râre privind aprobarea execu iei bugetului propriu al jude ului
Maramure , pe sec iuni, la 30 iunie 2011;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Muzeului jude ean de Etnografie i Art  Popular  Maramure ;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea unor taxe percepute de coala de Arte
„Liviu Borlan” Baia Mare;

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

6. Proiect de hot râre privind modificarea Regulamentului de organizare i
func ionare a  Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
Maramure .

Punct suplimentar:
7. 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, pentru
sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor de
infrastructur  care necesit  cofinan are local , pe anul 2011.
 supun aprob rii ordinea de zi.

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
La punctul 1 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre privind aprobarea

rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe anul 2011.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, aici s-a formulat

urm torul amendament: în anexa nr.2 se va introduce punctul A. Obiective (proiecte) în
continuare, cu urm torul con inut: Cap.68  Asigur ri i asisten  social  20,00 mii lei
(pentru Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Reabilitare, extindere cl dire Ad post de zi i de noapte pentru copiii str zii  din Baia
Mare i execu ie bran ament gaz, ap i energie electric ; în plus, s-a propus completarea
denumirii obiectivului cu sintagma execu ie bran ament, gaz, ap i energie electric .

Dl.pre edinte Mircea Man supune votului acest amendament, care este adoptat în
unanimitate, dup  care este supus la vot întregul proiect de hot râre.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,
HOT RÂREA Nr.87/2011

privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului Maramure , pe
anul 2011

Dl.pr edinte Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
execu iei bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni, la data de 30 iunie 2011. Comisia
pentru activit i economico-financiare a avizat acest document, iar dac  nu sunt obiec ii,
vi-l supun la vot.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.88/2011
privind aprobarea execu iei bugetului propriu al jude ului, pe sec iuni,

la data de 30 iunie 2011

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Muzeului jude ean de
Etnografie i Art  Popular  Maramure .

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Aici, din p cate, cele dou  comisii de
specialitate care au avut spre analiz  acest proiect de hot râre, au refuzat avizarea acestuia,
pe motiv c  nu este bine fundamentat i întocmit. Au fost identificate suficiente
inadverten e în text, cu privire la forma i con inutul regulamentului, încât s  se propun
amânarea lui pentru o edin  viitoare, pân  când s fie revizuit complet.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, în leg tur  cu acest
proiect, p rerea mea este c  amânarea lui a fost o solu ie elegant , colegial , acest
regulament fiind deoarece nu întrune te condi iile minimale cerute de un astfel de
document care este de fapt legea principal  a institu iei de cultur  în cauz . Ar fi nevoie de
mai mult  exigen i rigoare, în primul rând din partea celor care redacteaz  astfel de
materiale, i care, se pare c  au procedat cu o anumit  superficialitate, care nu trebuie s
caracterizeze managementul unei asemenea institu ii culturale de prestigiu din jude .

Dl.pre edinte Mircea Man: Supun votului dumneavoastr  propunerea de amânare
a acestui proiect de hot râre.

Proiectul de hot râre privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a Muzeului jude ean de Etnografie i Art  Popular  Maramure  a fost
amânat pentru o edin  viitoare.

Dl.pre edinte Mircea Man: Un alt punct pe ordinea de zi este proiectul de hot râre
privind aprobarea unor taxe percepute de coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare. Aceste
taxe au r mas neschimbate, adic  la nivelul anului trecut, tocmai pentru a atrage cât mai
mul i elevi care s  se înscrie în aceste domenii artistice. Exist  avizul comisiei de
specialitate, a a c  v  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.89/2011
privind aprobarea unor taxe percepute de coala de Arte „Liviu Borlan”

Baia Mare

Dl.pre edinte Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
aprobarea „Modific rii programului de transport pentru re eaua de trasee jude ene, prin
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reducerea num rului de curse i modificarea graficelor de circula ie, pe perioada 2008-
2013”. Vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 4 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.90/2011
privind aprobarea „Modific rii programului de transport

 pentru re eaua de trasee jude ene, prin reducerea num rului de curse
i modificarea graficelor de circula ie, pe perioada 2008-2013”

Dl.pre edinte Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure . Nici aici nu cred c  sunt probleme de ridicat,

a c  vi-l supun la vot.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.91/2011
privind modificarea Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei de

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramure

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am ajuns la punctul suplimentar, i
anume la proiectul de hot râre 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. A tep punctul de vedere al pre edintelui comisiei
de activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Avem i aici un amendament, o propunere
de modificare a anexei, în sensul c  se adaug  pozi ia „Vadu Izei” cu suma de 20 mii lei,
sum  ob inut  prin diminuarea sumelor repartizate unit ilor administrativ teritoriale
Cavnic i S pân a, cu câte 10 mii lei de la fiecare. A adar, ora ul Cavnic va primi doar 40
mii lei în loc de 50, iar comunei S pân a i s-au alocat în final doar 20 mii lei în loc de 30
cum era ini ial.

Dl.pre edinte Mircea Man: În regul . Dac  nu sunt obiec ii, v  supun votului
amendamentul.

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

HOT RÂREA Nr.92/2011
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



5

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnilor consilieri, deoarece am epuizat ordinea de
zi, nu vreau s  închid edin a pân  nu voi face anumite preciz ri. Lucrarea pe fonduri
europene pe drumul Baia Sprie – Bârsana, la fel ca toate astfel de lucr ri finan ate din bani
europeni, este verificat  de la A la Z, de c tre toate organismele abilitate. Problema este
alta: nu pot fi recep ionate anumite faze de lucr ri, dac  acestea nu sunt asumate de
speciali ti! Pentru a î elege mai exact cum stau lucrurile, am s  v  spun c  între noi, ca
beneficiar al lucr rii, i antreprenor, exist  o institu ie a inginerului, care trebuie s
respecte toate condi iile impuse de proiectare. Echipa de implementare a proiectului
drumului Baia Sprie – Bârsana a avut discu ii cu constructorul, cu dirigintele de antier, cu
Ministerul Dezvolt rii i l-am rugat pe domnul prefect ca s pt mâna viitoare s  avem o
discu ie foarte serioas  vizavi de ceea ce poate face constructorul în intervalul de timp
imediat, iar dac  vom constata c  pân  în luna octombrie acesta nu- i poate respecta
graficul de lucr ri, vom lua m surile ce se vor impune, inclusiv o eventual  reziliere de
contract, atât la acest obiectiv, cât i la Spitalul jude ean. Cât prive te aspectul enun at de
colegul Zetea, vreau s  v  spun c  echipa de implementare nu vrea s - i asume o lucrare
de vreo 30 de miliarde lei vechi, adic  o turnare de asfalt care s-a f cut f  s
îndeplineasc  condi iile normale! Iar eu nu voi pl ti niciodat  acte care nu sunt acoperite
de speciali ti!

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: i, domnule pre edinte, în acest caz ar trebui
 apela i la acea garan ie de bun  execu ie, care este singura modalitate de a trage la
spundere executantul în cazul în care nu- i respect  sarcinile i obliga iile  asumate prin

contract! Exist  ast zi un asemenea depozit la Consiliul jude ean, o astfel de garan ie de
bun  execu ie depus  de firma câ tig toare a licita iei la acest obiectiv, adic  de executant?

Dl.Barbul Gerrard, ef al Serviciului Buget din cadrul Direc iei Economice a
Consiliului jude ean Maramure : Exist  mai multe astfel de garan ii, pentru mai multe
lucr ri de investi ii care le avem în derulare, îns  nu v-o pot spune acum din minte, doar
dac  veni i cu mine la Serviciul buget unde se poate vedea contul i suma exact  depus .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun. Acum, fa  de a doua chestiune semnalat  de
colegul Zetea, vreau s  fac urm toarea precizare: am fost chemat la Ministerul Dezvolt rii
i mi s-a spus  ni se vor aloca 1,3 milioane euro pentru înl turarea efectelor inunda iilor.

Ni s-a cerut un dosar, cu un opis, de la secretariatul general al guvernului, pe care l-am
predat a a cum ne-a fost cerut, dosar care a fost verificat de foarte multe ori, dup  care ne-
au dat banii. Ace ti bani i-am folosit pentru covoarele asfaltice la drumurile jude ene. A
venit comisia de audit i a întrebat de repara ia drumului de la Poienile de sub Munte, care
a fost mutat cu 5 metri de locul ini ial, iar conform directivelor Uniunii Europene nu
aveam voie s -l deviem nici m car cu un metru. La fel, nu s-a putut respecta nici
consolidarea unei pun i care ini ial avea picioare de lemn iar noi am pus altele din beton,
ca s  reziste mai mult intemperiilor, i nici pompele de la sta ia din Cr ciune ti, pe care le-
am pus ca s  corespund  standarelor europene, repro ându-ni-se c  nu am pus modelele
acelea vechi de motopompe care existau înainte! În consecin , am fost din nou la minister,
unde am fost informa i de urm torul lucru: Ca urmare a solicit rii formulate, se apreciaz

 în situa ia celor trei contracte men ionate au fost respectate prevederile legale în
contextul dat de situa ia de urgen . Prin urmare, apreciem c  autoritatea contractant  a
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avut justificare legal  pentru începerea execut rii lucr rilor i, implicit, consider m
cheltuielile eligibile. În consecin , având în vedere cele prezentate mai sus, v  inform m

 vom returna 2.494.794 lei, reprezentând valoarea lucr rilor executate.
Deci, domnule Zetea, nu se pune problema s  pierdem diferen a aceea de 1 milion,

ci de a nu o mai primi, i asta pentru c  nu am avut de unde s  cump r pompe fabricate
acum 20 de ani, pentru c  nu am reconstruit punea aceea tot cu picioare de lemn, ci am

cut-o mai solid , din beton, i pentru c  am deviat reconstruc ia drumului de la Poieni cu
5 metri, fiindc  doar a a se putea face! Dar, sta i lini ti i, c  vom mai primi înc  24 de
miliarde lei, bani pe care o s -i folosim la drumurile jude ene. Mai mult, noi am pl tit deja
toate aceste lucr ri efectuate, din sume ob inute ca ajutoare umanitare s  zicem a a, venite
de la Consiliul jude ean Timi , de la Liviu Negoi , etc, de unde s-au adunat în jur de 30
miliarde. Din ace tia am achitat lucr rile efectuate în urma inunda iilor, iar banii care au
venit i-am folosit la asfalt ri de drumuri.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, la începutul mandatului
dumneavoastr  spunea i, referitor la drumul Baia Sprie-Bârsana c  aceast  investi ie este
major  pentru jude ul Maramur i punctul dvs. de c tâi pe care îl ve i realiza în acest
mandat. Îns  ce se va întâmpla în situa ia în care se încep lucr rile i la drumul Baia Mare
– Sighet – Sighet – Iacobeni, pe unde vom circula spre Maramure ul istoric?

Apoi, într-o alt  ordine de idei, eu nu cred c  dumneavoastr  v- i putea permite ca
ast zi s  nu ti i exact care este suma depus  ca garan ie de bun  execu ie, de c tre firma
SELINA, câ tig toare a licita iei pentru drumul Baia Sprie-Bârsana!

Dl.pre edinte Mircea Man: Domnule consilier, a tepta i pân  înainte de închiderea
edin ei, i o s  v  comunic exact suma, dup  ce voi primi cifra de la contabilitate.

În ce prive te drumul Sighet-Iacobeni, pot s  v  spun c  am trecut de faza de
licita ie i a început deja proiectarea, unde este nevoie de o perioad  de ase luni, dar eu
apreciez c  în cel mult patru luni ve i putea vedea utilaje func ionând i pe acele tronsoane
de drum.

Acestea fiind spuse, declar închis edin a noastr  de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal.

P R E  E D I N T E,
      Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
            Dumitru Dumu a

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


