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

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

din data de 11 IANUARIE 2012

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.7 din 09.01.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de miercuri, 10 ianuarie 2012.

Sunt prezen i 29 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: Glodan
Ana, Maria Kovacs, pan Vasile, Chendea Cristian, Drago  Ioan, Coco il  Dan
Meri or - directori în cadrul direc iilor consiliului jude ean, Macarie Mariana –
director al Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure ,  Bob Emil -
director al Muzeului de Mineralogie Baia Mare, primari i al i conduc tori ai
institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i un num r de 9 reprezentan i
mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Pentru început, v
supun adopt rii procesul verbal al sedintei noastre anterioare.

Procesul verbal a fost adoptat cu unanimitate de voturi de c tre cei prezen i.
Dl.consilier jud ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, înainte de a intra

în ordinea de zi, a  dori s  am o scurt  interven ie. În primul rând, urez tuturor un
sincer „La mul i ani cu s tate” i un an mai bun ca 2011. Pe de alt  parte îns , nu
pot s  nu constat c  am trecut în noul an cu încrederea c  acest derapaj al României se
va încheia, dar se pare c  dup  evenimentele din ultimele zile a luat-o tot mai r u –

 refer aici la chestiunea cu subsecretarul de stat din Ministerul S ii, domnul
Raed Arafat. M-a intrigat modul în care pre edintele României crede c  este singurul
om care conduce ara, c  poate ine loc de guvern, parlament, i a a mai departe.
Cunoa tem faptul c  pre edintele României are printre atribu ii i aceea potrivit

reia, la sfâr it de an, poate conferi anumite distinc ii, onoruri, medalii, diplome, în
numele institu iei preziden iale. Dup  acest model, pre edintele Consiliului jude ean
Maramure , domnul Mircea Man, a oferit i domnia sa astfel de diplome la sfâr itul
anului trecut i, cu regret, vreau s -i atrag aten ia c  ar fi cazul s  ne spun i nou ,
consilierilor jude eni, care a fost temeiul juridic pe care s-a bazat când a f cut acest
lucru, având în vedere c , din câte cunosc eu, institu ia preziden ial  a pre edintelui



de stat exis , îns  o institu ie preziden ial  a pre edintelui unui consiliu jude ean nu
exist !!! Domnule pre edinte, dumneavoastr  sunte i unul din cei 35 de consilieri
jude eni, nu sunte i primar – ca s  ave i o institu ie a primarului care s  poat  acorda
diplome în numele acelei institu ii ! Îmi pare r u de personalit ile pe care le- i
premiat, pentru c  le- i acordat ni te diplome f  nicio valoare! i ar trebui s
ar ta i tuturor maramure enilor cum dumneavoastr  reprezenta i o institu ie, de unul
singur, f  ceilal i 34 de consilieri jude eni, când chiar dumneavoastr  sunte i unul
dintre noi, îndrituit de noi s  ne reprezenta i, i mai mult, din câte-mi amintesc, cu
doar dou  s pt mâni înainte de gestul dumneavoastr , consiliul jude ean a acordat
diplome i premii, în numele consiliului judetean.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, da i-mi voie s
intervin i eu, s  urez un „La mul i ani” executivului, colegelor i colegilor din
consiliu i tuturor celor prezen i. Din ceea ce am citit în pres , trebuie s  v  felicit c
în sfâr it exist  un pre edinte al Consiliului jude ean care, trebuie s  recunoa tem, nu
prea are strategie de conducere a jude ului Maramure , nici chiar pe ultima sut  de
metri, dar, dup  ce a preluat anumite idei, strategii de dezvoltare a jude ului, de la
pre edin ii de dinaintea domniei sale – cum ar fi de exemplu fostul pre edinte
Alexandru Cosma – se pare c  încearc  s  se îndrepte, s  implementeze cât de cât
unele proiecte pentru jude , fapt pentru care îl felicit!

Dl.pre edinte Mircea Man: Da, a  dori la rândul meu s  dau unele r spunsuri
aici. Vreau s -i spun colegului Kovacs c  m  a teptam la un asemenea punct de
vedere din partea domniei sale, îns in s  precizez c  eu nu am fost „negociat”
niciodat , nu am fost prin culisele partidelor politice PSD, PNL, PDL ca s  m  fac
pre edinte, ci am ob inut aceast  func ie prin votul cet enilor acestui jude ! Iar în
calitatea mea de pre edinte de consiliu jude ean ales prin cel mai mare num r de
voturi din Maramure  am s  respect maramure enii, iar la sfâr it de an i de bilan  am

-mi permit, în numele pre edintelui consiliului jude ean ales direct, s  apreciez
munca unor oameni care i-au dat sufletul pentru acest jude ! Mai mult, îmi pare r u

 acest „premiu al pre edintelui” nu am putut s -l acord mult mai multor oameni din
Maramure  care au muncit i care, de-a lungul timpului, au demonstrat c  pot fi
ambasadori ai acestui jude ! Dar s ti i c , în sufletul meu, fiecare maramure ean
care- i duce greul, a primit un premiu al pre edintelui! i, de i m  onoreaz  s  m
compara i cu pre edintele Traian B sescu, vreau s  v  spun c  meseria mea este aici
în Maramure , i m  limitez la ceea ce am de f cut aici!

Cu privire la interven ia domnului imon, vreau s -i spun c  eu nu am furat
strategia niciunui pre edinte, îns  avem o strategie a jude ului permanent , cea legat
de infrastructura jude ului, unde punem suflet cu to ii, i ti i cât este de greu s
împ im un buget la investi iile pentru Maramure . Aceste investi ii sunt ale
jude ului, nu ale lui Mircea Man, iar noi to i o s  ne mândrim cu ele la sfâr it de
mandat, dac  le vom putea finaliza! i haide i s  nu intr m atât de curând în
campanie electoral - de i este imposibil s  nu intr m în b lia politic  a acestui
sfâr it de an – i s  facem ceea ce trebuie pentru Maramure !



Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, da i-mi voie s
urez i eu „La mul i ani” tuturor, i s  v  recomand s  încerca i s  v  feri i de

ut cio i, domnule pre edinte! O alt  chestiune pe care vreau s  v-o spun este aceea
 onoarea pe care o ave i vizavi de B sescu e doar la dumneavoastr ! Iar al treilea

lucru pe care am s  vi-l spun este c  nu trebuia s  ne aten iona i asupra campaniei
electorale din moment ce dumneavoastr  a i i intrat deja în ea, i ar fi bine s  nu ne
lua i ca i competitori ai dumneavoastr , ci, atunci când mai merge i pe la televiziuni,
la anumite emisiuni, s  ne lua i i pe unii dintre noi, ca s  v  pute i l uda la sfâr it de
mandat c  nu a i fost doar dumneavoastr  singur! Iar cu privire la investi iile începute
în acest an electoral, trebuie s  se tie c  este ultima zvâcnire pe care încerca i s  o
promova i în varianta în care sunt multe derapaje care s-au petrecut în ultimii trei ani,
lucruri pe care ar trebui s  vi le asuma i, i nu s  ni le asum m noi. În al patrulea
rând, dac  tot am intrat în an electoral trebuie s  separ m odat  apele i este posibil
ca jude ul s  g seasc  un alt competitor pentru acest fotoliu de pre edinte al
consiliului jude ean, poate chiar într-o variant  care s  v  plac i dumneavoastr !

Dl.Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, ca un drept la replic , vreau s  v
spun c  tocmai prin ceea ce a i afirmat i ast zi vizavi de fondurile europene, m
confirma i înc  o dat  prin ceea ce am gândit, c ci dac  spune i acum c
dumneavoastr  a i fost votat de maramure eni i da i astfel în numele lor i a
dumneavoastr  acele distinctii, nu respecta i nici Constitu ia României, nici Legea
215 a administra iei publice locale! Trebuie s  în elege i odat  c  nu sunte i Institu ia
Pre edintelui, ci sunte i reprezentantul nostru. Ve i încheia acest mandat i, din

cate, tot nu ve i în elege anumite lucruri elementare!
Dl.Mircea Man: Bine, atunci o s  mai stau înc  un mandat! Acum îl rog pe

secretarul jude ului s  fac  unele preciz ri pe lege.
Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului Maramure : Exist  într-adev r,

domnilor consilieri, o necorelare între textul constitu ional i Legea 215/2001, îns
acest lucru nu ne apar ine, din moment ce verificarea constitu ionalit ii o face
altcineva. Dac  în Constitu ie avem pentru administra ia public  local  consilii
jude ene, consilii locale i primari, în Legea 215 – a a cum a fost ea modificat  în
anul 2008 – la art.1 alin.  (2) lit. e) sunt definite autorit ile executive – primarii
comunelor, ora elor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor, primarul general al municipiului Bucure ti i pre edintele consiliului
jude ean. Observ m a adar c  Legea 215 define te pre edintele consiliului jude ean
ca autoritate executiv , cu toate c  textul constitu ional nu vorbe te de acest lucru.

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Domnule pre edinte, permite i-mi i
mie s  urez un sincer „La mul i ani tuturor”! Acum, dac  a  fi suficient de în elept a

cea, dar cum nu reu esc s  devin atât de în elept pe cât a  vrea intervin i eu
spunându-  c  ne g sim într-o situa ie precum aceea din perimetrul a a-zisei
judec i din Bagdad. În final de secol 8, Bagdadul, cel mai frumos ora  al lumii, cu
circa un milion de locuitori, avea un sistem de tip avoca ial, notarial, judec toresc
cum nu s-a mai întâlnit niciodat  pân  atunci i greu de g sit i în societ ile
contemporane, a a c , în fa a unui judec tor cu roluri notariale s-au prezentat într-o zi



ni te împricina i. Judec torul a avut sentimentul c  trebuie s  participe i s-a exprimat
înainte de termen, astfel c  dup  ce a vorbit primul i-a spus c  are dreptate, iar dup
ce a l-a ascultat i pe cel de-al doilea, care era total împotriva primului, i-a spus i
acestuia c  are dreptate. Atunci, un om din sal  i-a atras aten ia judec torului c  nu
pot avea dreptate amândoi, la care judec torul i-a r spuns c i el are dreptate! A a c
la fel v  spun i eu acum, nu încercând  administrez eu dreptatea, dar a ezând un
pic de lini te diurn  pe aceast  mic  pasiune ce s-a ivit i spunând c  are dreptate
domnul Marinel Kovacs, dar numai pe o parte a lucrurilor, c  a avut dreptate i
domnul pre edinte s  fac  acel lucru – i asta nu o spun ca o pledoarie pro domo c
m-am num rat i eu printre cei 14 premia i de pre edinte, ci o spun f când abstrac ie
de acest lucru, întrucât gre eala s-a f cut alt dat . Adic  atunci când, dând
prerogative de a stabili al ii, dintr-un nucleu exterior, cine s  fie premiat la
Spectacolul „Valorile Maramure ului”, nici pre edintele, nici vicepre edin ii i nici
consilierii jude eni nu au predat opinia lor, consultan a sau voin a lor, astfel încât
probabil c  domnul pre edinte, având i dânsul un sistem de priorit i, s-a gândit s
acorde titluri onorifice, nefiind bani cheltui i pentru aceasta. Eu, ca unul dintre
românii care au beneficiat mult în via  de florile recuno tin ei, în acest an nu-mi
doresc niciun fel de premiu, pentru c  mai mult decât am primit nu mi se poate da –
cum este distinc ia Meritul cu Rang de Cavaler primit în anul 2005 de la fostul
pre edinte al rii, Ion Iliescu (îns  trimis  prin po , lucru care nu se face), precum
i premiul primit de la Academie, de la ASTRA i de la celelate institu ii, m-au

onorat suficient i nu am nevoie de alte onoruri. În consecin , v  rog s  nu mai
conta i pe mine i s  nu-mi mai acorda i  niciun premiu, pentru c  de acum înainte ce
nu mi se cuvine nu mi se va da, iar ce se va considera c  mi se mai cuvine, nu voi mai
lua!

Acum vreau s  duc discu ia într-o alt  zon i s  recomand o mai mare aten ie
la ierarhii i clasamente. Nu avem o monografie a jude ului Maramure  sau a
municipiului Baia Mare, nu avem o istorie a jude ului sau a B ii Mari, nici multe alte
lucruri care ar trebui s  fie, i apar tot felul de c i f cute de al ii, care sunt cu criterii
de evaluare absolut îndoielnice. M  refer aici la o anumit  institu ie din Cluj care a
scos un volum uria  la care i noi am contribuit, dar care pe mine m  decep ioneaz
total, fiind consemnat  acolo i o feti can  ce a debutat la vârsta de 15 ani în muzica
popular , al turi de nume mari precum academicianul Ioan Mihaly de Ap a sau al ii,
care beneficiaz  de acela i volum de tratament cu asemenea persoane! Nu se poate s
facem astfel de c i în care s  înnobil m cu propriet i intelectual-psihice i moral-
cet ene ti pe toat  lumea la un loc! Eu, fiind la origine s jan, am fost onorat cu
calitatea de a fi pomenit într-o lucrare printre oamenii de seam  ai S lajului, i nu am
putut s  nu le spun c  nu lucreaz  cu criterii morale cuviincioase, pentru c  eu nu m
simt bine, onorat, cu titlurile lor, în m sura în care lipsesc personalit i din acea
lucrare a lor, cum ar fi întemeietorul Muzeului de istorie din S laj, Vasile Luc cel,
sau alte personalit i contemporane care au f cut foarte mult pentru via a acelui jude .
La fel se întâmpl i în Maramure , i pe aceast  chestiune bine ordonat  pe palier de
ierarhie i de imagine, eu cred, domnule pre edinte, c , dincolo de apartenen a
noastr  la o religie sau alta, trebuie s  ne bucure faptul c  pe data de 18 februarie



2012, la Vatican, un om plecat din cartierul Ferneziu al municipiului Baia Mare va
ajunge s  fie uns cu titlul de cardinal de c tre Pap – este vorba de Lucian Mure an,
Mitropolitul Bisericii Greco-Catolice– i ar trebui s  facem cumva o delega ie, nu
neap rat oficial , ci baremi una înso itoare, pentru a putea participa la acest
eveniment, chiar dac  acesta se va repeta ulterior la noi în ar , la Blaj. Domnule
pre edinte, pentru c  nu ave i aceast  lucrare, vreau s  v-o d ruiesc eu, considerând

 este cea mai important  carte despre Preafericitul Lucian, pe care l-am s rb torit la
împlinirea vârstei de 80 de ani.

Dl.Mircea Man:  mul umesc.
D-na Edit C pu an, consilier jude ean: Domnule pre edinte, doresc s

adresez i eu „La mul i ani” tuturor, i a  dori s  punctez un singur lucru în aceast
scurt  interven ie a mea. Eu consider c ceea ce ar trebui s  ne intereseze în primul
rând este onoarea cet eanului maramure ean. Aceast  onoare st  destul de prost la
ora actual , pentru c  nivelul de via  al românilor nu s-a îmbun it nici în anii 2010
sau 2011, poate cu atât mai pu in va fi în anul 2012. Recomand, atât mie cât i
domniilor voastre, ca în aceast  b lie care pare s  fi început deja, s  nu uit m de
cet ean, de onoarea acestuia, ci s  lucr m i în acest an 2012 pentru binele
locuitorilor acestui jude , cum am încercat s  facem i pân  la ora actual .

Dl.Mircea Man: Mul umesc tuturor pentru opinii. Acum da i-mi voie s  v
supun aprob rii ordinea de zi.

Ast zi avem 3 puncte pe ordinea de zi a edin ei, i anume:
1. Proiect de hot râre privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din

Taxa pe Valoarea Ad ugat , pentru drumuri jude ene i comunale, pe anul 2012;
2. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a

sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Ad ugat , pentru finan area cheltuielilor
descentralizate la nivelul jude ului, pe anul 2012;

3. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii jude ului Maramure   la
Expozi ia Interna ional  pentru Industrie Alimentar , Agricultur i Horticultur

pt mâna verde 2012 , ce se va desf ura la Berlin – Germania, în perioada 19-29
ianuarie 2012.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi proiectul ordinii de zi.
Dl.Mircea Man: La primul punct avem proiectul de hot râre privind

repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din  Taxa pe Valoarea Ad ugat , pentru
drumuri jud ene i comunale, pe anul 2012. Sunt puncte de vedere?

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, a  dori s  v  întreb
cum v  sim i în calitate de pre edinte al consiliului, ales prin vot direct de c tre
cet eni, cu un buget al consiliului jude ean care este an de an mai mic i pe care
trebuie s  îl administra i? Constat c  toate sumele sunt mult mai mici decât anul
trecut, la toate programele privind drumurile jude ene, comunale, la programul
guvernamental „lapte – corn”! Cum v  sim i când trebuie s  merge i la Bucure ti de
fiecare dat  cu mâna întins  a mil , pentru a cere bani ca s  rezolv m problemele
jude ului, în timp ce domnul Boc, pre edintele dvs. de partid, vorbe te despre
descentralizare i ac ioneaz  exact invers, adic  în sensul centraliz rii?



Dl.Mircea Man: Sigur c  am dori cu to ii s  primim cât mai mul i bani pentru
jude , îns  v  spun c  va fi o lupt  personal  în ceea ce înseamn  atragerea de fonduri
pentru Maramure  în anul 2012.

Acum, dac  nu sunt obiec ii, v  supun votului hot rârea.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.1/2012
privind repartizarea pe destina ii a sumelor defalcate din  Taxa pe Valoarea

Ad ugat , pentru drumuri jud ene i comunale, pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind repartizarea pe
unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Ad ugat ,
pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude ului, pe anul 2012. Am
în eles c  aici exist  un amendament.

Dl.Dumitru Dumu a: Da, a a este. Ieri, în edin a comisiei economice s-a
sesizat faptul c  exist  o mare discrepan  între num rul de copii institu ionaliza i la
Poienile de sub Munte, de anul trecut, am verificat ast zi lista comunicat  de cei de la
Inspectoratul colar i este vorba nu de 1.052 ci de 1.779 copii. Astfel, suma alocat
trebuie s  creasc  de la 171 la 290, iar suma total  va cre te de la 8.299 la 8.418 mii
lei. Aceasta este corec ia care trebuie f cut  în anexa la hot râre.

Dl.Mircea Man: Supun votului acest amendament.
Amendamentul a fost adoptat în unanimitate.
A fost adoptat  apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.2/2012
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din
Taxa pe Valoarea Ad ugat , pentru finan area cheltuielilor descentralizate la

nivelul jude ului, pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Cel de-al treilea proiect de hot râre pe care vi-l supun
aprob rii este cel privind aprobarea particip rii jude ului Maramure   la Expozi ia
Interna ional  pentru Industrie Alimentar , Agricultur i Horticultur pt mâna
verde 2012 , ce se va desf ura la Berlin – Germania, în perioada 19-29 ianuarie
2012.

Dl.Anton Rohian: Stima i colegi, jude ul Maramure  are oportunitatea de a
participa la aceast  expozi ie mondial  de la Berlin, i gândindu-ne la faptul c  de 20
de ani tot încerc m s  promov m ceea ce este brandul Maramure ului, poate avem
ocazia acum s-o facem, i având în vedere c  România este co-partener la aceast
expozi ie, poate vom reu i s  ar m valoarea Maramure ului acolo.

Dl.Teodor Ardelean:  bucur c  reu im acum ceea ce în urm  cu doi ani nu
am reu it, când am mai vrut s  facem o asemenea ac iune, dar lungile discu ii cu
colegul Rohian i cu colegii din comisia de buget care a disponibilizat o anumit
sum  îns  insuficient . Dac  aceast  oportunitate a organiz rii unei asemenea



manifest ri mondiale la Berlin ne permite s  fim prezen i, v  informez, stima i colegi,
 chiar dac  nu e meritul nostru, Maramure ul are cea mai dezvoltat  asocia ie de

produc tori de produse tradi ionale, iar ace ti oameni au tot dreptul de a- i vinde
rfurile atât în jude ele din ara noastr , cât i în exteriorul ei, pentru c  au cu ce s

se prezinte cu aceste produse române ti. Îmi plac aceste activit i mai mult decât
multe altele unde se risipesc sume foarte mari i care nu se recunosc apoi în
perspectivele de dezvoltare ale jude ului i, mai mult decât atât, v  informez c ,
împreun  cu colegii mei Anton Rohian i Gheorghe imon preg tim în acest an o
interven ie i mai însemnat  în ceea ce ar trebui s  fac  alte organisme care, într-un
fel sunt ale noastre dar nu le coordon m, în domeniul agricol, i pentru început am
cump rat, ca s  le putem d rui, un lot de 50 de buc i din cea mai bun  carte
agrotehnic  a profesorului Bertha de la Bucuresti, în dorin a noastr  de a organiza,
mai spre prim var , o manifestare tiin ifico-tehnic  de mare impact, s  ne întâlnim
cu speciali tii apicoli, i – de ce nu -  cu acele structuri care acum înc  nu exist !
Dumneavoastr , domnule pre edinte, sunte i la origine mecanizator, i v  spun c  m
bat cu Virgil Drobei, care mi-e prieten i mie, ca s  organizeze unele întâlniri, s
intervin  acum în asemenea activit i, care le vor fi utile pentru rezolvarea pe viitor a
unor probleme pe care Maramure ul le va puncta mai târziu în agricultur .

Dl.Mircea Man: Eu doar atât vreau s  spun, c  îi felicit pe cei aproape 5.000
de oameni implica i în aceast  manifestare, printre ei aflându-se foarte mul i
produc tori de produse tradi ionale care momentan sunt organiza i pe o structur
proprie, i dup  unele discu ii avute cu domnul Rohian i colegi din departamentul
juridic al consiliului, ne-am propus s  facem un ONG în care s  fie implicat i
consiliul jude ean Maramure  al turi de ace ti produc tori tradi ionali. Îmi pare r u c
nu am f cut acest lucru mai demult, dar nici acum nu e târziu, mai ales c  am în eles

 ace ti oameni î i desfac produsele în pie ele celor mai mari ora e din România i
sunt foarte bine primi i i cota i de consumatorii din acele regiuni, datorit  produselor
naturale i gustoase pe care le vând. Eu cred c  expunerea produselor noastre
tradi ionale în cele 15 standuri pe care le vom avea la Berlin va fi o reu it , vor fi
prezen i acolo ministrul agriculturii i al i oficiali români, alte autorit i ale
administra iilor publice locale, iar ei, produc torii, vor trebui s  stea aproape de
ace tia, pentru a putea ob ine sprijinul necesar continu rii i îmbun irii activit ii
lor. În ce prive te inten ia colegului nostru Teodor Ardelean, îi spun c  eu voi fi
oricând de acord s  subscriu unui proiect agricol în m sura în care va fi benefic
pentru jude .

Acum, dac  nu mai sunt puncte de vedere, supun votului dumneavoastr  acest
proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.3/2012
privind aprobarea particip rii jude ului Maramure   la Expozi ia Interna ional

pentru Industrie Alimentar , Agricultur i Horticultur pt mâna verde
2012 , ce se va desf ura la Berlin – Germania, în perioada 19-29 ianuarie 2012



Dl.Gheorghe imon: Domnule pre edinte, în încheiere da i-mi voie s  fac o
remarc : vizavi de cele discutate de antevorbitorii mei, cred c  este tragic c
Maramure ul acesta, vreme de 22 de ani, în marea lui parte a fost condus de ingineri
mecanici agricoli, atât la nivel de consiliu, cât i la cel de prefectur  sau alte institu ii!
Poate c  de data asta, în ultimul an de mandat, prelungit de guvernan ii
dumneavoastr  pân  în luna noiembrie, poate c  ve i reu i s  face i ceva pentru el,
chiar i în calitate de inginer mecanic agricol!

Dl.Mircea Man: Mul umesc.
Dac  nu mai sunt interpel ri, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 11 ianuarie
2012.

PRE EDINTE,
 Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
  Dumitru Dumu a

Întocmit: Valeria Mihaela Ghita
 -Compartiment Resurse Umane-


