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

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

din 31 IANUARIE 2012

edin a deîndat  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.15 din 30.01.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de mar i, 31 ianuarie 2012.

Sunt prezen i 23 de consilieri jude eni din totalul de 35. Lipsesc urm torii:
Ban Vasile, Batin Petru, B ban Ioan, Ciocan Mircea, Coman Gheorghe, Grec
Gheorghe, Kovacs Marinel, Mu iu Nicolae, Pan  Viorel, Pop Liviu, Ro ca Radu,
Vlad Sorin.

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 i un num r de 8
reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, am convocat aceast edin
deîndat pentru c  avem vreo 7 proiecte care necesit  avizul consiliului jude ean,
pentru a putea fi depuse spre finan are. A adar, v  supun votului urm toarea ordine
de zi:

1. Proiect  de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Unitate mobil  de interven ii în situa ii de urgen  în zona
transfrontalier ” propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Festivalul Interna ional de Muzic  Coral  Religioas  »Pre Tine Te

ud m«” propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Implementarea unui sistem de management informa ional i de
interven ie în situa ii de urgen  în regiunea de grani ” propus spre
fina are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia;

4. Proiect de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Centru de instruire i preg tire în caz de situa ii de urgen  în regiunea
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de grani ” propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia;

5. Proiect de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„SIGN – IT Sistem de semnalizare geografic  pentru turism
interna ional din zona de grani ” propus spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia;

6. Proiect de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„De inând informa ii – E ti în siguran ” (“Having info – being safe”)”
propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier
ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area
acestuia;

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Sistemul de monitorizare i cercetare a mediului i preg tirea pentru
situa ii de urgen  în regiunea transfrontalier ”( „The system for
environmental cross-border monitoring researches and emergency
preparedness” ) propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia.

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl.Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
promov rii în parteneriat a proiectului „Unitate mobil  de interven ii în situa ii de
urgen  în zona transfrontalier ” propus  spre finan are în cadrul Programului de
Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
cofinan area acestuia. Datorit  faptului c  pentru aceast edin  deîndat  nu au fost
convocate i comisiile de specialitate, pentru a discuta i aviza proiectele de hot râri,
îl rog pe domnul Coco il  Dan, ini iatorul proiectelor de hot râri, s  ne fac
preciz rile de rigoare, pentru fiecare proiect de hot râre în parte.

Dl.Coco il  Dan Meri or, director în cadrul Direc iei de Dezvoltare
Regional  a Consiliului jude ean Maramure : Domnilor consilieri, în cazul
acestui prim proiect de hot râre este vorba de o redepunere a unui proiect de anul
trecut, care nu a primit finan are. El este pe lista de rezerv , dar noi nu vedem anse.

Dl.Mircea Man: Nu în eleg! Repeta i.
Dl.Coco il  Dan: Deci, anul trecut a mai fost depus proiectul dar nu a prins

finan area deoarece a avut punctajul insuficient. Acum îl redepunem îmbun it.
Dl.Mircea Man: Mie mi s-a p rut c  a i spus c  nu am avut anse s  treac ,

nu?
Dl.Coco il  Dan: Nu am avut anse s  treac  acuma, din lipsa de rezerv  pe

lista proiectelor alese.
Dl.Mircea Man: Bun. E în regul .



3

Dl.Coco il  Dan: Deci, el const  în dot ri pentru Inspectoratul de Situa ii de
Urgen , pentru Jandarmerie i  pentru  Salvamontul Consiliului jude ean, cu
echipamente, ma ini, ambulan e.

Dl.Mircea Man: Dac  nu sunt întreb ri, supun votului dumneavoastr  acest
proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.14/2012
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „Unitate mobil  de

interven ii în situa ii de urgen  în zona transfrontalier ” propus  spre
finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-

Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Dl.Dan Coco il : În ce prive te cel de-al doilea proiect de hot râre, cel
privind aprobarea promov rii în parteneriat a proiectului „Festivalul Interna ional
de Muzic  Coral  Religioas  »Pre Tine Te L ud m«” propus  spre finan are în
cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia, este vorba de o invita ie a

rintelui Chindri  de la Parohia P ule ti – Satu Mare, care ne-a solicitat s  fim
parteneri al turi de ei în acest proiect.

Dl.Mircea Man: Da, este vorba de o participare a consiliului jude ean cu
suma de 2.700 euro.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Stima i colegi, eu am mai spus i cu alte
ocazii c  ne pierdem cu astfel de cofinan ri de proiecte m runte, de câte 2-3 mii de
euro. Sunt proiecte la care particip m numai de dragul de a bifa consiliul jude ean c
a mai f cut un proiect, c ci realiz ri dup  ele nu avem. Punctul meu de vedere este

 primul proiect este valabil, dar în privin a urm toarelor, am îndoieli mari.
Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Si eu sunt de p rere c  nu este bine s

mai promov m astfel de proiecte micu e, pân  când vom avea proiecte de anvergur ,
care nu doar s  ocupe timpul personalului de specialitate din consiliu, ci s  aib i
eficien . Proiectul acesta cu muzica religioas , coral , nu cred c  ne face s
circul m mai bine pe drumurile noastre i zic c  ar fi mai bine s  ne concentr m pe
altceva.

Dl.Mircea Man: ti i c  sufletul cere i o asemenea muzic ! Iar în ce
prive te implicarea personalului consiliului în acest proiect, v  spun c  este zero,
fiindc  proiectul a fost f cut de cei din Satu Mare. Iar dac  vorbim de turism religios
în Maramure , eu cred c  este o onoare i o obliga ie a noastr  s  promov m acest
proiect!

Proiectul de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a
proiectului Festivalul Interna ional de Muzic  Coral  Religioas  »Pre Tine Te

ud m« propus  spre finan are în cadrul Programului de Cooperare
transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i
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cofinan area acestuia a fost respins la vot (9 voturi pentru, 9 împotriv i 4
ab ineri), neîntrunind num rul de 12 voturi pentru, necesar adopt rii lui!

Dl.Mircea Man: Mergem la al treilea punct de pe ordinea de zi, la proiectul
de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Implementarea unui sistem de management informa ional i de interven ie în
situa ii de urgen  în regiunea de grani ” propus spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Dl.Dan Coco il : Este vorba aici de o cerin i totodat  o obliga ie a
consiliului de a asigura o cl dire – un centru de comand - la I.S.U. Maramure , pe
strada Vasile Lucaciu, în zona unde func ioneaz  Serviciul Mobil pentru Urgen ,
Reanimare i Descarcerare. Costul proiectului este undeva la peste dou  milioane
euro, iar cofinan area de la consiliu s-ar cifra la suma de 324.703,8 euro.

Dl.Mircea Man: Avem nevoie de un asemenea sistem de informare?
Dl.vicepre edinte C lin Matei: Avem, numai c  noi am mai f cut asemenea

cl diri, ca de exemplu cea de la Leordina, care acum st  în paragin ! i la aceste
proiecte cu cofinan are vin corec ii i trebuie s  d m bani în plus i nu-i de unde, c
bani de la guvernul Boc nu primim! Eu nu zic c  ne prezint  Coco il  o hârtie cu o
poz , e foarte frumos s  ne arate o poz , dar mai trebuie s  punem 300.000 de euro!
Mai mult, nici colega noastr  de la Agen ia de management energetic nu tim ce
face! Proiecte zero! Apoi, nici Agen ia „UrbaNet” nu tim ce face, c  proiecte sunt
zero i mai pl tim i chirie dup  spa iul pe care-l ocup ! Iar corpul de speciali ti
condus de Dan Coco il  vine s  tot facem proiecte, de i le tot spun de trei ani de zile

 sunt proiecte m runte cu rezultat zero! Iar acum ni se cere s  d m bani pentru
muzic  coral  când noi nu putem da 100 de milioane unei comune, pentru
desz pezire! Eu nu spun c  nu avem nevoie de acest centru de comand  la ISU –
de i pentru anul acesta s-a prev zut o sum  de peste dou  miliarde numai pentru
ISU – dar nici a a, s  d m un sfert din bugetul acestui an Inspectoratului pentru
Situa ii de Urgen , iar restul institu iilor s  r mân  pedinafar !

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, în ceea ce prive te ISU eu îmi men in
declara ia public  f cut  cu privire la dotarea celor 7 puncte existente în jude ,
extinderea la omcuta Mare i la Bor a, iar dac  vom reu i s  avem de undeva vreo
finan are, ne-am gândit c  ar fi bine s  existe câte o ma in  la fiecare prim rie din
apropierea grani elor jude ului. E un proiect important i ar fi p cat s  nu îl
demar m pentru urm torii 2-3 ani de implementare.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, eu nu tiu dac
tema SMURD-ului i a Serviciului de urgen  se poate discuta la ora actual  în acest
mod. Eu locuiesc vizavi de sediul acestei institu ii i v  spun, cu mâna pe inim , c
zi i noapte sun  sirenele, iar ma inile se deplaseaz  într-una s  rezolve toate
problemele de pe întreaga întindere a jude ului. Dac  este nevoie de acest sistem de
informa ie, electronic, care s  cuprind  tot jude ul, unde rapiditatea interven iilor s
fie asigurat  la un nivel superior, pentru o cât mai bun  func ionare a serviciilor de
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urgen  care salveaz  vie i umane, nu cred c  trebuie s  punem problema în acest
fel, când toat ara este interesat  de acest lucru. Nu trebuie s  punem vreo piedic
la aceast  „inim  electronic ” a acestui sistem.

Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, dac  sunte i nehot râ i în votarea
acestui proiect, haide i s  întrerupem câtva timp edin a i îl rug m pe domnul
Coco il  s  ne explice mai bine cum st  situa ia, s  fi i mai bine informa i, ca s
pute i vota în cuno tin  de cauz .

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, cum crede i
dumneavoastr  c  se potrivesc aceste proiecte cu strategia de dezvoltare a jude ului
Maramure ?

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, eu cred c  ar
trebui s  vedem impactul pe care toate aceste proiecte îl au asupra bugetului propriu,
pentru c , din câte tiu, noi avem un buget de criz , de austeritate în consiliul
jude ean, cu sume foarte mici pentru drumurile comunale - ca o b taie de joc la
adresa maramure enilor-  i cu o lips  mare de fonduri pentru a face lucruri cu
adev rat importante pentru jude ! Înc  nici nu tim sumele care au venit de la
Bucure ti pentru bugetul propriu i am putea ajunge s  d m institu iilor din
subordine de-abia jum tate din banii pe care i-am dat anul trecut, pentru c  noi nu
suntem în stare s  asigur m corec iile financiare care au venit pe proiectele mari ale
jude ului i care au impact asupra dezvolt rii lui!

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Eu vreau s -i spun doamnei doctor C pu an
 nu am nimic împotriva I.S.U., c  eu chiar mi-am adus aportul de foarte multe

când a fost vorba de a promova I.S.U., dar eu sunt nemul umit c  nu am tiut nimic
de aceste proiecte, nici noi, conducerea executiv , dar mite consilierii jude eni! Nu
cred c  e nevoie  facem o cl dire, pe care s  o numim centru de comand , pentru
ca institu ia s  func ioneze! Asta nu presupune contact direct cu bolnavul!

Dl.Mircea Man: Domnule vicepre edinte, v  recomand s  merge i s  vede i
un asemenea centru de comand  la Nyiregyhaza, în Ungaria, i cum func ioneaz !

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, cu tot
respectul pe care vi-l port, trebuie s  v  fac un inventar, pentru c  de-a lungul a trei
ani i jum tate de mandat v- i pierdut în proiecte de astea m runte, exceptie f când
cele dou  proiecte mari, cu Spitalul jude ean i cu drumul Baia Sprie – Bârsana.
Celelalte proiecte, privind depozitul ecologic, circuitul bisericilor de lemn din
Transilvania, i altele, sunt doar o poveste! V  atrag aten ia, domnule pre edinte, c
ve i deveni un „pre edinte m runt al maramure enilor”, c  maramure enii sunt
interesa i de drumuri, de sisteme de canalizare, alimentare cu ap , pe care
dumneavoastr , din p cate, nu le pute i oferi! Trei ani i jum tate le- i f cut
promisiuni oamenilor, care v-au crezut, dar acum ei transmit semnale c  se întâmpl
ceva în Maramure i nu se întâmpl  ceea ce ne dorim  noi! De mai bine de trei ani
umbl m pe drumuri neîntre inute, s tatea este la p mânt, i e vai i amar de capul
oamenilor! i acum veni i cu aceste proiecte m runte, în timp ce „UrbaNet”-ul, care
trebuia s  creeze proiecte pentru celelalte comunit i din Maramure , a f cut
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proiecte pentru mediul de afaceri, pentru mediul privat, pl tite din bani publici!
Aceste chestiuni trebuie stopate!

Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, când am venit în consiliul jude ean am
mo tenit unele proiecte, c rora li se aduc corec ii financiare aproape zilnic, i nu
erau proiectele lui Mircea Man! În ce prive te proiectul cu circuitul bisericilor de
lemn, vreau s  v  spun c  acesta va intra la licita ie! Cât despre cel lalt proiect
men ionat, cu crearea depozitului ecologic, vreau s  v  amintesc c  acest consiliu a
aprobat cump rarea unui teren pe care nu-l putem folosi!

Dl.Gheorghe imon: Domnule pr edinte, constat c  dumneavoastr  v
bate i joc de noi! De unde aceast  grab  de a vota aceste hot râri ast zi, în edin
deîndat ? De ce nu le-am primit mai devreme cu o s pt mân , pentru a le putea
dezbate, analiza i vota în cuno tin  de cauz , nu a a, „pe picior”? Ave i preten ia

 aprob m aceste proiecte acum, de i ele nu sunt cunoscute de c tre consilieri?
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, când nu este cel

mai târziu s  depunem aceste proiecte? Pentru c  ar fi fost ideal ca acestea s  intre în
discu ie dup  ce este aprobat bugetul jude ului.

Dl.Dan Coco il : Ast zi.
Dl.Mircea Man: Stima i colegi, ieri am primit aceste 7 proiecte pentru care

mi s-a spus c  nu mai intr  la finan are dac  nu le evalu m i aprob m azi.
Dl.vicepre edinte C lin Matei: Bine, bine, dar noi nu tim nici m car despre

ce este vorba în ele!
Dl.pre edinte Mircea Man: a este, dar vreau s -i r spund acum colegului

imon, cu privire la ideea cu s tatea, c  suntem cu o documenta ie avizat , de 5,9
milioane euro, pentru Spitalul jude ean Baia Mare, din care 3,5 milioane euro vor fi
aproba i de c tre Ministerul S ii, iar diferen a va fi asigurat  de c tre Consiliul
jude ean. Doresc ca s pt mâna viitoare luni s  se întruneasc  membrii comisiei
pentru activit i economico-financiare, pentru a discuta bugetul pentru acest an. În
linii mari am trecut peste bugetul propriu al consiliului jude ean, unde am prev zut,
împreun  cu cei doi vicepre edin i, o sum  de 4 miliarde lei vechi – ceea ce
înseamn  cofinan area noastr  pentru achizi ionarea unui aparat de rezonan
magnetic  nuclear  (RMN) pentru spitalul jude ean, iar din suma pe care v-am spus-
o mai înainte vor fi modernizate spa ii ale consiliului jude ean, care nu sunt cuprinse
în proiectul cu finan are european . Este vorba de modernizarea s lilor de opera ie,
de Unitatea Primire Urgen e i de alte lucruri importante pentru spital.

Suspend acum edin a pentru o jum tate de or , timp în care s  ne punem de-
acord cu ce avem de f cut.

Dup  pauz :

Dl.pre edinte Mircea Man: Stima i colegi, având în vedere faptul c în
aceast  pauz  s-au purtat discu ii ample asupra proiectelor de hot râri, a  avea
propunerea s  revenim asupra ordinii de zi. V  supun votului a adar propunerea de
reluare la vot a punctului nu rul 2, privitor la festivalul de muzic  religioas .

S-a votat aceast  propunere, cu 21 voturi pentru, 1 vot împotriv i o ab inere.
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Dl.Mircea Man: Supun votului dumneavoastr  proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu 14 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 7 ab ineri

HOT RÂREA Nr.15/2012
privind aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „Festivalul

Interna ional de Muzic  Coral  Religioas  „Pre Tine Te L ud m”, propus
spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013, i cofinan area acestuia

Dl.Mircea Man: Dup  câte am în eles, urm toarele dou  puncte de pe
ordinea de zi, adic  punctele 3 i 4, v- i hot rât s  le respinge i, a a c  nu am s  le
supun la vot.

Proiectul de ho râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Implementarea unui sistem de management informa ional i de interven ie în
situa ii de urgen  în regiunea de grani ” propus spre finan are în cadrul
Programului de Cooperare transfrontalie  ENPI  Ungaria-Slovacia-România-
Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia A FOST RESPINS!

Proiect de hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului
„Centru de instruire i preg tire în caz de situa ii de urgen  în regiunea de
grani ” propus spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier
ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia A
FOST RESPINS!

Dl.Mircea Man:  supun votului acum proiectul de hot râre pentru
aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „SIGN – IT Sistem de
semnalizare geografic  pentru turism interna ional din zona de grani ” propus
spre finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.16/2012
pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „SIGN – IT Sistem
de semnalizare geografic  pentru turism interna ional din zona de grani ”,
propus spre fina are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier

ENPI  Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Dl.Mircea Man: Punctul urm tor pe ordinea de zi îl constituie proiectul de
hot râre pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „De inând
informa ii – ti în siguran ” (“Having info – being safe”)”, propus spre
finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.17/2012
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pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „De inând
informa ii – E ti în siguran ” (“Having info – being safe”)”, propus spre

finan are în cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-
Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Dl.Mircea Man: Ultimul proiect de hot râre pe care vi-l supun aprob rii
ast zi este cel pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „Sistemul
de monitorizare i cercetare a mediului i preg tirea pentru situa ii de urgen
în regiunea transfrontalier ”( „The system for environmental cross-border
monitoring researches and emergency preparedness” ) propus spre finan are în
cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.18/2012
pentru aprobarea  promov rii în parteneriat a proiectului „Sistemul de

monitorizare i cercetare a mediului i preg tirea pentru situa ii de urgen  în
regiunea transfrontalier ”( „The system for environmental cross-border

monitoring researches and emergency preparedness” ) propus spre finan are în
cadrul Programului de Cooperare transfrontalier  ENPI  Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina 2007-2013 i cofinan area acestuia

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, în final de edin  a  avea rug mintea ca
membrii comisiei pentru activit i economico-financiare s  se întruneasc

pt mâna viitoare, dac  se poate luni, pentru a discuta bugetul propriu al consiliului
jude ean, în ideea în care s-ar putea s  avem edin  de plen undeva pe la mijlocul

pt mânii viitoare. A  dori ca membrii comisiei, împreun  cu aparatul de
specialitate al consiliului, s  se gândeasc  la posibilitatea deschiderii unei linii de
creditare. În alt  ordine de idei, asta e o s pt mân  important  pentru dezbaterea
public  pe depozitul ecologic, în sensul c  mâine vom avea întâlniri la Sighet i
Moisei, iar joi la Târgu L pu , F rca a i Baia Mare. S sper m c  dezbaterile vor fi
pozitive, iar pentru cei interesa i, exist  un program al acestor activit i, pe ore, pe
care-l pute i lua de la domnul vicepre edinte Emil Marinescu.

Acum, dac  nu sunt alte comentarii, declar închise lucr rile acestei edin e.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, azi 31 ianuarie

2012.
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