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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 17 FEBRUARIE 2012

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.37 din 10.02.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de 11 februarie 2012.

Din cei 35 consilieri jude eni care formeaz  Consiliul jude ean, s-au prezentat
la edin  31.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Man Mircea.
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 – director al Direc iei Economice, Kovacs Maria – director, Direc ia Patrimoniu
i Logistic , 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 , Boitor
Nicolae – director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului,
Cudalbu Octavian – director adjunct la Aeroportul Interna ional Baia Mare, Ciocian
Viorica – director al Camerei Agricole Jude ene Maramure , ugar Gabor – ef al
Agen iei UrbaNET, al i conduc tori ai institu iilor subordonate Consiliului jude ean,
precum i un num r de 10 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Mircea Man: Bun  ziua, stima i colegi. Inainte de a intra în
ordinea de zi a edin ei de astazi, va supun adoptarii procesul verbal al edintei
ordinare din luna precedent .

Pentru început, vreau s  v  spun c  în urm  cu o jum tate de or  am ajuns
înapoi în Baia Mare, de la Buz u, i colegii chiar mi-au sugerat s  vin îmbr cat cu
acela i costum cu care am fost ieri la Buz u. Am spus un singur lucru: Maramure ul
este cel care tie  ajute în momente grele, la fel cum i el a fost ajutat. Mi-am
început mandatul în anul 2008, când au fost inunda iile i când am fost i noi ajuta i
de foarte multe prim rii i consilii jude ene din ar , acum fiind rândul nostru s
ajut m satele buzoiene îngropate sub n me i. Am dus la Buz u peste 30 tone de
alimente, cinci ma ini cu lemne i una cu medicamente, iar pentru jude ul Vrancea,
pentru care avem pe ordinea de zi o propunere de alocare a sumei de 1 miliard lei,
l-am rugat pe domnul vicepre edinte C lin Matei s  se ocupe.
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Avem pe ordinea de zi 16 puncte plus 4 suplimentare, astfel:
1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului

ban Ioan Gheorghe i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;
2. Proiect de hot râre privind validarea unui consilier jude ean;
3. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului bugetar pe anul 2012;
4. Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de consiliul

jude ean pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are
calitatea de membru, pentru anul 2012;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al jude ului
Maramure  pe anul 2012;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru
anul 2012 la Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA
MARE”;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a
tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene
Maramure ;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public
al jude ului Maramure  în domeniul public al comunei Coroieni;

9. 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  ce func ioneaz  sub
autoritatea Consiliului jude ean Maramure ;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale i
modificarea graficelor de circula ie, pentru transportul public de persoane prin
curse regulate pe perioada 2008-2013;

11. Proiect de hot râre privind modificarea organigramei i statului de func ii
pentru Serviciile Sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor copilului
i cele destinate protec iei i promov rii drepturilor persoanelor cu handicap,

din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure ;

12. Proiect de hot râre privind stabilirea num rului edin elor s pt mânale ale
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea înfiin rii în structura Direc iei Generale
de Asisten  Social i Protec ia Copilului a Centrului de zi pentru copii în
comuna Coroieni, jude ul Maramure ;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea proiectului „E- tate: sistem
informatic integrat destinat pacientului din Jude ul Maramure ” propus spre
finan are în cadrul Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii
Economice, Axa Prioritar  3 Tehnologia Informa iei i Comunica iilor pentru
sectoarele privat i public , Domeniul Major de Interven ie 2 Dezvoltarea i
cre terea eficien ei serviciilor publice electronice , Opera iunea 4 Sus inerea
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implement rii de solu ii de e- tate i asigurarea conexiunii la broadband,
acolo unde este necesar i cofina area acestuia;

15. Proiect de hot râre privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului
public „Agen ia de dezvoltare durabil  urban i rural  UrbaNET”;

16. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului
pentru finan area programelor structurilor sportive de performan  de prim

alon.
Puncte suplimentare:

17.Proiect de hot râre privind numirea unui membru i a unui membru supleant
în Consiliul de administra ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin
Opri ” Baia Mare;

18.Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean nr.72/2011
privind aprobarea activit ilor jude ului Maramure  în managementul i
implementarea proiectului „Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor
opera ionale pentru situa ii de urgen  din Transilvania de Nord” –   etapa  a
II-a.

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

20.Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure
nr.141/7 septembrie 2010 privind modificarea particip rii Consiliului
jude ean la cofinan area proiectului Circuitul bisericilor de lemn din
Transilvania de Nord .

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Dl.Mircea Man: Începem, cu proiectul de hot râre privind încetarea prin

demisie a mandatului domnului B ban Ioan Gheorghe i declararea ca vacant a
locului de consilier jude ean. Se impune o precizare aici, aceea c  domnul B ban,
dând dovad  de responsabilitate i respect fa  de Maramure i maramure eni i
datorit  faptului c  î i are locul de munc  în jude ul Br ila, unde antreneaz  o
echip  de sportivi i neputând s  participe la edin e, a decis s  î i depun
mandatul, iar eu nu pot decât s -i mul umesc. Exist  avizul comisiei juridice, a a c

 supun votului hot rârea.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.19/2012
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului B ban Ioan Gheorghe i

declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect este cel privind validarea unui consilier
jude ean. Vreau s  v  spun c  sunt extrem de nemul umit fa  de primarul din
Bor a, care nu a reu it s  valideze doi consilieri de i avea toate avizele! Ar trebui

 vad  exemplul nostru. Acum, rog comisia de validare s  se întruneasc .
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Comisia de validare întrunit  constat  c  sunt respectate condi iile cerute de
lege pentru validarea domnului Stan Dumitru, membru al Partidului Democrat
Liberal, în func ia de consilier jude ean, în locul domnului B ban Ioan Gheorghe.
Se trece apoi la depunerea jur mântului de c tre noul consilier jude ean.

Dl. Mircea Man: Supun votului dumneavoastr  proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.20/2012
privind validarea unui consilier jude ean

Dl.Mircea Man: La punctul 3 avem proiectul de hot râre privind utilizarea
excedentului bugetar pe anul 2012. Exist  avizele de specialitate, iar dac  nu ave i
obiec ii, v  supun la vot hot rârea.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, ast zi
diminea , în edin a comisiei de buget-finan e am propus modificarea articolului 1,
în sensul c  se majoreaz  suma de 35.001 mii lei la 35.301 mii lei, aceast  diferen
de 300 mii lei introducându-se în anex  ca sprijin financiar pentru sec iunea de
dezvoltare, pentru cofinan area proiectului Serviciului Public „Pentru Voi”, din
subordinea consiliului jude ean.

Dl.Mircea Man: În regul . Supun votului dumneavoastr  acest amendament,
i apoi hot rârea în integralitatea sa.

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

HOT RÂREA Nr.21/2012
privind utilizarea excedentului bugetar pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre privind
aprobarea cotiza iilor ce se p tesc de consiliul jude ean pentru diferite structuri
asociative în care jude ul Maramure  are calitatea de membru, pentru anul 2012.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.22/2012
privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de consiliul jud ean
pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure

are calitatea de membru, pentru anul 2012

Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre este cel privind aprobarea
bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, a  avea aici o
propunere, aceea de a elimina aliniatul 3 al articolului 2 din hot râre, iar aliniatul 4
va deveni astfel aliniatul 3 al acestui articol.
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Dl.Mircea Man: În eleg c  propune i eliminarea aliniatului 3 din articolul 2,
prin derogare de la cadrul legal. Mai în eleg c  din partea comisiei pentru activit i
economico-financiare s-a dat aviz negativ. Bun. V  supun la vot a adar
amendamentul propus de colegul nostru Ardus tan.

Amendamentul formulat de consilierul jude ean Gavril Ardus tan a fost
respins, cu 8 voturi pentru, 18 împotriv i 3 ab ineri!

Dl.Mircea Man:  supun acum la vot proiectul de hot râre.
Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnule pre edinte, sta i pu in, nu

 gr bi i a a, c  sunt i nemul umiri pe care dorim s  ni le exprim m pe marginea
acestui buget propriu. De patru ani sunte i în grab , domnule pre edinte, i tot
merge i pe la Bucure ti dup  bani, dar, s -mi fie cu iertare, mai bine a i zice c  a i
mers acolo “unde i-a dus mutu roaba ! Pe de alt  parte, pentru unii sunte i mum ,
iar pentru al ii cium !  refer de data asta strict numai la institutiile de cultur
apartin toare Consiliului Jude ean. Dac  pe Ansamblul Na ional Transilvania, pe  o
perioad  de criz , îl l sa i i îl bugeta i a a cum a fost bugetat i în 2011, celelalte
institu ii le- i ciuntat - i m  refer aici la bugetul muzeelor, a Bibliotecii Judetene,
etc. Ca atare, a  dori s  fac o propunere, care s  fie notat i supus  la vot. adar,
de la Ansamblul Na ional, din cele 16 miliarde lei vechi s  lu m dou  miliarde, ca

 d m câte un miliard Spitalului jude ean de urgen  “Dr. Constantin Opri ” Baia
Mare i Spitalului de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare.  gândesc c ,
probabil, dansatorii de la ansamblu ar putea avea probleme grave de s tate i
poate e bine s  cedeze din bugetul lor pentru s tate.

Dl.Mircea Man: Domnule consilier, dac  ave i un amendament, v  rog s
mi-l aduce i aici, scris. În eleg c  la edin a comisiei de specialitate nu s-a formulat
acest amendament. Pentru a-l putea supune votului consilierilor jude eni, îl rog pe
colegul imon s -l mai prezinte odat .

Dl.Gheorghe imon: Propun diminuarea sumei stabilit  pentru Ansamblul
Transilvania de la 1,6 milioane lei 1,4 milioane lei, iar diferen a de 200 mii lei s  fie
imp it  celor dou  spitale din Baia Mare, în sensul ca fiecare dintre ele s
primeasc  câte 100 de mii lei (un miliard lei vechi).

Amendamentul formulat de consilierul jude ean Gheorghe imon a fost
respins, cu 5 voturi pentru,  12 voturi împotriv i 8 ab ineri!

Dl.Mircea Man:  supun aprob rii proiectul de hot râre a a cum a fost el
întocmit, f  acest amendament.

S-a adoptat, cu  22 voturi pentru, 3 voturi împotriv i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.23/2012
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012

Dl.consilier jude ean Teodor Ardelean: Vede i, domnule pre edinte, dac
v- i fi inspirat din analele parlamentului, atunci a i fi putut spune: “Cine este pentru
ca acei ce sunt împotriv  s  se ab i ?”
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Dl.Mircea Man: Mul umesc, domnule director. Continu m acum, stima i
colegi, cu proiectul de hot râre privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli
pentru anul 2012 la Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA
MARE”. Vreau doar atât s  spun, c  îi mul umesc directorului P tra cu pentru ceea
ce a f cut la aeroport, din bani extrem de pu ini i pentru prima dat  cu efecte
maxime. Acum, dac  nu sunt obiec ii, inând seama de avizul dat de comisia de
specialitate, v  supun la vot hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.24/2012
privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2012

la Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL BAIA MARE”
Dl.Mircea Man: La punctul 7 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre

privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care se constituie
veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Maramure . Exist  avizul
favorabil, iar dac  ave i puncte de vedere, v  ascult.

Dl.consilier jude ean Anton Rohian: Domnule pre edinte, de un an de zile
noi ne-am bucurat c , prin grija partidului de guvern mânt, a ministerului
agriculturii, o s  avem o Camer  Agricol  Jude ean , dar nu în eleg de ce mai este
sub tutela noastr  aceast  institu ie i nu func ioneaz  ca una de sine-st toare,
pentru c  aceast  camer  agricol  ap rea func ionând cu bucurie la Berlin, iar aici
este sub tutela noastr !

Dl,Mircea Man:  supun votului hot rârea.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.25/2012
privind aprobarea structurii serviciilor specifice si a tarifelor prin care

se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judetene Maramure

Dl.Mircea Man: Continu m acum cu proiectul de hot râre privind aprobarea
trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul public
al comunei Coroieni. Ambele comisii au avizat favorabil acest proiect de hot râre,
pe care vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.26/2012
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al jude ului

Maramure  în domeniul public al comunei Coroieni

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun la vot este cel
privind aprobarea componen ei nominale a comisiilor de evaluare a managementului
i a comisiilor de solu ionare a contesta iilor pentru evaluarea managementului la
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institu iile publice de cultur  ce func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean
Maramure .

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Stima i colegi, membrii comisiei pentru
înv mânt, cultur , au dat un aviz favorabil în luna ianuarie, îns , între timp, a
ap rut demisia colegului nostrum Ioan B ban, care era propus în componen a
comisiei pentru solu ionarea contesta iilor la Ansamblul Folcloric “Transilvania”
Baia Mare. Acum trebuie s  îl înlocuim cu altcineva.

Dl.Mircea Man: i, eu zic s  îl înlocuim cu noul consilier, cu domnul Stan
Dumitru, i lucrurile s-au rezolvat.

Dac  nu sunt obiec ii, v  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.27/2012
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

ce func ioneaz  sub autoritatea Consiliului jude ean Maramure

Dl.Mircea Man: Urm torul punct pe ordinea de zi îl constituie proiectul de
hot râre pentru aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale i modificarea
graficelor de circula ie, pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe
perioada 2008-2013.

Dl.consilier jude ean Ioan Bude: La propunerile pentru licen ele de traseu
consider c  ar trebui rev zute tarifele prin care se aprob  acestea, pentru c
intervalul de timp din punctul de vedere al valabilit ii lor este cuprins între unu i
trei ani. Deci ar trebui modificat cuantumul acestora, în func ie de perioad .

Dl.Mircea Man: Vom vedea. Pân  atunci, v  supun votului hot rârea.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.28/2012
pentru aprobarea atribuirii licen elor de traseu

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale
i modificarea graficelor de circula ie, pentru transportul public de persoane

prin curse regulate, pe perioada 2008-2013

Dl.Mircea Man:  supun votului acum proiectul de hot râre privind
modificarea organigramei i statului de func ii pentru Serviciile Sociale destinate
protec iei i promov rii drepturilor copilului i cele destinate protec iei i promov rii
drepturilor persoanelor cu handicap, din cadrul Direc iei Generale de Asisten
Social i Protec ia Copilului Maramure .
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr. 29/2012
privind modificarea organigramei i statului de func ii

pentru Serviciile Sociale destinate protec iei i promov rii drepturilor copilului
i cele destinate protec iei i promov rii drepturilor persoanelor cu handicap,

din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure

Dl.Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre, cel privind
stabilirea num rului edin elor s pt mânale ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap. Vreau aici s  fac precizarea c  sunt foarte nemul umit de
activitatea acestei comisii, care înregistreaz  foarte mari întârzieri la solu ionarea
dosarelor persoanelor cu dizabilit i i m  voi ocupa în zilele care urmeaz  de acest
aspect, s  vedem cum se poate rezolva situa ia.

D-na consilier jude ean Edit C pu an: Domnule pre edinte, comentariul
meu  nu  va  fi unul legat de num rul edin elor s pt mânale pe care le ine aceast
comisie de evaluare, ci, în general, de problematica acestei comisii. Ea este compus
din cinci persoane, iar prezen a la edin ele comisiei este obligatoriu de trei
persoane. Plata, adic  indemniza ia pentru aceste edin e a acelora din comisie care
nu sunt salaria i este derizorie. Am discutat în comisia de specialitate a consiliului i
cu domnul secretar c , dac  tot se discut  la nivel de parlament cu privire la
modificarea acestor indemniza ii, s  g seasc i consiliul jude ean o modalitate  de a
aten iona parlamentul în acest sens, c  altfel ne g sim în pericolul unui blocaj al
activit ii acestei comisii.

Dl.Mircea Man: Da, am spus i eu când am f cut evaluarea comisiei c
dosarele stau prea mult timp la comisie tocmai pentru c  nu exist  o motiva ie
financiar  suficient  care s  îmbun easc  activitatea acesteia.  supun votului
acum proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.30/2012
privind stabilirea num rului edin elor s pt mânale ale Comisiei de Evaluare

a Persoanelor Adulte cu Handicap

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre este cel privind aprobarea
înfiin rii în structura Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
a Centrului de zi pentru copii în comuna Coroieni, jude ul Maramure . Avem aviz
favorabil din partea comisiei, a a c  vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
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HOT RÂREA Nr.31/2012
privind aprobarea înfiin rii în structura Direc iei Generale de Asisten

Social i Protec ia Copilului a Centrului de zi pentru copii în comuna
Coroieni, jude ul Maramure

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
proiectului „E- tate: sistem informatic integrat destinat pacientului din Jude ul
Maramure ” propus spre finan are în cadrul Programului Opera ional Sectorial
Cre terea Competitivit ii Economice, Axa Prioritar  3 Tehnologia Informa iei i
Comunica iilor pentru sectoarele privat i public , Domeniul Major de Interven ie 2

Dezvoltarea i cre terea eficien ei serviciilor publice electronice , Opera iunea 4
Sus inerea implement rii de solu ii de e- tate i asigurarea conexiunii la

broadband, acolo unde este necesar i cofina area acestuia. Si aici avem avizul
favorabil, iar dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.32/2012
privind aprobarea proiectului „E- tate: sistem informatic integrat destinat

pacientului din Jude ul Maramure ” propus spre finan are în cadrul
Programului Opera ional Sectorial Cre terea Competitivit ii Economice, Axa
Prioritar  3 Tehnologia Informa iei i Comunica iilor pentru sectoarele privat i

public , Domeniul Major de Interven ie 2 Dezvoltarea i cre terea eficien ei
serviciilor publice electronice , Opera iunea 4 Sus inerea implement rii de
solu ii de e- tate i asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este

necesar i cofina area acestuia

Dl.Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind încetarea
activit ii i desfiin area Serviciului public „Agen ia de dezvoltare durabil  urban i
rural  UrbaNET”.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, membrii
comisiei juridice au dat aviz favorabil acestui proiect de hot râre, cu o ab inere.

Dl.consilier jude ean Gheorghe imon: Domnilor, vreau s  spun c  eu de
foarte mult  vreme, de cel pu in patru ani, trag semnale de alarm  vizavi de
activitatea acestei agen ii care, de i înfiin at  de 10-11 ani, s-a dovedit a fi
nelucrativ  pentru ceea ce a fost ea creat , adic  pentru a atrage, prin proiecte
europene, bani pentru jude ul Maramure . Sumele venite prin aceast  agen ie, în to i
ace ti ani, mi se par minimale (undeva la 100 milioane euro veni i în jude , în 10 ani
de zile). Dar, domnule pre edinte, dar nici aceast  solu ie, a desfiin rii, nu cred c
este una bun , c  e u or a desfiin a i a l sa un loc gol, în care s  nu punem nimic.
Se pare c  dumneavoastr  a i în eles gre it mesajul meu, c  eu nu am spus c  trebuie
desfiin at “UrbaNET”-ul, ci c  el trebuie s  aib  un scop lucrativ, astfel încât
activit ile acestuia s  fie folositoare comunit ilor locale. Eu zic c  jude ul
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Maramure , prin unit ile lui administrativ-teritoriale, are nevoie de o asemenea
institu ie.

Dl.Mircea Man: Acum îmi dau seama, domnule consilier, cum trebuie s
procedez cu dumneavoastr : totdeauna voi spune ceea ce nu vreau s  fac, iar
dumneavoastr  ve i interpreta invers! De o sut  de ori mi- i spus c  vre i s
desfiin m “UrbaNET”-ul, iar acum sus ine i exact contrariul! În felul acesta, nu v
voi în elege niciodat . Dac  ast zi a i fi venit cu informa ii i date precise legate de
activitatea lor, dac  ar fi avut un anumit impact cu efecte positive asupra prim riilor
din jude , atunci chiar v  în elegeam.

Da i-mi voie acum s  v supun votului aceast  hot râre.
S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 2 voturi împotriv i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.33/2012
privind încetarea activit ii i desfiin area Serviciului public „Agen ia de

dezvoltare durabil  urban i rural  UrbaNET”

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului pentru finan area programelor
structurilor sportive de performan  de prim e alon. Avem avizele favorabile ale
celor dou  comisii. Dac  nu sunt întreb ri, v  supun la vot proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.34/2012
privind aprobarea aloc rii de sume din bugetul jude ului pentru finan area

programelor structurilor sportive de performan  de prim e alon

Dl.Mircea Man: Suntem la ordinea de zi suplimentar , mai precis la
proiectul de hot râre privind numirea unui membru i a unui membru supleant în
Consiliul de administra ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare. Datorit  faptului c domnul vicepre edinte C lin Matei i-a dat demisia
din acel consiliu de administra ie, trebuie s  desemn m pe altcineva în locul
domniei sale. A tept propuneri.

Dl.Anton Rohian: Eu îl propun ca membru plin pe colegul nostru Bude Ioan,
de la P.S.D.

Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Bun. Mai trebuie o propunere i
pentru supleant.

Dl.vicepre edinte C lin Matei: Ca supleant, îl propun pe consilierul
jude ean Zaharie Aron, tot de la P.S.D.

Dl.Mircea Man: Bine. Dac  nu mai sunt alte propuneri, v  supun votului
proiectul de hot râre, cu cei doi consilieri propu i a face parte din consiliul de
administra ie la spital.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.35/2012
privind numirea unui membru i a unui membru supleant în Consiliul de
administr ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”

Baia Mare

Dl.Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre, cel de modificare
a Hot rârii Consiliului jude ean nr.72/2011 privind aprobarea activit ilor jude ului
Maramure  în managementul i implementarea proiectului Îmbun irea dot rii
cu echipamente a bazelor opera ionale pentru situa ii de urgen  din Transilvania
de Nord    etapa a II-a. Comisia pentru activit i economico-financiare a avizat
favorabil hot rârea, a a c  v-o supun la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.36/2012
de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean nr.72/2011 privind aprobarea

activit ilor jude ului Maramure  în managementul i implementarea
proiectului „Îmbun irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale

pentru situa ii de urgen  din Transilvania de Nord” –   etapa a II-a.

Dl.Mircea Man: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre pentru
aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate
din rezerva bugetar . Aici se impune o precizare, în sensul c  ne-am gândit s
ajut m jude ul Vrancea, greu încercat de calamit ile naturale din lunile ianuarie-
februarie anul curent, cu suma de 100 mii lei. Dac  v  aduce i aminte, în anul 2008
când i jude ul nostru a fost calamitat, de inunda ii, am primit i noi un ajutor în
sum  de 30 miliarde lei vechi, iar acum a sosit momentul s  ajut m i noi. V  supun
votului acest proiect de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.37/2012
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la diferite

ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.Mircea Man: Iat -ne ajun i la ultimul proiect de hot râre, cel de
modificare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.141/7 septembrie 2010
privind modificarea particip rii Consiliului jude ean la cofinan area proiectului
Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord . Dac  nu sunt întreb ri,

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

HOT RÂREA Nr.38/2012
de modificare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.141/7 septembrie

2010 privind modificarea particip rii Consiliului jude ean la cofinan area
proiectului Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Dl.consilier jude ean Ioan Bude:  Domnule pr edinte, pe ordinea de zi a
edin ei de azi era trecut i un proiect de hot râre pentru aprobarea Planului de

între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene, în anul
2012, care a fost dezb tut în cele dou  comisii de specialitate i a ob inut aviz
favorabil. Constat c  nu îl avem în mapele de edin e, i v-  ruga s  ne spune i de
ce l- i retras.

Dl.Mircea Man: Trebuia s  m  fi consultat cu colegii de la Direc ia Tehnic
înainte de a pune pe ordinea de zi acest document, i datorit  faptului c  acest lucru
nu a fost posibil, v  promit c  la urm toarea edin  ve i avea acest proiect de
hot râre pe ordinea de zi.

Acum, dac  nu mai sunt probleme de ridicat, declar închis edin a i v
mul umesc pentru participare.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 17 februarie
2012.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


