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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 21 MARTIE 2012

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.59 din 16.03.2012, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de sâmb  17 martie 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 ,  al i conduc tori ai institu iilor subordonate
Consiliului jude ean, precum i un num r de 11 reprezentan i mass-media din
jude ul Maramure .

Dl.Zetea Gabriel: Domnule pre edinte, înainte de a supune la vot ordinea
de zi, a  dori, în leg tur  cu Proiectul Drumului Baia Sprie – Bârsana, deoarece
tim cu to ii c  exist  o corec ie de 10%, s  spune i public dac  ministerul are în

vedere sau dac  ave i informa ii c  a venit în cadrul consiliului jude ean o alt
corec ie de 25%, pentru c  dac  este a a, atunci este un lucru extrem de grav i ar
putea constitui punctul nevralgic al viitoarei dumneavoastr  campanii electorale i
pentru care nu ve i fi iertat nici de c tre noi i  nici de maramur eni! A doua
chestiune la care v-  ruga s  ne r spunde i este aceea dac  la momentul acesta
procedura de licita ie pentru DN 18 este blocat  sau nu.

Dl.Mircea Man: Am s  v  r spund, domnule consilier, dup  ce parcurgem
ordinea de zi.

Acum, v  supun votului urm torul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii unor 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 2012;
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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 privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al
jude ului pe anul 2012;

4. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate pe domenii de activitate;

5. Proiect de hot râre privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor
culturale pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului
Maramure  pe anul 2012;

6. Proiect de hot râre privind numirea unui reprezentant al Consiliului jude ean
Maramure  în Consiliul de administra ie al Palatului Copiilor Baia Mare;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  Direc iei de
tate Public  Maramure , a unor spa ii din domeniul public al jude ului

Maramure  aflate în administrarea Spitalului jude ean de urgen  „Dr.
Constantin Opri ” Baia Mare;

8. Proiect de hot râre privind includerea în domeniul public al jude ului
Maramure  a unei suprafe e de teren de 4004 m2, aflat în incinta
Aeroportului Interna ional Baia Mare;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul
public al jude ului Maramure  în cursul anului 2011;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de
interven ie i a principalilor indicatori tehnico economici pentru investi ia
„Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean de Urgen Dr.
Constantin Opri Baia Mare”;

11. Proiect de hot râre pentru aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului a
jude ului Maramure ;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de între inere, repara ii
curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea normelor financiare referitoare la
utilizarea sumelor alocate de Consiliul jude ean prin contracte de sus inere
financiar  a activit ilor sportive;

15. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de
2.700 mii lei  aprobat  prin bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul
2012 pentru activitatea „Servicii recreative i sportive”;

16. Proiect de hot râre privind aprobarea Actului adi ional la Acordul de
colaborare între Consiliul jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  pentru
Sport i Tineret a jude ului Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a
Baia Mare” în vederea asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea
cerin elor minime necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale echipei de
rugby a Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare” aprobat prin H.C.J.
nr. 50/2011
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17. Raport asupra situa iei gestion rii bunurilor  din domeniul public al jude ului
Maramure ;

Puncte suplimentare:
   18. Proiect de hot râre privind aprobrea Raportului privind stadiul realiz rii

surilor din Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru
aglomerarea Baia Mare, la indicatorii SO2, PM10 i Pb, pe anul 2011;
   19. Proiect de hot râre privind modificarea i completarea Hot rârii nr.40 din
22 martie 2011, pentru realizarea 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
energie durabil ”, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului
INTERREG IV C;
   20. Proiect de hot râre privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Ad ugat  (TVA) pentru drumurile
comunale, pe anul 2012.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi ordinea de zi a edin ei.

Dl.pre edinte Mircea Man: Începem, cu proiectul de ho râre pentru
aprobarea repartiz rii unor 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 2012. Cu avizul comisiei de specialitate, v  supun
votului acest proiect de hot râre.

S-a adoptat în unanimitate

HOT RÂREA Nr.40/2012

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

i acesta a ob inut aviz favorabil din partea comisiei de specialitate. Dac  nu sunt
obiec ii, vi-l supun la vot.

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

HOT RÂREA Nr.41/2012
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 privind aprobarea
rectific rii bugetului propriu al jude ului pe anul 2012.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.42/2012
privind aprobarea rectific rii bugetului propriu al jude ului, pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind
modificarea componen ei unor comisii de specialitate pe domenii de activitate.

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

HOT RÂREA Nr.43/2012
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate

pe domenii de activitate

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind constituirea
Comisiei de selec ie a ofertelor culturale pentru finan are nerambursabil  din
bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012.

Dl.consilier jude ean Vasile Ban: Domnule pre edinte, comisia de
înv mânt, cultur , culte, a avizat favorabil aceast  hot râre, cu men iunea c
propunerile de membri pe care le avem cu to ii în mape, conform legii, nu se fac
publice.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.44/2012
privind constituirea Comisiei de selec ie a ofertelor culturale

pentru finan are nerambursabil  din bugetul propriu al jude ului
Maramure  pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre
privind numirea unui reprezentant al Consiliului jude ean Maramure  în Consiliul
de administra ie al Palatului Copiilor Baia Mare.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, eu o propun
ca reprezentant pe colega noastr  Edit C pu an.

Dl.Mircea Man: Dac  nu sunt alte propuneri, v  supun votului proiectul
de hot râre cuprinzând numirea doamnei C pu an Edit ca reprezentant în acel
consiliu de administra ie.

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

HOT RÂREA Nr.45/2012
privind numirea unui reprezentant al Consiliului jude ean Maramure  în

Consiliul de administra ie al Palatului Copiilor Baia Mare
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Dl.Mircea Man: Mergem la urm torul proiect de hot râre, privind
aprobarea d rii în folosin  gratuit  Direc iei de S tate Public  Maramure , a
unor spa ii din domeniul public al jude ului Maramure  aflate în administrarea
Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare. Cele dou
comisii au avizat favorabil hot rârea. Dac  nu sunt obiec ii, v-o supun la vot.

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

HOT RÂREA Nr.46/2012
privind aprobarea d rii în folosin  gratuit  Direc iei de S tate Public

Maramure , a unor spa ii din domeniul public al jude ului Maramure
aflate în administrarea Spitalului jude ean de urgen

 „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre care a primit aviz favorabil i
pe care vi-l supun aprob rii este cel privind includerea în domeniul public al
jude ului Maramure  a unei suprafe e de teren de 4004 m2, aflat în incinta
Aeroportului Interna ional Baia Mare.

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

HOT RÂREA Nr.47/2012
privind includerea în domeniul public al jude ului Maramure

 a unei suprafe e de teren de 4004 m2,
aflat în incinta Aeroportului Interna ional Baia Mare

Dl.Mircea Man: Mergem acum la proiectul de hot râre privind aprobarea
modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului Maramure  în cursul
anului 2011. i aici comisia juridic i cea de buget-finan e au dat avizul necesar,
iar dac  nu sunt întreb ri, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.48/2012
privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public al jude ului

Maramure  în cursul anului 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun spre
adoptare este cel privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de
interven ie i a principalilor indicatori tehnico economici pentru investi ia
„Modernizare spa ii aferente Spitalului Jude ean de Urgen Dr. Constantin
Opri Baia Mare”.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
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HOT RÂREA Nr.49/2012
privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i a
principalilor indicatori tehnico economici pentru investi ia „Modernizare
spa ii aferente Spitalului Jude ean de Urgen Dr. Constantin Opri Baia

Mare”

Dl.Mircea Man: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de hot râre pentru
aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului a jude ului Maramure .

Dl.consilier jude ean Gavril  Timi : Domnule pre edinte, comisia de
urbanism a dat aviz favorabil acestui proiect.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.50/2012
pentru aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului

a jude ului Maramure

Dl.Mircea Man: La punctul 12 pe ordinea de zi avem proiectul de hot râre
privind aprobarea Planului de între inere, repara ii curente i periodice pe re eaua
de drumuri jude ene în anul 2012.

Dl.consilier jude ean Domnule pre edinte, în edin a comisiei pentru
activit i economico-financiare s-a formulat urm torul amendament: la art.1 se va
introduce alin.2), cu urm torul con inut: Se aprob  utilizarea sumei de 14.000
lei, din creditele bugetare prev zute la capitolul 84.02.  Transport, pentru
finan area lucr rilor cuprinse în Planul de între inere, repara ii curente i
periodice pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2012 .

Dl.Mircea Man: În regul . V  supun votului amendamentul formulat de
colegul nostru i apoi hot rârea în integralitatea sa.

Amendamentul a fost adoptat, cu 30 voturi pentru i un vot împotriv .

S-a adoptat apoi, cu 27 voturi pentru, dou  voturi împotriv i dou
ab ineri

HOT RÂREA Nr.51/2012
privind aprobarea Planului de între inere, repara ii curente i periodice

 pe re eaua de drumuri jude ene, în anul 2012

Dl.consilier jude ean Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, da i-mi voie v
rog s  îmi motivez acest vot împotriv , spunându-  c  în comisia de activit i
economico-financiare am propus ca întreaga sum  pe care o avem la dispozi ie la
consiliul jude ean s  o acord m societ ii de drumuri-poduri, f  s  d m vreun
leu firmei „Selina”, dar mi s-a spus c  nu este posibil acest lucru. Cu toate
acestea, eu îmi men in p rerea c  mult prea mul i bani d m firmei „Selina” pentru
ni te lucruri pe care nu le face.
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Dl.Mircea Man: Bun. Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului
public de persoane prin curse regulate speciale.

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

HOT RÂREA Nr.52/2012
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre înscris pe ordinea de zi a
edin ei noastre este cel privind aprobarea normelor financiare referitoare la

utilizarea sumelor alocate de Consiliul jude ean prin contracte de sus inere
financiar  a activit ilor sportive.

Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, aici avem un amendament, în
sensul c  la articolul 16 se completeaz  cu urm toarele: modul de utilizare a
sumelor alocate i încadrarea în normele de finan are aprobate prin prezenta
hot râre va fi verificat  de personalul de specialitate din cadrul
compartimentului de audit intern al Consiliului jude ean Maramure .

Dl.Mircea Man: În regul . V  supun votului acest amendament i apoi
hot rârea în ansamblu.

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
S-a adoptat apoi, cu 30 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.53/2012
privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor

alocate de Consiliul jude ean prin contracte de sus inere financiar
 a activit ilor sportive

Dl.Mircea Man: Continu m, cu proiectul de hot râre privind aprobarea
Actului adi ional la Acordul de colaborare între Consiliul jude ean Maramure ,
Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului Maramure i Clubul
Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii condi iilor materiale
pentru îndeplinirea cerin elor minime necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale
echipei de rugby a Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare” aprobat prin
H.C.J. nr. 50/2011. Cele dou  comisii au avizat favorabil hot rârea.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i o ab inere
HOT RÂREA Nr.54/2012

privind aprobarea Actului adi ional la Acordul de colaborare între Consiliul
jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului

Maramure i Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea
asigur rii condi iilor materiale pentru îndeplinirea cerin elor minime

necesare desf ur rii meciurilor oficiale ale echipei de rugby a Clubului
Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, aprobate prin H.C.J. nr. 50/2011
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Dl.Mircea Man: Urm torul proiect de hot râre pe care vi-l supun spre
adoptare este cel privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.700 mii
lei,  aprobat  prin bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012 pentru
activitatea „Servicii recreative i sportive”.

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

HOT RÂREA Nr.55/2012
privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.700 mii lei

aprobat  prin bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2012 pentru
activitatea „Servicii recreative i sportive”

Dl.Mircea Man: Raportul de la urm torul punct în ave i cu to ii în mape,
a c  mergem mai departe, la punctele suplimentare, i începem cu proiectul de

hot râre privind aprobrea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor din
Programul Integrat de Gestionare a Cali ii Aerului pentru aglomerarea Baia
Mare, la indicatorii SO2, PM10 i Pb, pe anul 2011.

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

HOT RÂREA Nr.56/2012
privind aprobrea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor din

Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru aglomerarea
Baia Mare, la indicatorii SO2, PM10 i Pb, pe anul 2011

Dl.Mircea Man: Un alt proiect de hot râre suplimentar este cel privind
modificarea i completarea Hot rârii nr.40 din 22 martie 2011, pentru realizarea
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 energie durabil ”, în
cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte al programului INTERREG IV C. A
ob inut avizele necesare din partea comisiilor de specialitate, iar dac  nu sunt
întreb ri, vi-l supun la vot.

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

HOT RÂREA Nr.57/2012
privind modificarea i completarea Hot rârii nr.40 din 22 martie 2011,

pentru realizarea 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 energie durabil ”, în cadrul celui de-al patrulea apel de

proiecte al programului INTERREG IV C
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Dl.Mircea Man: Ultimul proiect de pe ordinea de zi, pe care vi-l supun
adopt rii, este cel privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Ad ugat  (TVA) pentru drumurile
comunale, pe anul 2012.

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

HOT RÂREA Nr.58/2012
privind repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate

din Taxa pe Valoarea Ad ugat  (TVA) pentru drumurile comunale,
 pe anul 2012

Dl.Mircea Man: Stima i colegi, în final doresc s  fac unele preciz ri:
1) legat de DN18, în programul prezentat de primul ministru Ungureanu

s-a men ionat faptul c  vor fi continuate doar acele lucr ri începute, a a c  noi
discut m despre un jude  care are investi ii pe drumurile na ionale -  respectiv
Baia Mare – Dej i Baia Mare – Satu Mare, care sunt în func ie i care se pot
verifica. Mâine am o întâlnire la Bucure ti pentru DN18; de asemenea, am avut
discu ii cu constructorii care au finalizat proiectarea, ba mai mult, au f cut i
amenaj rile pentru sta ia de asfalt i pentru tot ce înseamn  organizare de antier;
încerc, a adar, s  fac tot ce pot ca DN18 s  intre în acest an în lucru.

2) cu privire la Drumul Baia Sprie – Bârsana, deoarece comisia de
implementare, pe tronsonul Baia Sprie – Cavnic a întrerupt lucr rile pe o perioad
de 45 de zile, pe acest tronson se mai poate lucra f  penalizare timp de înc  45
de zile. Pe tronsonul Cavnic, pe o întindere de 16 kilometri, ne intersect m cu
cealalt  lucrare a societ ii „Vital”, de introducere a apei, la care se adaug i
alunec rile de teren din ultima vreme, îns  contractul ne permite s  prelungim
lucr rile în timp, pân  la finalizarea acelor lucr ri i alunec ri de teren. Pe ceilal i
24 de kilometri, în urma evalu rii pe care o vom face vineri pentru acest tronson,
pe cei 56 de kilometri, i dac  ministerul nu d  o alt  solu ie, atunci, conform
contractului, începe penalizarea de 0,01%/zi, pentru cei 24 sau 26 de kilometri

ma i. A a scrie legea i eu nu am s-o încalc, iar pân  vineri vom avea decizia
final . Tot ce v  pot spune este c  prima dat  am primit o corec ie de 25% din
care, dup  ce am comb tut-o cu toate argumentele ce le-am avut, am r mas cu
10%. Dup  asta, auditul a revenit exact pe aceea i tem  cu o propunere, de
men inere a penaliz rii de 25%, îns  la ora actual  nu avem nicio penalizare în
plus fa  de cele 10 procente. Luni voi fi la minister i vom vedea care este
solu ia.

Dl. Gheorghe imon: Domnule pre edinte, dup  cum se vede
dumneavoastr  tot amesteca i apele în aceast edin . Adev rul este c  în ace ti
patru ani, toate cele patru proiecte mari i late – Drumul Baia Sprie – Bârsana,
Circuitul bisericilor de lemn, Reabilitarea spitalului jude ean din Baia Mare i
Depozitul Ecologic – sunt cu probleme. Iar în privin a Drumului, vreau s  v  spun



10

 nu se va termina niciodat , pentru c  proiectul a fost gândit prost înc  de la
început! Unde naiba s-a mai v zut ca s  se fac  proiectarea concomitent cu
execu ia?! i v  mai spun c  dac  la început firma „Selina” s-a rugat de
dumneavoastr  s  câ tige lucrarea, acum îi ve i ruga dumneavoastr  pe ei s
continue pân  la terminarea proiectului!

Dl.Mircea Man: Ca r spuns, eu pot doar s  v  spun c  este extrem de greu
de implementat un asemenea proiect! Chiar de diminea  am stat la discu ii cu cei
de la firma VAMED, ca s  vedem ce solu ii putem g si pe proiectul cu spitalul
jude ean, pe segmentul primiri urgen e, unde i la acest proiect întâmpin m
probleme, în sensul c  constructorul a trecut în proiect în loc de zile lucr toare
zile calendaristice, t indu- i astfel singur din termenul de execu ie, care nu tim
dac  va mai putea fi respectat sau nu! În orice caz, dot rile la spital continu ,
chiar mâine va fi inaugurat primul aparat RMN care va func iona în Maramure
i, crede i- , acestea chiar sunt priorit i pentru mine.

Dl.Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, v  rog s  ne spune i dac  a i trecut
pe la spitalul jude ean s  vede i cum se fac lucr rile acolo, de mântuial , în sensul

 u a la primiri urgen e este prea îngust i aproape nu intr  targa cu bolnavii pe
ea, c  perdelele cad în capul doctorilor i a bolnavilor, i altele! i-apoi ne vom
mira c  ni se vor aplica mereu corec ii financiare, pân  la finalizare!

Dl.Mircea Man: Vreau s  v  spun c  împreun  cu directorul Pop C lin am
utat s  g sim solu ii la orice probleme ivite pe parcursul desf ur rii lucr rilor

în spital, tocmai pentru c  vrem ca lucrarea de la spital s  o ducem la bun sfâr it,
 s  atragem penaliz ri.

Constat de multe ori c  nu îmi ajunge timpul s  m  ocup de absolut toate
aceste chestiuni i v  dau exemplu aici proiectul cu Circuitul bisericilor de lemn
din Transilvania de Nord, unde aveam nevoie de un act adi ional, i dac  nu
m-am ocupat personal de el, a durat aproape dou  luni de zile!

În ce prive te chestiunea drumurilor na ionale, s ti i c i aici m  lupt s
rezolv problema!

Dl.Gheorghe imon: i, dumneavoastr  zice i c  v  tot lupta i, numai c
nu prea ave i hazn ! i aceast  lips  de hazn  duce uneori i spre incompeten !

Dl.Mircea Man: Domnilor consilieri, eu sunt convins c  pân  pe 10 iunie
o s  m  tot critica i! Cu toate acestea, v  asigur c  mie nu-mi este indiferent câ i
bani vin în Maramure !

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 21 martie

2012.

PRE EDINTE,
  Mircea Man

SECRETAR AL JUDE ULUI,
 Dumitru Dumu a

A consemnat: Ghita Mihaela Valeria
 - Compartiment Preg tire edin e -


