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

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei Consiliului jude ean Maramure

din data de 30 ianuarie 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.19 din 25.01.2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de sâmb , 26 ianuarie 2013.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.
Sunt prezen i 29 consilieri jude eni dintr-un total de 32.
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 al Direc iei
Patrimoniu i Logistic , pan Vasile– Arhitect ef, Chendea Cristian – director al
Direc iei Tehnice i Investi ii, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i
administra ie public , Coco il  Dan – director al Direc iei de Dezvoltare Regional ,
Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de eviden  a persoanelor, Ciocian
Viorica – director al Camerei Agricole Maramure , Boitor Nicolae – director al
Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului, al i conduc tori ai
institu iilor subordonate Consiliului jude ean, precum i un num r de 8
reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului urm torul proiect al
ordinii de zi:

1. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
Man Mircea i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
Matei C lin Vasile Andrei i declararea ca vacant a locului de consilier
jude ean;

3. Proiect de hot râre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului
imon Gheorghe i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea contract rii unui credit bancar
pentru realizarea unor lucr ri de investi ii de interes jude ean;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii jude ului Maramure  la
Expozi ia Interna ional  pentru Industria Alimentar , Agricultur i
Horticultur  „S pt mâna Verde – 2013” de la Berlin, ce se desf oar  în
perioada 18-27 ianuarie 2013;

6. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.95/2012 privind alegerea
Comisiei de validare;
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7. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate pe domenii de activitate;

8. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.128/2012 privind
desemnarea reprezentan ilor Consiliului jude ean în consiliul de
administra ie al Spitalului jude ean de urgen  „Dr. Constantin Opri ”
Baia Mare i a Spitalului de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

9. Proiect de hot râre de modificare a Hot rârii nr.36/2009 privind
participarea Consiliului jude ean Maramure , în calitate de membru
fondator, la constituirea Asocia iei „Agen ia de Management Energetic
Maramure ”;

10.Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii nr.101/2012 de
desemnare a consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine
Public  Maramure ;

11.Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii nr.108/2012 de validare
a desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public
Maramure ;

12.Proiect de hot râre pentru modificarea tabloului cuprinzând impozitele i
taxele locale pentru anul 2013;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a
tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole
Jude ene Maramure ;

14.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 2013;

15.Proiect de hot râre privind aprobarea aloca iei zilnice de hran  pentru
copiii i tinerii ce beneficiaz  de o norm  de protec ie social , precum i
pentru elevii din înv mântul special;

16.Proiect de hot râre privind stabilirea baremelor privind drepturile de care
beneficiaz  copiii i tinerii ocrot i în serviciile publice specializate,
pentru protec ia copilului, mame protejate în centre maternale, precum i
pentru copiii da i în plasament la asisten i maternali profesioni ti;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor
publice pentru anul 2013;

18.Proiect de hot râre pentru încetarea d rii în comodat a unor bunuri la
Inspectoratul de Poli ie al jude ului Maramure .

Dl.pre edinte propune o inversare a punctelor de pe ordinea de zi, în sensul
ca punctul 6 s  devin  punctul 4. La fel, ca punct suplimentar, propune validarea
mandatelor celor trei noi consilieri jude eni, care vor intra pe locurile devenite
vacante prin plecarea în Parlamentul României a d-lor consilieri Man Mircea,
Matei C lin i imon Gheorghe.

Propunerea f cu  de dl.pre edinte este supus  la vot i adoptat  cu
unanimitate.



3

În aceea i ordine de idei, dl.consilier jude ean Marian Gheorghe propune
validarea a înc  doi consilieri ai PDL – filiala Maramure , pe cele dou  locuri
devenite vacante,  unul prin retragerea sprijinului politic d-lui B lan Ioan i cel lalt
prin renun area la func ia de consilier jude ean a d-lui Vlad Sorin.

Dl.pre edinte supune votului plenului proiectul de ordine de zi, cu
modific rile i complet rile solicitate.

Ordinea de zi a fost adoptat  în unanimitate.
Primele trei proiecte de hot râri, înso ite de avizele favorabile ale comisiilor

de specialitate au fost supuse la vot i adoptate. Astfel:
S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.1/2013
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Man Mircea

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.1/2013
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Matei C lin Vasile

Andrei i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

S-a adoptat cu 28 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.1/2013
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului imon Gheorghe

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

La punctul 4 pe ordinea de zi, dl. vicepre edinte Gabriel Zetea face
propunerea de înlocuire în comisia de validare  a  d-lui imon Gheorghe cu dl.
Drulea Cosmin, propunere adoptat  cu unanimitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.4/2013

de modificare a Hot rârii nr.95/2012 privind alegerea Comisiei de validare

În timp ce comisia de validare, în noua ei componen , verific  documentele
de validare a noilor consilieri jude eni, dl. pre edinte supune adopt rii primul din
cele dou  proiecte de hot râri suplimentare, care au ob inut avizele necesare.

Astfel, s-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.5/2013
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale

a mandatului de consilier jude ean a domnului B lan Ioan
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S-a adoptat apoi, tot cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.6/2013
privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Vlad Sorin Ilie

i declararea ca vacant a locului de consilier jude ean

În urma verific rii documentelor, comisia de validare a constatat legalitatea
acestora, drept pentru care proiectul de hot râre privind validarea mandatelor unor
consilieri jude eni este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (32 voturi pentru)

HOT RÂREA Nr.7/2013
privind validarea mandatelor unor consilieri jude eni

Se trece apoi la depunerea jur mântului de credin  de c tre cei trei noi
consilieri jude eni, respectiv inaru Mirel, Bindiu Nicolae i Pop George.

Urm torul proiect de hot râre supus la vot este cel privind aprobarea
contract rii unui credit bancar pentru realizarea unor lucr ri de investi ii de interes
jude ean. Dl.pre edinte propune urm torul amendament: „la art.1: se aprob
contractarea de c tre jude ul Maramure  a unui credit bancar pe termen lung, în
valoare de 85.000 mii lei, cu o maturitate de cel mult 20 de ani i o perioad  de
gra ie de cel mult 4 ani, destinat finan rii unor lucr ri de investi ii, astfel:

a) 40.000 mii lei pentru realizarea urm toarelor obiective de investi ii
publice de interes jude ean, cu încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult
30% din totalul veniturilor proprii, în sensul:

- moderniz rii Spitalului jude ean de urgen Dr. Constantin
Opri  Baia Mare;

- moderniz rii Aeroportului Interna ional Baia Mare;
- reabilit rii Drumului jude ean Baia Sprie  Bârsana;
- moderniz rii i reabilit rii unor drumuri jude ene.

b) 45.000 mii lei pentru prefinan area i/sau cofinan area proiectului
Sistem de Management Integrat al De eurilor în jude ul Maramure , proiect

care beneficiaz  de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea European ,
fiind exceptat de la încadrarea în gradul de îndatorare de cel mult 30% din
veniturile proprii . Comisia pentru activit i economico-financiare a avizat
favorabil acest amendament.

Dl.consilier jude ean Marian Gheorghe subliniaz  faptul c  de i
parlamentarii maramure eni ai USL nu au f cut pân  în prezent lobby pentru
aducerea de fonduri în jude , comunit ile fiind astfel v duvite de importante sume
de bani, grupul politic PDL va vota pentru adoptarea proiectului de hot râre.

În completarea celor spuse anterior, dl.pre edinte Ciceu Zamfir precizeaz
 sumele propuse mai sus la punctul a vor fi defalcate astfel: - pentru spital,
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14.725 mii lei, pentru aeroport – 9.395 mii lei, iar pentru drumul Baia Sprie –
Bârsana – 15.880 mii lei. Acestea fiind spuse, dl.pre edinte supune votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.8/2013
privind aprobarea contract rii unui credit bancar pentru realizarea unor

lucr ri de investi ii de interes jude ean

Urm torul proiect de hot râre supus votului este cel privind aprobarea
particip rii jude ului Maramure  la Expozi ia Interna ional  pentru Industria
Alimentar , Agricultur i Horticultur  „S pt mâna Verde – 2013” de la Berlin, ce
se desf oar  în perioada 18-27 ianuarie 2013.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.9/2013
privind aprobarea particip rii jude ului Maramure  la Expozi ia

Interna ional  pentru Industria Alimentar , Agricultur i Horticultur
„S pt mâna Verde – 2013” de la Berlin,

ce se desf oar în perioada 18-27 ianuarie 2013

Urmeaz  la vot proiectul de hot râre privind modificarea componen ei unor
comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Aici se fac urm toarele propuneri de membri:
1) Din partea Uniunii Social Liberale (USL):
Dl.vicepre edinte Zetea Gabriel îi propune pe consilierii Drulea Cosmin i

Muntean Emil în locul consilierilor C lin Matei i Gheorghe imon, în componen a
comisiei pentru activit i economico-financiare; în comisia pentru amenajarea
teritoriului i urbanism este propus  înlocuirea d-lui imon Gheorghe cu G inaru
Mirel; în comisia pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport dl. Matei C lin
se înlocuie te cu dl. Tuns C lin; dl. consilier jude ean Bindiu Nicolae va lua locul
consilierului Drulea Cosmin în comisia pentru agricultur i dezvoltare rural , iar
domnul consilier G inaru Mirel va ocupa locul d-lui Muntean Emil; în comisia
juridic i de disciplin  este propus  înlocuirea d-lui Tuns C lin cu dl. Bindiu
Nicolae.

b) Din partea Partidului Democrat Liberal (PDL):
Dl.consilier jude ean Gheorghe Marian îl propune pe consilierul Pop

George pentru a-l înlocui pe dl.Mircea Man în cele dou  comisii de specialitate,
adic  în cea pentru activit i economico-financiare, respectiv în comisia pentru

tate.
c) Din partea Partidului Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD), consilierul

jude ean Pamfil Cristea propune men inerea d-lui consilier Marius M rginean în
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cele dou  comisii de specialitate, adic  în comisia economico-financiar i în cea
pentru înv mânt, cultur , culte.

Dl.pre edinte supune votului proiectul de hot râre, cu propunerile f cute.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.10/2013
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,

pe domenii de activitate

La urm torul proiect de hot râre supus adopt rii plenului, dl.vicepre edinte
Zetea Gabriel propune înlocuirea d-lui Gheorghe imon cu dl. consilier jude ean

lin Tuns, în consiliul de administra ie al Spitalului jude ean Baia Mare.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.11/2013
de modificare a Hot rârii nr.128/2012 privind desemnarea reprezentan ilor
Consiliului jude ean în consiliul de administra ie al Spitalului jude ean de

urgen  „Dr. Constantin Opri ” Baia Mare
i al Spitalului de Boli Infe ioase i Psihiatrie Baia Mare

Un alt proiect de hot râre propus spre adoptare este cel de modificare a
Hot rârii nr.36/2009 privind participarea Consiliului jude ean Maramure , în
calitate de membru fondator, la constituirea Asocia iei „Agen ia de Management
Energetic Maramure ”. Aici se impune înlocuirea d-lui Ro ca Radu, care i-a
pierdut calitatea de consilier jude ean, cu un alt consilier.

S-au formulat urm toarele propuneri: din partea USL, consilierul jude ean
Marinel Kovacs îl propune pe consilierul Petean Sorin; la rândul s u, consilierul
Gheorghe Marian, apa inând grupului PDL, îl propune pe dl. Alexandru Deac.

Se procedeaz  a adar la întocmirea buletinelor de vot cu cele dou  propuneri
formulate.

Între timp, dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune aten iei plenului urm torul
proiect de hot râre de pe ordinea de zi, cel privind modificarea Hot rârii
nr.101/2012 de desemnare a consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial  de
Ordine Public  Maramure . Prin plecarea în parlament a d-lor C lin Matei i
Gheorghe imon, membri ai acestei Autorit i, s-au vacantat dou  locuri.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea îi propune pe consilierii jude eni Eugenia Godja i
Emil Ambru . Nemaifiind alte propuneri, proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.12/2013
privind modificarea Hot rârii nr.101/2012 de desemnare a consilierilor

jude eni în Autoritatea Teritorial de Ordine Public  Maramure
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Este supus apoi votului proiectul de hot râre privind modificarea Hot rârii
nr.108/2012 de validare a desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine
Public  Maramure .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.13/2013
privind modificarea Hot rârii nr.108/2012 de validare a desemn rii nominale

a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Se trece la un alt proiect de hot râre, discutat i avizat în edin ele comisiilor
de specialitate, cel pentru modificarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele
locale pentru anul 2013.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.14/2013
pentru modificarea tabloului cuprinzând impozitele i taxele locale

pentru anul 2013

Punctul 13 pe ordinea de zi îl constituie proiectul de hot râre privind
aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor prin care se constituie
veniturile proprii ale Camerei Agricole Jude ene Maramure , care este supus spre
adoptare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.15/2013
privind aprobarea structurii serviciilor specifice i a tarifelor prin care

 se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Jude ene Maramure

La urm torul proiect de hot râre, cel 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 2013, dl.pre edinte Zamfir
Ciceu solicit  îndreptarea unei erori materiale strecurat  în rândul 3 din anexa la
hot râre, în sensul trecerii sumei de 515 euro în loc de 505. Cu aceast  modificare,
proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.16/2013
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 2013
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edin a continu , cu propunerea spre adoptare a proiectului de hot râre
privind aprobarea aloca iei zilnice de hran  pentru copiii i tinerii ce beneficiaz  de
o norm  de protec ie social , precum i pentru elevii din înv mântul special.

Consilierul jude ean Mihai Kökenyesdi propune un amendament, în sensul
major rii sumei de 8,5 lei prev zut  pentru elevii i tinerii din înv mântul special
la 10 lei/zi.

În r spuns, secretarul jude ului, dl.Dumitru Dumu a precizeaz  c  exist
o diferen iere în copiii din sistemul de protec ie i cei din înv mântul special,
primii beneficiind de trei mese pe zi plus suplimente, iar cei din urm  beneficiind
doar de dou  mese, situa ia stând diferit dac  ei se afl  în internate. Nivelul de
cre tere propus i discutat în comisie este cel al infla iei înregistrate la data hot rârii
de guvern privind stabilirea acestor norme. Fa  de acesta consiliul poate adopta i
alt  solu ie, îns  vor trebui g site i resursele financiare pentru majorarea propus .
De men ionat faptul c  num rul de copii din înv mântul special este de
aproximativ 860.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu specific  faptul c  pentru elevii din
înv mântul special aloca ia de hran  s-a majorat de la 7 la 8,5 lei, o nou
majorare putând fi acceptat  doar dac  legea o permite i dac  bugetul jude ului ar
putea-o suporta. Domnia sa consider  mult mai oportun  adoptarea hot rârii în
forma în care a fost ini iat , urmând ca dup  adoptarea bugetului pe anul 2013 s
fie luat  în considerare i aceast  propunere.

 Amendamentul propus de dl.consilier jude ean Mihai Kokenyesdi este
respins la vot.

Este supus apoi votului proiectul de hot râre, a a cum a fost ini iat.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.17/2013
privind aprobarea aloca iei zilnice de hran  pentru copiii i tinerii ce
beneficiaz  de o norm  de protec ie social , precum i pentru elevii

din înv mântul special

Având aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale consiliului
jude ean, este supus  spre adoptare i cea de-a doua hot râre din domeniul
protec iei copilului, pentru stabilirea baremelor privind drepturile de care
beneficiaz  copiii i tinerii ocroti i în serviciile publice specializate, pentru
protec ia copilului, mame protejate în centre maternale, precum i pentru copiii da i
în plasament la asisten i maternali profesioni ti.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.18/2013

pentru stabilirea baremelor privind drepturile de care beneficiaz  copiii i
tinerii ocrot i în serviciile publice specializate, pentru protec ia copilului,

mame protejate în centre maternale, precum i pentru copiii da i în plasament
la asisten i maternali profesioni ti
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Sunt adoptate apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.19/2013
privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice pentru anul 2013

i
HOT RÂREA Nr.20/2013

pentru încetarea d rii în comodat a unor bunuri
la Inspectoratul de Poli ie al jude ului Maramure

În final, dup  încheierea procedurii de vot pentru înlocuirea reprezentantului
Consiliului jude ean Maramure  în Adunarea General  a Asocia iei „Agen ia de
Management Energetic Maramure ”, rezultatul s-a dovedit a fi în favoarea
consilierului jude ean Petean Silviu, care a ob inut 18 voturi, contracandidatul

u, consilierul Deac Alexandru situîndu-se pe locul al doilea, cu doar 13 voturi
pentru.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului plenului i acest ultim proiect de
hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.21/2013
de modificare a Hot rârii nr.36/2009 privind participarea Consiliului jude ean

Maramure , în calitate de membru fondator, la constituirea Asocia iei
„Agen ia de Management Energetic Maramure ”

Prezentul proces verbal s-a întocmit ast zi, 30 ianuarie 2013.

P R E  E D I N T E,
    Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Red./consilier Ghita Mihaela Valeria
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ia cu Consilierii.


