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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 10 APRILIE 2013

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.75/05 aprilie 2013, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului” din
ziua de sâmb , 6 aprilie 2013.

edin a este prezidat  de domnul pre edinte Ciceu Zamfir.
Sunt prezen i 32 consilieri jude eni dintr-un total de 34.
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: Anton
Rohian – prefect al jude ului Maramure , Glodan Ana – director al Direc iei
Economice, Kovacs Maria – ef Serviciu Eviden  Patrimoniu i Executare Silit ,

pan Vasile– Arhitect ef al jude ului, Drago  Ioan – director al Direc iei juridice i
administra ie public , Macarie Mariana – director al Direc iei jude ene de eviden  a
persoanelor, 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 10 reprezentan i mass-media din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir supune votului urm torul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al jude ului

Maramure   pe anul 2013;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru

anul 2013 la Regia Autonom  „AEROPORTUL INTERNA IONAL” Baia
Mare;

3. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii  nr. 101/ 2012 de desemnare
a consilierilor jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public i a
Hot rârii nr. 108/ 2012 de validare a desemn rii nominale a Autorit ii
Teritoriale de Ordine Public  Maramur ;

4. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean
Maramure  în Consiliul de administra ie al colii de Arte „Liviu Borlan” Baia
Mare;

5. Proiect de hot râre privind planul de între inere, repara ii curente i periodice
pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2013;

6. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru
angaja i spre i de la locul de munc ;
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7.  Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de protec ie a
copilului;

8. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare de
Persoanelor Adulte cu Handicap;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între
Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure i
Asocia ia F.A.U.S. ONLUS – Italia pentru îmbun irea calit ii vie ii
copiilor i tinerilor  institu ionaliza i;

10.Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat
între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure
i Asocia ia G.F.O.S. ONLUS – Italia pentru îmbun irea calit ii vie ii

copiilor i tinerilor institu ionaliza i.
Proiectul de ordine de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Primul proiect de hot râre supus dezbaterii plenului este cel privind aprobarea

bugetului propriu al jude ului Maramure   pe anul 2013. Acesta a fost discutat i
avizat favorabil în comisia de specialitate a Consiliului jude ean.

Dl.consilier jude ean Deac Alexandru: Domnule pre edinte, stima i colegi,
permite i-mi s  fac unele comentarii aici. Constat c  au fost t iate din acest buget
anumite capitole – ca de exemplu la s tate, unde s-au alocat bani foarte pu ini, mai
pu ini decât anul trecut (la Spitalul de boli infec ioase Baia Mare i Spitalul
jude ean); apoi, la fel s-au alocat sume foarte mici atât pentru drumurile jude ene,
cât i pentru sport i agricultur . Consider c  acest buget ar trebui rediscutat, altfel
noi cei din PDL ne vom ab ine de la vot.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Apreciez grija domniei voastre pentru aceste
chestiuni, îns  concep ia bugetului pentru acest an are la baz  o rea ezare a
bugetului pe anul în curs, pornind de la premiza dezvolt rii infrastructurii în jud ul
Maramure . Cu to ii ne dorim s  circul m pe drumuri mai bune, s  avem servicii
mai bune atât în ceea ce prive te asisten a social , cât i în ceea ce prive te asisten a
medical . Pentru a putea realiza în acest an studii de fezabilitate cu privire la
reabilitarea majorit ii drumurilor jude ene, am convenit al turi de colegii din
executiv asupra cum vom a eza bugetul pe acest an. Nu puteam a eza suficiente
sume de bani pe toate capitolele, i atunci am convenit ca bun  parte din aceste sume

 mearg  pentru studiile de fezabilitate pentru drumurile jude ene – i m  refer aici
la por iunea de drum dinspre ara Codrului – Cehu – Silvaniei – Hideaga – Valea
Izei, la Târgu L pu – Baba – B iu – Gro ii ible ului – Valea Ruscovei. Pentru a
putea accesa în viitor bani pe aceste programe de infrastructur , va trebui s  avem
elaborate aceste studii de fezabilitate, f  de care nu vom putea accesa finan ri. În
Maramure  drumurile na ionale nu sunt reabilitate, iar marea înc rc tur  este pe
drumurile jude ene. Este regretabil c  nu reu im s  acord m tuturor institu iilor din
subordine sumele pe care le consider  necesare, îns  am alocat pentru to i câte ceva,
astfel ca în acest an s  se poat  demara lucr rile de investi ii utile pentru dezvoltarea
acestor instit ii. Acesta a fost principiul de la baza c ruia noi am pornit construc ia
bugetului. În acest an, încerc m s  cheltuim bani pentru dezvoltare.
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Dl.consilier jude ean Cerne tean Mihai Felician: Domnule pre edinte,
apreciez foarte mult ceea ce face i, voi ma a i eu pe aceea i idee i voi fi unul din
cei care voi veghea s  se respecte întocmai. Dar, s  nu uit m un lucru: ca s  putem
face drumurile i toat  aceast  re ea de infrastructur  avem nevoie de s tate. Eu
sunt un om care voi vorbi întotdeauna nu neap rat în interesul grupului politic din
care fac parte, ci mai mult în interesul cet enilor pe care cu drag îi reprezint aici.
Tocmai de aceea, mi se pare cu totul inacceptabil s  fie t ia i 500  mii lei din bugetul
Spitalului de boli infec ioase Baia Mare, deoarece acolo s-au f cut lucr ri de
reabilitare de calitate i acestea ar fi trebuit l sate s  continue. Într-o alt  ordine de
idei, consider c  nu se pot discuta în detaliu probleme legate de situa ia drumurilor
într-o jum tate de or  cât dureaz edin a unei comisii de specialitate. Iar în ceea ce
prive te bugetul pe care ni l- i dat spre studiu i analiz , consider c  ar fi bine ca la
acea comisie de buget s  participe câte un membru din fiecare grup politic, ca s
tim i noi unde merg acei bani.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Domnule consilier, dac  grupul PDL are un
amendament, v  rog s  îl formula i, dac  nu, mergem mai departe.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, a  dori s  ne
preciza i ce s-a avut în vedere la modul în care s-au stabilit la capitolul Cheltuieli-
dobânzi sumele i tragerile pentru creditul pe care îl vom lua pentru investi ii.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: S-a avut în vedere suma total  a creditului, îns
deocamdat  nu tim care va fi suma autorizat  de Comisia de Autorizare.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, stima i colegi, eu
cred c  din perspectiva unui atât de important document cum este acesta pe care
ast zi trebuie s -l adopt m – i anume proiectul bugetului propriu al Consiliului
jude ean – s-ar impune câteva constat ri. Prima ar fi pu in tatea veniturilor proprii
ale Consiliului jude ean, care face ca acestea s  se constituie în posibilitatea ca la
capitolul Cheltuieli institu iile aflate în subordinea Consiliului jude ean s  se afle
într-un minim echilibru i nu cu preferen ialitate între una sau alta, ca s  poat
func iona. Astfel, vedem c  din bugetul total, 140 de milioane vin din finan ri
externe i singura ans  pe care o avem este aceea de a face proiecte, obligativitatea
pentru exerci iul financiar 2014 – 2020 fiind aceea de a preg ti studii de fezabilitate,

a încât s  se încheie un ciclu care este aberant, început în 2005 cu proiecte gen
Drumul Baia Sprie – Bârsana  cu care am ajuns în anul 2012 într-un stadiu de praf
i pulbere i s  putem genera acele studii de fezabilitate la un nivel mult superior

celor de dinainte, pentru a putea depune documenta ia de accesare a programelor cu
finan are european  anul viitor. Din punctul meu de vedere, prioritatea jude ului în
materie de drumuri este por iunea Vadu Izei – S cel, de o importan  cople itoare
pentru a pune în valoare turismul din zon . Înc  un obiectiv de atins de c tre noi, în
calitate de alian  politic  ajuns  la putere, ar fi acela de a reu i s  aducem fonduri i
de la guvern.

adar, domnilor colegi, avem venituri proprii care s  acopere un minim de
func ionalitate a institu iilor aflate în subordinea consiliului, iar pentru tot ceea ce
înseamn  dezvoltare va trebui s  ne str duim s  avem acces la finan are european i
respectiv de la bugetul de stat.
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Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Doresc s  r spund colegului Cerne tean,
asigurându-l c  fiecare grup politic din consiliul jude ean are câte un reprezentant în
comisia pentru activit i economico-financiar , iar întreb rile pe care le-am adresat
în edin a comisiei au primit r spunsuri corecte din partea aparatului de specialitate
al consiliului. Mai mult, la aceste edin e de comisii pot participa i consilierii din
alte comisii de specialitate. În ce prive te bugetul, consider c  acesta are o structur
absolut corect i am încercat s  nu l m descoperit , cel pu in la salarii, nicio
institu ie din subordine. Vreau s  v  mai spun c  fiecare institu ie a cerut o anumit
sum  de bani, dar nu pe toate am reu it s  le aducem la nivelul cerut de acestea, iar
Spitalul de boli infec ioase a primit o sum  important  pentru investi ii în acest an,

 putea spune chiar una din cele mai mari sume de bani alocat  pentru acest
domeniu. De asemenea, a  dori s  subliniez faptul c  anul 2013 reprezint , nu doar
pentru Consiliul jude ean Maramure  ci pentru toate administra iile locale din jude
un an de preg tire, un an în care încerc m s  a ez m administra iile pentru a putea fi
preg tite pentru sesiunile de finan are din anul 2014, astfel încât atunci când se vor
deschide, s tim bine unde depunem acele proiecte de finan are. Am stabilit c
drumurile reprezint  marea prioritate a jude ului Maramure  pentru anii 2013 i
2014.

Dl.consilier jude ean Marian Gheorghe: Domnule pre edinte, eu a  face
dou  propuneri: prima, aceea de alocare în plus, din fondul de rezerv  al consiliului,
pentru drumuri, suma de 2.500 mii lei, iar pentru sport suma de 500 mii lei.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Supun votului plenului amendamentul formulat
de domnul consilier Marian.

Amendamentul a fost respins la vot (cu 6 voturi pentru i 26 împotriv ).
Dl.pre edinte Ciceu Zamfir: Supun votului plenului proiectul de hot râre

a cum a fost întocmit.
S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 6 ab ineri

HOT RÂREA Nr.56/2013
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure   pe anul 2013

Este supus votului proiectul de hot râre privind aprobarea Bugetului de
venituri i cheltuieli pentru anul 2013 la Regia Autonom  „AEROPORTUL
INTERNA IONAL” Baia Mare. Comisia pentru activit i economico-financiar  a
avizat favorabil hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.57/2013

privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2013
la Regia Autonom  „Aeroportul Interena ional Baia Mare”

Urm torul proiect de hot râre supus adopt rii plenului este cel privind
modificarea Hot rârii nr.101/2012 de desemnare a consilierilor jude eni în
Autoritatea Teritorial  de Ordine Public i a Hot rârii nr.108/2012 de validare a
desemn rii nominale a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure .
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Dl.vicepre edinte Zetea Gabriel îl propune ca membru în aceast  Autoritate pe
consilierul jude ean Emil Muntean.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.58/2013
privind modificarea Hot rârii nr.101/2012 de desemnare a consilierilor

jude eni în Autoritatea Teritorial  de Ordine Public
i a Hot rârii nr.108/2012 de validare a desemn rii nominale

a Autorit ii Teritoriale de Ordine Public  Maramure

Un alt proiect de hot râre de pe ordinea de zi, avizat favorabil în comisia
pentru înv mânt, cultur , culte i patrimoniu cultural, este cel privind desemnarea
reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în Consiliul de administra ie al

colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare.  D-na consilier jude ean Godja Eugenia
îl propune pe consilierul Ardus tan Gavril pentru a face parte din acest consiliu de
administra ie.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.59/2013
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure
în Consiliul de administra ie al colii de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir prezint  urm torul proiect de hot râre, pe care îl
supune votului plenului.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i 6 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.60/2013
privind planul de între inere, repara ii curente i periodice

 pe re eaua de drumuri jude ene în anul 2013

Un alt proiect de hot râre supus adopt rii plenului este cel privind aprobarea
atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale pentru angaja i spre i de la locul de munc . Hot rârea a fost
avizat  favorabil în edin a comisiei pentru amenajarea teritoriului i urbanism.

Dl.prefect Anton Rohian informeaz  plenul c  la institu ia prefectului au fost
depuse o serie de reclama ii vizavi de faptul c  firmele câ tig toare a licita iilor
pentru transportul persoanelor prin curse regulate nu respect  legisla ia cu privire la
accesul persoanelor cu dizabilit i i a pensionarilor care de in abonamente cu pre
redus în asemenea mijloace de transport.

Dl.pre edinte Ciceu Zamfir men ioneaz  c  transportatorii respectivi duc
doar angaja ii anumitor societ i comerciale sau regii autonome, spre i de la locul
de munc , neavând acces i alte persoane.
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S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.62/2013

privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale

pentru angaja i spre i de la locul de munc

În cele ce urmeaz , având avizele comisiilor de specialitate, sunt supuse
votului plenului i adoptate ultimele 4 proiecte de hot râri, astfel:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.63/2013
privind modificarea componen ei Comisiei de protec ie a copilului

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.64/2013
privind modificarea componen ei Comisiei de Evaluare de Persoanelor

Adulte cu Handicap

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.65/2013
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între  Direc ia General

de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure
i Asocia ia F.A.U.S. ONLUS – Italia

pentru îmbun irea calit ii vie ii copiilor i tinerilor  institu ionaliza i

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.66/2013
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direc ia General

de Asisten  Social i Protec ia Copilului  Maramure
i Asocia ia G.F.O.S. ONLUS – Italia

pentru îmbun irea calit ii vie ii copiilor i tinerilor institu ionaliza i

Prezentul proces verbal s-a încheiat ast zi, 10 aprilie 2013.

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

  SECRETAR AL JUDE ULUI,
   Dumitru Dumu a

 A consemnat: Valeria Mihaela Ghita
- Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


