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

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

din data de 29 APRILIE 2013

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.175 din 25.04.2013, publicat  în ziarul “Graiul
Maramure ului” din ziua de vineri, 26 aprilie 2013.

Sunt prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul 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 - prefectul jude ului Maramure , Glodan Ana, Maria Kovacs, pan
Vasile, Chendea Cristian, Drago  Ioan, Coco il  Dan Meri or - directori în cadrul
direc iilor consiliului jude ean, precum i un num r de 9 reprezentan i mass-media
din jude ul Maramure .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu prezint  urm torul proiect al ordinii de zi, pe
care îl supune plenului spre adoptare:

1. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%
calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului,
pentru achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare
local i pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit
cofinan are local  pe anul 2013;

2. Proiect de hot râre pentru repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad ugat , pentru drumurile
comunale pe anul 2013;

3. Proiect de hot râre privind stabilirea structurilor sportive de performan
de prim e alon, care vor beneficia de finan are în anul 2013;

4. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de
__________mii lei, aprobat  prin bugetul propriu al jude ului Maramure ,
pe anul 2013, pentru activitatea “Servicii recreative i sportive”;
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Punct suplimentar:
5. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean

Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar .

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

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului plenului primul proiect de
hot râre, pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculat  din cotele
i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru achitarea arieratelor,

pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea proiectelor
de infrastructur  care necesit  cofinan are local  pe anul 2013. Acesta a fost analizat
i avizat în comisia pentru activit i economico-financiare.

Dl.consilier jude ean George Pop reclam  faptul c  unele prim rii ale PDL-
ului au primit sume mult mai mici decât prim riile conduse de primari ai USL.

Dl.pre edinte men ioneaz  c  la repartizarea acestor sume s-a avut în vedere
totalul sumelor de echilibrare care au fost stabilite de c tre Direc ia General  a
Finan elor Publice Maramure , în a a fel încât fiecare prim rie s  primeasc  sumele
necesare pentru a putea func iona în acest an.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea consider  c  sumele de echilibrare pe anul
2013, comparativ cu anul 2012, s-au împ it corect, i mai mult, în unele situa ii, în
favoarea primarilor PDL (cum ar fi, spre exemplu prim riile comunelor Dese ti,
Giule ti, F rca a, Gro ii ible ului, Saras u, Oar a de Jos,  etc.) care au primit în
acest an sume în plus fa  de ceea ce le-a fost repartizat anul trecut de fostul
pre edinte Mircea Man.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 1 vot împotriv i 5 ab ineri

HOT RÂREA Nr.66/2013
pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20% calculat  din cotele i
sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru achitarea arieratelor,

pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea
proiectelor de infrastructur  care necesit  cofina are local  pe anul 2013

Urm torul proiect de hot râre supus adopt rii plenului este cel pentru
repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad ugat , pentru drumurile comunale pe anul 2013. Proiectul a fost
analizat i avizat în comisia pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.67/2013
pentru repartizarea pe unit i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din

taxa pe valoarea ad ugat , pentru drumurile comunale pe anul 2013
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Se trece la urm torul punct, la proiectul de hot râre privind stabilirea
structurilor sportive de performan  de prim e alon, care vor beneficia de finan are
în anul 2013. Proiectul de hot râre a fost avizat în comisiile de specialitate, cele trei
echipe sportive de prim e alon, propuse pentru a ob ine finan are nerambursabil  în
anul 2013 fiind: 1) C.S. tiin a Explor ri Baia Mare – echipa de volei masculin, 2)
H.C.M. Baia Mare – echipa de handbal feminin, i 3) C.S.M. tiin a Baia Mare –
echipa de rugby.

Cu aceste propuneri, proiectul de hot râre este supus la vot.
S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.68/2013
privind stabilirea structurilor sportive de performan  de prim e alon,

care vor beneficia de finan are în anul 2013

Urm torul proiect de hot râre supus spre adoptate este cel privind aprobarea
repartiz rii pe destina ii a sumei de __________mii lei, aprobat  prin bugetul
propriu al jude ului Maramure , pe anul 2013, pentru activitatea “Servicii recreative
i sportive”, care a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean precizeaz  c  în edin a comisiei pentru
activit i economico-financiare s-a propus acordarea sumei de 2.000 mii lei pentru
finan area acestor activit i sportive i recreative, astfel: 1) 500 mii lei pentru
finan area structurilor sportive de prim e alon (cele trei echipe sportive
nominalizate anterior) i 2) 1.500 mii lei pentru acordarea de finan ri
nerambursabile pentru activit i non profit de interes general. Lista beneficiarilor de
finan ri si sumele aferente pentru fiecare in parte se va aproba ulterior, prin
hot râre de consiliu.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.69/2013
privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.000 mii lei,

aprobat  prin bugetul propriu al jude ului Maramure , pe anul 2013,
pentru activitatea “Servicii recreative i sportive”

Se trece apoi la adoptarea ultimului proiect de hot râre înscris ca punct
suplimentar pe ordinea de zi a edin ei, cel privind aprobarea contribu iei
Consiliului jude ean Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar .

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan propune modificarea listei anex  la
acest proiect de hot râre, prin alocarea în plus a sumei de 12 mii lei pentru
finan area concursului interjude ean de matematic  organizat de Colegiul Liceal
“Vasile Lucaciu” din Baia Mare. Astfel, suma total  propus  a fi utilizat  din
rezerva bugetar  pentru ac iunile men ionate în lista anex  se majoreaz  de la 90
mii lei la 102 mii lei.
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Amendamentul consilierului jude ean Gavril Ardus tan este votat în
unanimitate.

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi,

HOT RÂREA Nr.70/2013
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

La final de edin , pre edintele Consiliului jude ean Maramure , dl.Zamfir
Ciceu ureaz  tuturor s rb tori pascale lini tite, armonioase i îmbel ugate.

În încheiere, prefectul jude ului Maramure , dl.Anton Rohian, adreseaz
consilierilor jude eni rug mintea de a se implica pe cât posibil i de a interveni pe
lâng  autorit ile locale din teritoriu pentru punerea în aplicare cât mai corect i în
termen a legilor fondului funciar, în a a fel încât titlurile de proprietate s  fie
eliberate în timp util cet enilor; de asemenea, având în vedere apropiata s rb toare
a Sfintelor Pa ti, ureaz  tuturor un “Pa te Fericit!”.

Acestea fiind spuse, edin a se declar  închis .
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 29 aprilie

2013.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Întocmit: consilier asistent GHITA MIHAELA VALERIA
-Compartiment Preg tire edin e i Rela ii cu Consilierii -


