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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edintei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 3 FEBRUARIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.19 din 25.01.2014, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului din ziua
de joi, 30 ianuarie 2014.

Sunt prezen i 27 membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare de

edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. La dezbateri particip  directorii executivi i
personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului judetean, conduc tori ai
institu iilor din subordinea acestuia, precum i un num r de 15 reprezentan i mass-media.

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

pe anul 2014;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru

anul 2014 la Regia Autonom  ”Aeroportul Interna ional Baia Mare”;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice

pentru anul 2014;
4. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
5. Proiect de hot râre privind modificarea Actului Constitutiv i a Statutului

”Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitar  pentru Gestionarea Integrat  a
De eurilor Menajere în jude ul Maramure ”;

6. Raport privind utilizarea fondului de rezerv  constituit la dispozi ia Consiliului
jude ean Maramure  pe anul 2013;

7. Raport privind asigurarea transparen ei decizionale în activitatea Consiliului
jude ean Maramure  pe anul 2013;

8. Raport privind activitatea de solu ionare a peti iilor pe anul 2013;
9. Raport privind activitatea de furnizare a informa iilor de interes public, pe anul

2013.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: a dup  cum spuneam la precedenta edin

de consiliu jude ean, am început luna februarie cu o edin  de consiliu pentru a ne
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putea încadra în cele 45 de zile prev zute de Legea bugetului de stat, în untrul
rora jude ul Maramure  trebuie s - i adopte propriul buget.

Supun la vot proiectul ordinii de zi a edin ei de ast zi, a a cum v-a fost
comunicat.
Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Primul proiect de hot râre vizeaz  adoptarea
bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2014. La comisia economico-
financiar  am în eles c  exist  un amendament. Îl rog pe domnul pre edinte al
comisiei s  ni-l prezinte.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edinte al Comisiei pentru
activit i economico-financiare: La articolul 1 alin.1 se majoreaz  suma cu 150
mii lei total venituri, de la 295.990,26 mii lei la 296.140,26 mii lei, din care cotele
defalcate din impozitul pe venit de la 32.121 mii lei la 32.271 mii lei. Tot aici, la
alin.2, se majoreaz  sec iunea de func ionare cu 150 mii lei, atât la venituri cât i la
cheltuieli, de la 174.253 mii lei la 174.403 mii lei. Apoi, la articolul 2, totalul
general se majoreaz  cu 150 mii lei, de la 337.111,26 mii lei la 337.261,26 mii lei
astfel: - se majoreaz  cu 300 mii lei suma pentru sport, de la 2.000 mii lei la 2.300
mii lei; - se diminueaz  suma de la R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare cu 150
mii lei, de la 4200 mii lei la 4.050 mii lei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al Comisiei de urbanism

i amenajare a teritoriului: Domnule pre edinte, nu pot s  nu constat c  fa  de
anul trecut acest buget este mai strâns, dar analizând modul de repartizare a sumelor
între Consiliul Jude ean i unit ile subordonate felicit Direc ia Economic i
Patrimoniu c  a reu it totu i s  fac  oechilibrare a sumelor destul de bun .

Dl.consilier jude ean Doru Marius M rginean: Stima i colegi, în edin a
comisiei de buget-finan e, împreun  cu colegul meu Cerne tean Felician, am
remarcat faptul c  la capitolul ”Religie” sunt prev zute 1.200.000 lei, care este o
sum  egal  cu fondul de rezerv  a bugetului, evident destinat  evenimentelor
neprev zute care pot surveni în Maramure . Pare o sum  exagerat de mic  aceasta
de la fondul de rezerv , dar, în acela i timp, am acelea i considerente  ca ale
domnului Cerne tean, care, într-o edin  precedent , amintea în acest plen despre
faptul c  unele coli maramure ene au probleme deosebite în ceea ce prive te
grupurile sociale aferente. Ca atare, - pentru c  am formulat un amendament în
edin a comisiei care îns  nu a trecut – v  propun ca din suma de 1.200.000 lei

1.000.000 s  fie destina i unui proiect privind repararea/reabilitarea grupurilor
sociale din colile maramure ene unde aceste grupuri sunt deficitare. Restul de
200.000 lei s  r mân  pentru capitolul ”Religie” dar s  fie cheltuite tot pentru
reabilitarea unor astfel de grupuri sanitare din unit ile de cult. S  nu uit m c  copiii
no tri merg la coal  cinci zile pe s pt mân , iar la biseric  mergem doar odat  pe

pt mân .
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Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Vreau s  rostesc câteva considera ii
referitoare la acest subiect. Având în vedere c  la sec iunea de dezvoltare exist  o
sum  considerabil – respectiv acei 121 de milioane lei – cea mai mare provocare
pentru consiliul jude ean este faptul c  anul acesta este unul hot râtor. Avem trei
proiecte foarte importante: Drumul Baia Sprie – Cavnic – Bârsana, Spitalul Jude ean
i respectiv Sistemul de Management Integrat al De eurilor Menajere, cu Cicruitul

Bisericilor de Lemn. Din punct de vedere a ceea ce se întâmpl , dac , din
perspectiva procedurilor de achizi ii nu se semneaz  contractele – vorbesc pe
contractul pentru Drum – pân  în luna mai, riscul ca acest proiect s  nu se mai
realizeze este foarte mare. A a c  ceea ce cred eu c  ar trebui este o implicare
extraordinar de sever  la ceea ce înseamn  procedura de achizi ie, care s  fie
încheiat  într-un timp cât mai scurt i corect, s  nu avem compensa ii pentru c  dac
intr m în compensa ii nu ne mai încadr m în termenul de finalizare care este 1
noiembrie – i m  refer aici la Drumul Baia Sprie – Bârsana, care este un proiect
greu. Acela i lucru se întâmpl i la Spitalul Jude ean unde, din punctul meu de
vedere lucr rile ar trebui accelerate. A a c  va trebui s  fie o extraordinar de bun
mobilizare în managementul acestor proiecte pentru ca implementarea s  fie cu
succes i s  nu fie un e ec, din punctul nostru de vedere. Constat c  veniturile
proprii sunt relativ mici i extraordinar de strânse. Dac  vom accesa creditul propus,
în momentul în care trece perioada de gra ie i începe rambursarea, problemele pot

 fie extraordinar de mari. A a c  ceea ce pot eu s  spun este s  ne dorim un singur
lucru, anul acesta care s  fie hot râtor, s  ne aduc  în toamn  cu acea posibilitate de
a spune c  proiectele de dezvoltare local  s-au implementat cu succes.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, a  vrea s  m
refer la propunerea colegului M rginean, vizavi de fondul destinat capitolului
”Religie”. Nu a  vrea s  reamintesc neap rat discu ia din comisia de buget-finan e
unde a fost respins  propunerea colegilor, dar vreau s  spun colegilor c  ceea ce se
face acum reprezint  un pas important în ceea ce am dorit noi, consilierii, i anume

 ace ti bani care se repartizeaz , de regul , diverselor parohii, s  îi repartiz m în
primul rând noi, dup  cum credem noi de cuviin i nu doar conducerea, cum se
întâmpla pân  acum. Este un lucru corect.

Apoi, dac  ne uit m în Raportul acela unde este prezentat modul de
repartizare a sumelor din fondul de rezerv , vedem c  suma este cam aceea i, ea
fiind anul trecut chiar ceva mai mare, iar diferen a major  este c  acum ace ti bani
se afl  la dispozi ia Consiliului jude ean care va decide în plen, prin hot râre de
consiliu, de fiecare dat , cum, când i cât se va repartiza, i dac  este necesar. Din
punct de vedere tehnic propunerea nu poate fi aplicat  pentru c  nu se poate scoate
acum din buget i prevedea suma pe un proiect care nu exist . A a c , ceea ce este
important este c  ace ti bani sunt la dispozi ia plenului Consiliului, pentru a fi da i,
i noi vom decide.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Este interesul tuturor, atât din punct de
vedere politic cât i administrativ ca s  vedem în întregime colile din jude ul
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Maramure  la standarde cât mai înalte, atât în ceea ce prive te grupurile sanitare cât
i alte aspecte legate de func ionarea în bune condi ii a unit ilor colare, dar vorbim

cu to ii de coli care nu sunt în subordinea Consiliului jude ean, ci în cea a unit ilor
administrativ-teritoriale din jude . Fiecare prim rie se ocup  de colile ei, Consiliul
jude ean Maramure  având doar cinci unit i de înv mânt pentru care a prev zut
sume din bugetul propriu al Consiliului. Pentru alte unit i care nu ne apar in nu
putem prevedea bani. Sigur, dac  pe parcursul anului vom identifica surse financiare
pentru a ajuta legal acele unit i de înv mânt, eu sunt total de acord s  o facem.

Dl.consilier jude ean Doru Marius M rginean: Domnule pre edinte,
evident c tiam c  nu se pot da ace ti bani direct acestor unit i de înv mânt, îns
dumneavoastr i noi totodat , putem s  acord m ace ti bani unit ilor
administrativ-teritoriale care au identificat aceste coli cu probleme.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Haide i s  l murim odat  problema aceasta.
Proiectul pe care îl dezbatem la acest moment vizeaz  bugetul propriu al jude ului
Maramure i nu repartiz ri de sume c tre unit ile administrativ-teritoriale. Aceasta
din urm  va face obiectul unei alte edin e, care va avea loc în cursul acestei luni. În
momentul acesta, bugetul jude ului Maramure  vizeaz  acele capitole de cheltuieli i
institu ii publice care sunt în subordinea Consiliului jude ean. În edin a comisiei
economico-financiare a mai fost o alt  propunere, de majorare a rezervei bugetare
cu o sum  de 300 mii lei, fa  de prima propunere, de majorare cu 200 mii lei. De
aceea, eu cred c  avem dou  amendamente – cel prezentat de comisie i pe care am

 îl supun la vot, i cel al domnului consilier M rginean, pe care îl voi supune
prima dat , înainte de a fi aprobat, avizului comisiei economico-financiare. A adar,
vom lua o pauz  de dou -trei minute, comisia economic  va da un aviz acestei din
urm  propuneri i eu o voi supune la vot.

D u p   p a u z  :
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, relu m edin a. Rog

pr edintele comisiei pentru activit i economico-financiare s  ne spun  rezultatul
votului asupra amendamentului propus de colegul nostru M rginean Marius.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edinte al comisiei pentru
activit i economico-financiare: Domnule pre edinte, amendamentul a c zut la
vot.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun acum votului plenului primul
amendament al comisiei economico-financiare. Cine este pentru? – 24 voturi,
Împotriv ? -3, Ab ineri?-0.

Amendamentul a fost adoptat, cu 24 voturi pentru.
Supun votului plenului cel de-al doilea amendament, al domnului M rginean.

Cine este pentru? – 4 voturi, Împotriv ?-23 voturi, Ab ineri?-0.
Amendamentul a c zut la vot.

Supun votului plenului proiectul de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al
jude ului Maramure  pe anul 2014, împreun  cu amendamentul propus în comisia
economico-financiar .



5

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.15/2014
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi consilieri i distin i oaspe i, vreau doar
 v  spun urm torul lucru apropo de amendamentul colegilor no tri: în viitoarea edin

de consiliu jude ean din aceast  lun  vom repartiza ceea ce înseamn  cota defalcat  care o
avem noi pentru fondul de dezvoltare destinat unit ilor administrativ-teritoriale. Fi i
absolut convin i c  vom ine seama de absolut toate necesit ile de dezvoltare ale
comunit ilor, pentru c colile din fiecare sat, din fiecare comun , sunt în subordinea
administra iilor locale, care, cred eu, c  vor gospod ri cât vor putea mai bine acest fond de
dezvoltare, pentru eliminarea neajunsurilor semnalate de c tre dumneavoastr .

Trecem acum la proiectul de hot râre nr.2, privind aprobarea bugetului de venituri i
cheltuieli pentru anul 2014 la Regia Autonom  ”Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, i aici exist  un
amendament, în sensul c  se diminueaz  cu 150 mii lei veniturile totale, pe seama
reducerii transferurilor de la Consiliul jude ean, i reducerea cu 150 mii lei a cheltuielilor
totale, pe seama reducerii cheltuielilor cu salariile.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot acest amendament.

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun la vot proiectul de hot râre, cu

amendamentul deja adoptat.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.16/2014
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2014

la Regia Autonom  ”Aeroportul Interna ional Baia Mare”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice pentru anul 2014.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi, pre edinte al Comisiei juridice i de
disciplin : Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.17/2014
privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice pentru anul 2014
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale. Avizul comisiei?

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica , pre edinte al comisiei de urbanism i
amenajarea teritoriului: Aviz favorabil.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.18/2014
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Doresc s  motivez odat  în plus ab inerea mea de
la vot. Sunt într-adev r foarte multe modific ri în ceea ce prive te transportul public i
orarul curselor de transport, exist i cerin e din partea transportatorilor, care îns  se bat
cap în cap cu propunerile pe care le fac primarii, în calitate de reprezentan i ai comunit ii,
ar trebui odat i odat  s  ajungem la o în elegere final , i nu e normal ca aproape în
fiecare edin  de consiliu jude ean, cam de vreo cinci ani încoace, s  avem astfel de
proiecte de hot râri. A  vrea ca func ionarii de la Compartimentul de Transport din cadrul
Consiliului s  ajung  la un program definitiv, astfel încât asemenea lucruri s  nu se mai
întâmple.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem mai departe, stima i colegi, la proiectul de
hot râre  privind modificarea Actului Constitutiv i a Statutului ”Asocia iei de Dezvoltare
Intercomunitar  pentru Gestionarea Integrat  a De eurilor Menajere în jude ul
Maramure ”. Avizul comisiei?

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.19/2014
privind modificarea Actului Constitutiv i a Statutului ”Asocia iei de Dezvoltare

Intercomunitar  pentru Gestionarea Integrat  a De eurilor Menajere
în jude ul Maramure ”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, am ajuns la punctele de pe ordinea de
zi unde sunt înscrise 4 Rapoarte, asupra c rora sunt de p rere c  putem da un singur vot,
devreme ce le ave i cu to ii în mape i le- i parcurs. Drept urmare, dac  nu ave i nimic
împotriv , vi le supun votului în bloc.

Toate cele patru Rapoarte au fost adoptate cu unanimitate de voturi.
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Înainte de a încheia edin a, a  vrea s   mai fac o
singur  men iune: în cursul zilei de azi, a a cum ne promitea domnul consilier Gui la
edin a anterioar , a prezentat acel program de monitorizare prin GPS a autovehiculelor –
i în special a celor apar inând S.C.Drumuri-Poduri S.A. Maramure . Documentul a fost

înregistrat personal de domnul consilier, dup  care a fost repartizat Direc iei Tehnice i
Investi ii i Societ ii de Drumuri. În organele statutare ale Societ ii de drumuri i poduri
se va da o hot râre asupra acelei solicit ri, pentru c  noi nu putem hot rî ast zi, în edin
de consiliu, asupra acesteia. Domnia sa mai vine cu o propunere pe care o vom dezbate
data viitoare, la edin a din prima jum tate a lunii februarie. Am vrut s  spun acest lucru
pentru c  noi ne manifest m deschiderea fa  de orice fel de propunere care este în
beneficiul jude ului Maramure .

Cu acestea, v  mul umesc i declar edin a închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 3 februarie 2014.

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

Întocmit: Ghita Mihaela Valeria, consilier în cadrul Compartimentului
Secretariat Consiliu i Gestiune Documente.


