
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edin ei ordinare a Consiliului Jude ean Maramure

din data de 10 MARTIE 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.45 din 05.03.2014, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de joi, 6 martie 2014.

Din totalul de 35 membri ai Consiliului jude ean sunt prezen i 32.
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 subordonate acestuia, al i invita i, precum i un
num r de 16 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune votului plenului procesul verbal al
edin ei ordinare din luna februarie, care este adoptat în unanimitate.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, înainte de
intrarea în ordinea de zi a  dori s  îmi d i cuvântul.

De câteva luni de zile asist m la un fel de lin aj mediatic asupra unei
institu ii care este în subordinea Consiliului jude ean i nu am v zut nicio atitudine
real  luat  de dvs. tiu c  demisia sau eliberarea din func ie a unui director se face
în baza unui raport al unei comisii specializate. Drept urmare, am dori s  ne fie citit
acest raport, ca s tim i noi care sunt concluziile la care s-a ajuns, fiindc  am
impresia c  execut m pe cineva f  sentin ! Deci, s  se citeasc  raportul de
activitate, iar dac  directorul este vinovat s  mearg  acas , dac  nu este vinovat
atunci s  ie i dvs. împreun  cu el, s  face i o conferin  de pres i s  v  exprima i
pozi ia. Eu cred c  se creeaz  un precedent destul de periculos, pentru c  nu putem
i noi s  facem ceea ce se face la Bucure ti, nu putem s  teleguvern m i în jude ul

Maramure . Deciziile trebuie s  luate i asumate de noi. V  rog foarte frumos s
discut m cu prioritate acest subiect.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc pentru acest preambul, domnule
consilier. Dac  avea i pu in bdare s  dau drumul edin ei i s  facem propunerile
referitoare la ordinea de zi, poate c  a i fi avut deja r spunsurile la întreb rile dvs.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Sunt i eu pe lungimea de und  cu
domnul Cerne tean, îi sus in  punctul de vedere i propun introducerea unui punct



pe ordinea de zi, care s  fie parcurs primul, adic  discutarea raportului întocmit de
Comisia de asisten  social i protec ia copilului din cadrul Consiliului jude ean
Maramure . Apoi, mai propun ca punct doi pe ordinea de zi, un proiect de hot râre
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate ale consiliului
jude ean.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, f  leg tur  cu
ordinea de zi a edin ei de ast zi, vreau totu i s  v  mul umesc c  mi- i trimis

spuns la adresa formulat  de mine cu ceva vreme în urm , i m- i aten ionat care
este situa ia la ora actual  a ini iativei mele privind monitorizarea activit ilor la
drumurile jude ene. in s  precizez îns  c  nu era vorba de ma inile din parcul
consiliului jude ean, ci de a monitoriza recep iile de la drumurile jude ene.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, eu am re inut solicitarea
dvs. ca atare, îns  adresa dvs. era formulat  per ansamblu, i am considerat util s

 r spundem i pe componenta consiliului jude ean i pe cealalt  component , pe
care am în eles-o i agreat-o, de monitorizare a ceea ce înseamn  parc auto pe
societatea jude ean  de drumuri i poduri. În adresa pe care v-am înaintat-o am

cut referire doar pe ceea ce puteam noi s  v  r spundem, iar în ce prive te
cealalt  component , societatea de drumuri având organe de conducere proprii i
dup  ce într-o edin  viitoare va numi membrii AGA i în consiliul de
administra ie acolo, se va pronun a i ea. Eu agreez i sus in ideea dvs., iar în ce ne
prive te v-am dat r spunsul în termenul legal de 30 de zile, doar c  pe cealalt
component  va trebui s  mai a tepta i pu in, pân  ce se va lua o decizie.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, am ridicat aceste
probleme pentru c  se pare c i la noi sunt anumite disfunc ionalit i pe linia
desz pezirilor, c  dac  ar fi s  facem ast zi, împreun  cu comisia de recep ie, un
inventar al materialelor destinate pentru ac iuni de desz pezire, am putea avea
surprize. a c  trebuie s  ne gândim c  monitorizarea lucr rilor care se vor
executa pe drumurile jude ene trebuie prins  în calcul, pentru c  altfel sigur vor
avea surprize i trebuie s  ne protej m bunul nostru, adic  banul public.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Sunt de acord.
Acum, relu m discu ia vizavi de propunerile f cute de domnul

vicepre edinte Zetea, i, înainte de a le supune la vot, vreau s  v  spun c  punctele
9, 10 i 11 înscrise pe ordinea de zi le retrag.

adar, v  supun votului proiectul ordinii de zi, f  cele trei puncte pe care
le-am exclus, dar cu propunerea domnului Zetea, de introducere pe ordinea de zi a
dou  puncte suplimentare, unul privind prezentarea raportului comisiei de
specialitate a consiliului jude ean i cel lalt de modificare a componen ei a dou
comisii de specialitate ale consiliului, solicitare venit  din partea grupului UNPR.

A fost adoptat cu unanimitate de voturi urm torul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de ho 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 2014;

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 2014;

3. Proiect de hot râre pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

4. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iilor cadastrale pentru
imobilele din domeniul public al jude ului Maramure , utilizate de Spitalul
de Boli Infec ioase i Psihiatrie;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de
2.300 mii lei aprobat  în bugetul jude ului pe anul 2014 pentru activitatea
„Servicii recreative i sportive”;

6. Proiect de hot râre privind stabilirea structurilor sportive de prim e alon care
vor beneficia de finan area programelor sportive în anul 2014;

7. Proiect de hot râre pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a
sprijinului financiar pentru unit ile de cult din jude ul Maramure  în baza
Ordonan ei Guvernului nr. 82/ 2001;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finan ri
nerambursabile în domeniul culturii pe anul 2014;

9. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean
Maramure  în Comisia pentru evaluarea i asigurarea calit ii la Centrul

colar de Educa ie Incluziv  Sighetu Marma iei;
10.Proiect de hot râre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hot rârea Consiliului

jude ean Maramure  nr. 15/ 2014 de aprobarea bugetului jude ului
Maramure i a anexei la Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 113/
2013 privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate al
Consiliului jude ean Maramure i al institu iilor i serviciilor din subordine;

11.Proiect de hot râre privind modificarea statului de func ii la coala de Arte
„Liviu Borlan” Baia Mare;

12.Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii programelor de transport
pentru re eaua de trasee jude ene prin suplimentarea i reducerea num rului
de curse, modificarea graficelor de circula ie, introducerea de sta ii i m rirea
num rului  de km, pe perioada 2014 – 2019.
Puncte suplimentare:
1. Raport al comisiei de asisten  social i protec ia copilului Maramure  cu

privire la neregulile semnalate în cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure :

2. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate ale Consiliului jude ean, pe domenii de activitate;

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Având în vedere c  domnul vicepre edinte
Zetea a solicitat mai întâi discutarea celor dou  puncte suplimentare, dau cuvântul
acum d-nei consilier Ilea Cornelica, pre edinte al comisiei de asisten  social i



protec ia copilului, s  ne prezinte pe scurt, concluziile la care au ajuns membrii
comisiei în ceea ce prive te D.G.A.S.P.C. Maramure .

D-na Cornelica Ilea, consilier jude ean: Domnule pre edinte, stima i
colegi, dup  raportul de activitate prezentat de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure  am
formulat un num r de 25 de întreb ri, la care conducerea institu iei, prezent  la
întâlnire, ne-a r spuns. Sigur c  va trebui s  dau i numele colegilor membri în
comisie, care au f cut comentarii pe marginea raportului, pentru c  a a este firesc.
Astfel, domnul Pan  Viorel, consilier jude ean P.D.L., este în general mul umit de
activitatea D.G.A.S.P.C. Maramure , cu propunerea de mediatizare mai intens  a
activit ii prin conferin e de pres , cel pu in de dou  ori pe lun , sau ori de câte ori
este nevoie; doamna Böndi Gyöngyike, consilier jude ean U.D.M.R., sus ine
propunerea formulat  de c tre consilierul jude ean Pan  Viorel; domnul Gui
Florian, consilier jude ean P.D.L., propune o mai bun  planificare a activit ii din
institu ie, prin edin e de lucru s pt mânale (la început de s pt mân ) în care s  se
analizeze activit ile desf urate i s  se întocmeasc  graficul de activi i pentru

pt mâna urm toare. Tot domnia sa mai propune modificarea organigramei, astfel
încât s  poa  fi ocupate posturile vacante; domnul Costiuc Ioan, consilier jude ean
P.P.-D.D., sus ine raportul de activitate ca fiind unul bun, este mul umit de
activitatea D.G.A.S.P.C. Maramure , cu men iunea c  este nevoie din partea
directorului general s  dea dovad  de o mai mare exigen i autoritate i de  o
colaborare mai bun  cu presa.

În ce m  prive te, la întreb rile pe care le-am formulat, ca om de specialitate
i consilier jude ean, precum i prin prisma r spunsurilor primite, am concluzionat

urm toarele: - este nevoie de o schimbare în conducerea D.G.A.S.P.C. Maramure ,
deoarece echipa actual  nu func ioneaz , existând  multiple divergen e de opinii
între directori pe o parte i între ace tia i speciali ti pe de alt  parte, ceea ce creaz
haos i divergen e în coordonarea activit ii ; este nevoie de mai mult  fermitate i
profesionalism în coordonarea activit ii D.G.A.S.P.C. Maramure i de munc  în
echip , o pondere important  trebuie s  o aib  profesioni tii din domeniu; au existat
situa ii în care D.G.A.S.P.C. Maramure , nu a intervenit suficient de rapid în
rezolvarea situa iilor aflate în risc social major, ceea ce a dus la adev rate tragedii
- exemplul minorului cu handicap Nicolae Coman, din  Tg. pu , ars de viu pentru

 nu s-a luat m sura de plasament  în regim de urgen  de c tre directorul general
Nicolae Boitor; este nevoie de o colaborare mult mai intens  cu unit ile
spitalice ti, pentru a oferi o m sur  de protec ie adaptat  fiec rui copil aflat în
situa ii de risc, abandonat în sec iile de neonatologie sau de pediatrie; jude ul
Maramure  se afl  pe ultimele locuri din ar  în ceea ce prive te copiii adopta i.
Acest lucru a fost confirmat i de c tre Bogdan Panait, director O.P.A. care acuz
conducerea D.G.A.S.P.C. Maramure  de lipsa de preocupare în acest domeniu; în
conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calit ii în
domeniul serviciilor sociale, furnizorii pot acorda servicii sociale numai dac  de in
certificate de acreditare. În acest sens, D.G.A.S.P.C. Maramure , are un num r de 8
servicii de tip reziden ial i un serviciu de tip centru de zi, care func ioneaz  f  a



fi acreditate. Motivul neacredit rii este faptul c , aceste servicii nu respect  toate
cerin ele formale i administrative, în vederea acredit rii, în conformitate cu
prevederile H.G. 1024/ 2004. Conducerea D.G.A.S.P.C. Maramure  nu a f cut
toate demersurile pentru remedierea problemelor legate de cerin ele acredit rii,
astfel încât aceste servicii s  poat  func iona potrivit legii; de i se men ioneaz
faptul c  D.G.A.S.P.C. Maramure  a acordat sprijin autorit ilor publice locale în
domeniul asisten ei sociale, nu s-a organizat nici un curs de formare sau întâlniri de
lucru cu persoanele care au atribu ii în asisten  social , cu scopul de mediatizare a
legisla iei în domeniu i de stabilire a unor instrumente de lucru rapide de
interven ie în situa ii de risc social; din analiza raportului de activitate s-a constatat
faptul c , în perioada 2010 – 2011, din C.R.R.P.H. Sighetu Marma iei, num rul
persoanelor cu handicap a sc zut cu 24 persoane. Explica ia oferit  de c tre
domnul director Boitor Nicolae a fost aceea c , un num r de 23 persoane au
decedat i o persoan  cu handicap a fost reintegrat  în familie. Statistic vorbind,
num rul de 23 decese într-un an este foarte mare. Cauza principal  pare s  fie lipsa
personalului medical de specialitate (în special medici) care puteau monitoriza i
trata aceste cazuri. Din anul 2009, pu inii medici care activau în sistem, au p sit
sistemul, acuzând proasta colaborare cu conducerea D.G.A.S.P.C. Maramure ,

sând astfel descoperit  latura medical  a acestui sistem.
-Referitor la reabilit rile f cute în C.R.R.P.H. Sighetu Marma iei, Autoritatea

Na ional  pentru Reglementarea i Monitorizarea Achizi iilor Publice întocme te
Procesul verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor prin care
D.G.A.S.P.C. Maramure prime te o amend  contraven ional  în cuantum de
40.000 lei i avertisment. Cauza: nerespectarea Legii achizi iilor publice, prin
încheiere de acte adi ionale reprezentând 53,70% din valoarea contractului ini ial,
cu S.C. GETMAR S.R.L. – executantul lucr rii.

Corpul de control al Ministerului Administra iei i Internelor sesizeaz
nereguli în ceea ce prive te implementarea Contractului de finan are nr. 123/ 2010,
în conformitate cu O.U.G. nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea i
sanc ionarea neregulilor ob inute în utilizarea fondurilor europene.

Se men ioneaz  nerespectarea prevederilor legale în domeniul achizi iilor
publice. Totodat  echipa de control a constatat faptul c , nu au fost respectate
prevederile legale, în domeniul achizi iilor publice în cazul atribuirii contractului cu
nr. 28.668/ 18.10.2010, încheiat între D.G.A.S.P.C. Maramure i S.C.
„ERMAGUS CONSTRUCT”S.R.L. i c , neregulile constatate se datoreaz  lipsei
de experien  a personalului desemnat s  implementeze proiecte finan ate din
Fondul Social European.

D.G.A.S.P.C. Maramure  s-a preocupat în primul rând pentru derularea unor
programe de recuperare i resocializare a minorilor din sistem, dar a neglijat
derularea de programe de recuperare i reintegrare a persoanelor adulte cu
handicap. În perioada 2009 – 2013 - D.G.A.S.P.C. Maramure  nu a accesat fonduri
i nu a derulat programe de recuperare i reinser ie social  a persoanelor adulte cu

handicap.



Conducerea D.G.A.S.P.C. Maramure , nu a marcat prin ac iuni specifice
rb tori interna ionale ale persoanelor cu handicap (Ziua bastonului alb, Ziua

interna ional  a persoanelor cu handicap) i nici s rb torile legate de Ziua
copilului. Nu a fost realizat  nici jum tate din strategia jude ean  de Asisten
Social  pentru perioada 2008-2013 aprobat ; nu au fost realizate campanii de
informare i mediatizare a ac iunilor derulate de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure ,
care s  vin  în sprijinul opiniei publice i a beneficiarilor m surilor de asisten
social . In perioada 2008 – 2013 nu a fost organizat  nicio conferin  de pres .
D.G.A.S.P.C. Maramure  nu a implementat în aceast  perioad  standardele pentru
formarea deprinderilor de via  independent , a copiilor i tinerilor din sistemul de
protec ie; dona iile i ajutoarele primite de c tre D.G.A.S.P.C. Maramure  nu au
fost gestionate conform legii. Din comisiile de recep ie fac parte persoane care în
mod legal nu au dreptul s  recep ioneze bunuri - ex. Pre edinte de Comisie este
doamna Grigu  Maria  care are viz  de CF i care trebuie s  înregistreze în
contabilitate, valoarea bunurilor primite.

Au fost gestiona i banii în numerar, primi i ca dona ie, din care s-au
achizi ionat bunuri pentru D.G.A.S.P.C. Maramure – de exemplu suma de 15.569
lei primit  de la Funda ia Klinger Buchvertrieb, din care s-au achizi ionat 11
multifunc ionale i 22 de scanere.

Nu s-a finalizat raportul privind posibilul abuz s vâr it în Italia asupra celor
dou  minore, caz mediatizat amplu de c tre mass-media din jude ;

Nu exist o strategie jude ean , începând cu 1 ianuarie 2014, dup  care
func ioneaz  activitatea D.G.A.S.P.C. Maramure i care s  cuprind  pârghii de
ac iune concrete în asigurarea m surilor de asisten  social  pe termen scurt, mediu
i lung, previzibile în intervalul 2014 – 2020, ceea ce va împiedica inclusiv

accesarea de fonduri i derularea de proiecte cu finan are european , cu
repercursiuni asupra îmbun irii calit ii vie ii persoanelor din sistemul de
protec ie.

În consecin  domnule Pre edinte, v  rug m s  ave i amabilitatea, prin
pârghiile administrative pe care le de ine i, s  verifica i activitatea desf urat
de c tre aceast  institu ie, privind aspectele semnalate, dar i alte aspecte
asupra c rora planeaz  o serie de suspiciuni, mai ales în gestionarea
fondurilor publice, pentru a putea fi luate m surile ce se impun în
eficientizarea activit ii D.G.A.S.P.C. Maramure , de care depinde soarta a
mii de copii i persoane cu handicap, care a teapt  cu ner bdare un sprijin din
partea dumneavoastr .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umesc. Sunt comentarii asupra acestui
raport?

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs:  bucur c  ni s-a prezentat acest
raport, chiar cu o a a mare întârziere, având în vedere c  noi l-am solicitat înc  din
luna octombrie iar acum este martie. Sigur c  p rerile sunt împ ite, dar dac  au
fost aten i m car o parte din colegi, s-a putut în elege foarte clar c  sunt extrem de
multe lucruri în neregul acolo. Din acest punct de vedere, chiar dac  doamna Ilea



nu ne-a f cut o propunere concret , cred c  este de bun sim  ca la ceea ce deja tim
i la ceea ce s-a discutat în ultimele luni,  nu putem avea decât o singur  propunere:

demiterea conducerii executive a institu iei de protec ie a copilului Maramure .
Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, inând

cont de faptul c  70% din banii bugetului consiliului jude ean sunt direc iona i c tre
D.G.A.S.P.C. Maramure , cred c  nu trebuie s  ne l m târâ i într-o chestie
emo ional , ci s  gândim exact pe acel raport de activitate. Repet deci, dac  cineva,
în baza acestui raport este g sit vinovat, atunci s  mearg  acas ! Dac  nu este
vinovat, atunci s  facem ceea ce trebuie i s  d m Cezarului ce-i al Cezarului! Nu
este corect s  ne pronun m înainte de o sentin , c ci noi nu facem execu ie aici!
Mul umim mediei c  s-a implicat i se implic , este chiar datoria ei s-o fac , dar
sunt anumite lucruri care in de organizarea intern , unde trebuie s  se ia decizii în
consecin . Mai mult, nu vreau s  par r uvoitor, dar doamna care a dat citire acestui
raport este doamna care a fost schimbat  de actualul director de la DGASPC
Maramure , de domnul Boitor. Nu vreau ca din acest caz s  se creeze un fel de
lupt , sub o fals  impresie, pe care s  o mediatiz m noi, pentru c  pierdem ceea ce
este mai important, pierdem credibilitatea maramure enilor, care vor crede c  nu
suntem pu i aici decât de fa ad ! Noi nu suntem de fa ad i trebuie s  aplic m
legea!

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Fac parte i eu din comisia de asisten
social i protec ia copilului i am urm rit lucrurile de-a lungul timpului. Trebuie s

 spun cu triste e c  ast zi am aflat de o victimizare a unui copil, o feti  care,
datorit  acestor dezbateri încruci ate în pres , la ora actual  nu mai este primit  în
familie. Se afl  la sfâr itul unei perioade de observa ie de ase luni i nu mai are
acces, pentru c  fiind stigmatizat  de anumite acuza ii c  ar fi fost atins  într-un loc
sau altul ea a devenit un paria. Acestea sunt lucruri extrem de sensibile i nu este
normal s  nominaliz m copii pentru a da jos un om, cu riscul de a antrena într-o
stare foarte precar  un copil. Trage i cu tunurile în cine trebuie, dar aten ie ce
victime colaterale face i!

Drept urmare, v  cer un singur lucru: dac  este cineva vinovat, s  pl teasc ,
dar trebuie s  avem grij  ce facem!

Dl.consilier jude ean Ioan Costiuc: Domnule pre edinte, eu sunt de p rere
 ceea ce insereaz  doamna pre edint  de comisie Cornelica Ilea în acest raport nu

face parte din perioada 2012 – 2014! Eu nu pot -i fac judecata de apoi domnului
Boitor pentru fapte petrecute în trecut, în anii 2009-2010! Exista i atunci o comisie
i trebuia s - i fac  treaba. Iar din geneza f cut  de colegul nostru Kovacs observ
 domnia sa îl critic  pe domnul Boitor cam din anul 2009, ceea ce nu-mi asum i

nu-mi însu esc. Institu ia de protec ie a copilului este una grea, cunosc în mare
parte ceea ce se întâmpl  la Sighet i consider c  domnul Boitor i-a f cut datoria.
Sunt neajunsuri destule, pentru c  nu sunt nici bani nici personal suficient acolo.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: În primul rând îmi pare r u c  încet încet
discu ia despre Direc ia de Asisten  Social i Protec ia Copilului i vizavi de
persoana domnului director Boitor se transform  într-una politic , pentru c  nu



acesta a fost scopul discu iei de ast zi sau a raportului comisiei de protec ie a
copilului din care fac parte consilieri din toate partidele politice care reprezint
Maramure ul în consiliul jude ean. Sunt unul dintre cei mai vechi consilieri
jud eni, îl cunosc pe domnul Boitor de foarte mult  vreme i pot s  spun c  am
avut o colaborare destul de bun  în anumite perioade. Am avut îns i foarte multe
dispute în urma c rora au fost corectate multe lucruri în cadrul institu iei, în special
cele legate de procedurile de achizi ii. Astfel, pe lâng  lucrurile bune pe care le-a

cut, au fost i foarte multe nereguli, pe care le-am descoperit cu to ii în ultima
perioad i datorit  presei, care a reu it s  ne semnaleze anumite disfunc ionalit i
în cadrul Direc iei, pe care nu le putem accepta i cu care nu putem merge înainte.
Nu v  ascund faptul c , având o anumit  leg tur  de prietenie cu domnul Boitor,
chiar vineri, într-o discu ie i-am spus c  va exista posibilitatea ca ast zi în plen s
se ia o decizie în ceea ce prive te persoana dânsului, pe urm toarele considerente:
1) raportul comisiei noastre, precum i concluziile pe care le are marea majoritate,
încep cu cuvântul „nu”; 2) nu vorbim neap rat de o presiune a mass-mediei, ci mai
mult de presiunea opiniei publice maramure ene, care este profund nemul umit  de
activitatea desf urat  în aceast  institu ie de protec ie a copilului. Îmi doresc ca
aceast  institu ie s  func ioneze foarte bine, pentru c  este poate cea mai important
institu ie pe care consiliul jude ean o are în subordine, institu ia cu cel mai mare
buget i de care trebuie s  avem cea mai mare grij . Datorit  faptului c  lucrurile
care se întâmpl  acolo sunt foarte sensibile, o conducere executiv  se erodeaz  în
timp, oricât de bun ar fi managerul acela, oricât de multe lucruri bune ar face, se
adun i foarte multe lucruri extrem de sensibile, care r mân în aten ia opiniei
publice. A a c  un director la o asemenea institu ie nu poate r mâne în func ie
foarte mult timp, pentru c  natura func iei este de acest fel. Tocmai de aceea, eu
l-am rugat pe domnul director ca înainte ca noi s  lu m o decizie în ce-l prive te, s
fac  un pas înapoi, s  spun  c  a fost suficient de mult timp în fruntea acestei
institu ii i poate ar fi cazul s  lase pe altcineva. Poate c  ar fi cazul ca cineva, mai
tân r i cu mai mult aplomb, s  vin i s  reformeze aceast  institu ie, s  o duc
înspre mai bine, pentru c  asta ne dorim cu to ii. Singurul lucru pe care nu-l doresc
este s  nu facem o dezbatere politic . Putem vorbi multe despre dosarele care s-au
adunat în pres , de in i eu astfel de dosare i pot s  i le transmit cu mare pl cere
colegului Cerne tean, unul chiar am s  i-l fac cadou acum, c  poate, dac  o s -l
citeasc  o s  vad  c  lucrurile semnalate în acel raport sunt de o mare gravitate i
nu pot fi trecute cu vederea.

De aceea, sus in punctul de vedere al domnului Kovacs, a grupului de
consilieri PSD-UNPR-PC-PNL, care vor cere ast zi demiterea întregii conduceri
executive a DGASPC Maramure .

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Stima i colegi, este foarte
important s  ne d m seama de dou  lucruri: 1) raportul a fost favorabil i 2) nu
vrem ca noi, cei din consiliul jude ean, s  fim acuza i pe la col uri c  primim
anumite avantaje financiare pentru a-l sus ine în func ie pe domnul Boitor! Deci,



repet, dac  în baza raportului de activitate a fost g sit vinovat i este vinovat, s  fie
demis! Nu îl ine nimeni în bra e!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În consecin , ascultând pledoariile pasionale,
administrative, politice sau cum le ve i numi, fac urm toarea propunere, referitor la
solicitarea domnului consilier Marinel Kovacs i a domnului vicepre edinte Zetea:
includerea pe ordinea de zi a acestui subiect, eliberarea din func ie a întregii
conduceri executive a Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure .

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi?
19 consilieri jude eni au votat pentru, 5 consilieri au votat împotriv ,  4  s-au

ab inut de la vot, iar 3 consilieri jude eni nu i-au exprimat votul.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Majoritatea a fost întrunit , iar proiectul a fost

inclus pe ordinea de zi.
Domnul secretar Dumu a mi-a atras aten ia, i are dreptate, c  privitor la

partea de form  a proiectului de hot râre, având în vedere c  este vorba de
persoan , votul trebuie s  fie secret. Apoi, nu ar fi lipsit de importan  avizul
comisiei, fiind vorba totu i de o func ie public . A adar, propun ca aceast  hot râre

 fie l sat  ultima pe ordinea de zi, facem o pauz i relu m. Pân  la acel moment
haide i s  parcurgem ordinea de zi planificat  pentru ast zi.

Începem, a adar, cu proiectul 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 2014. Comisia a avizat favorabil proiectul de hot râre.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, ti i cu ce
pot asem na eu aceast  împ eal  a banilor din comisia de buget-finan e? Cu o
mas  la care unii meseni au primit gr tare, mici i ni ele, iar al ii au primit doar
scobitori! Dac  este posibil a a ceva, i dac  dumneavoastr  face i cinste jude ului
Maramure , atunci eu m  mîndresc oarecum cu dumneavoastr ! Nu este posibil ca
10 prim rii s  primeasc  5 miliarde lei, iar celelalte nimic sau aproape nimic!
Comuna Dumbr vi a a primit 6 miliarde, T ii M gher  7 miliarde, iar alte 10
comune au primit 5 miliarde! Primarilor c rora nu le-a fost repartizat nimic, am s
le trimit eu câte o cutie cu scobitori, cu men iunea c  „asta le-a dat consiliul
jude ean”! Propun, dac  se mai poate, s  facem o nou recalculare a sumelor.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, consiliul jude ean se
pronun  prin vot. Dumneavoastr  ave i competen a legal  de a formula
amendamente. În cadrul edin ei comisiei economico-financiare a fost formulat un
amendament care a fost respins, acum dumneavoastr  pute i reitera în plen, i
consiliul se va pronun a prin vot. Aceasta este modalitatea în care func ioneaz
consiliul jude ean.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Exist  amendamentul scris pe
verso-ul raportului de avizare la proiectul de hot râre. V-  ruga pe dumneavoastr

 îi da i citire.



Dl.consilier jude ean Alexandru Deac: Domnule pre edinte, haide i s
scurt m pu in discu ia c  eu sunt gr bit, trebuie s  trec peste Gutin, sunt i de gard
i sunt decompensat. Am o singur  întrebare: care sunt criteriile de repartizare a

acestor sume, înafar  de cele politice?
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cele prev zute de lege.
Acum, din ce mi-am notat eu în cadrul edin ei comisiei economico-

financiare, domnul consilier Felician Cerne tean a propus a a: diminuarea cu 50
mii lei a sumei pentru ora ul Baia Sprie, care s  fie aloca i în plus ora ului S li tea
de Sus; diminuarea sumei de la ora ul T ii M gher  cu 100 mii lei, care s  fie
distribu i astfel: 50 mii lei pentru Cîmpulung la Tisa i 50 mii lei la B se ti;
diminuarea sumei prev zut  pentru ora ul Ulmeni 100 cu mii lei, care s  fie aduna i
tot a a, pe din dou , câte 50 mii lei pentru Cicârl u i Cup eni; diminuarea sumei
de la ora ul Vi eu de Sus cu 100 mii lei, care s  fie da i în plus comunelor Dese ti
i Gârdani (câte 50 mii lei pentru fiecare); de asemenea, s  fie lua i de la comuna

Dumbr vi a 100 mii lei, care s  fie da i la prim riile Gro ii ible ului i Petrova
(tot a a, câte 50 mii lei), ultima propunere fiind diminuarea cu 50 mii lei a sumei
stabilit  pentru comuna Recea, care s  fie dat  la S cel.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Dac  la primul punct de pe ordinea de zi
am fost pe aceea i lungime de und  cu domnul Cerne tean, acum nu mai pot fi,
pentru c  politiz m i nu avem voie s  politiz m sumele pe care consiliul jude ean
le distribuie i pe care Direc ia General  a Finan elor Publice Maramure  le
repartizeaz . Trebuie s  venim preg ti i la edin e i s tim c  aceste sume merg
spre unit ile administrativ-teritoriale din mai multe direc ii, i anume: sume
alocate din surse proprii de finan are, sume care vin de la Finan ele Publice i sume
pe care le putem da noi, în compensare, de la Consiliul jude ean. Faptul c
dumneavoastr  vre i s  lua i bani de la prim rii care nu încaseaz  de la Finan e
sume importante pentru echilibrarea bugetelor este un lucru r u! Dac  vre i s  lua i
bani de la Dumbr vi a, T ii M gher , Arini  sau F rca a, vreau s  v  citesc în
compensare câ i bani primesc ace tia de la Finan ele Publice Maramure : comuna
Dumbr vi a prime te doar 600 milioane în compara ie cu comuna Coroieni, care
prime te aproape 5 miliarde; T ii M gher  prime te de la DGFP Maramure
890 milioane, în compara ie cu Cup eniul, care prime te aproape 12 miliarde;
vorbim despre Arini , care prime te de la Finan e 2 miliarde, în compara ie cu

li tea, care prime te 6 miliarde. Deci, ca s  în elegem felul în care se face
administra ie ar trebui s  ne în elegem înainte i nu doar s  vorbim a a, f  s tim
cum stau lucrurile, pentru c  aceste prim rii care ast zi primesc finan ri de la
consiliul jude ean le-am dat bani în compensa ie pentru c  nu li s-au repartizat
sume de la Direc ia Finan elor Publice Maramure ! Unele prim rii au primit bani
mai pu ini de la Finan e datorit  faptului c  ele colecteaz  bani mai mul i din
impozitele i taxele locale, astfel c  nu primesc bani pentru echilibrarea bugetelor
locale decât de la consiliul jude ean!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, da i-mi voie acum s  v  supun
votului amendamentul propus de colegul nostru Cerne tean.



Amendamentul a fost respins la vot, întrunind 6 voturi pentru, 20 voturi
împotriv i 3 ab ineri.

Este supus apoi adopt rii proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 25 voturi pentru i 6 voturi împotriv

HOT RÂREA Nr. 27/2014
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 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre pentru repartizarea pe unit i administrativ teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumurile comunale pe anul 2014. Exist
avizul favorabil dat de comisia de specialitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.28/2014
pentru repartizarea pe unit i administrativ teritoriale a sumelor defalcate din

taxa pe valoarea ad ugat  pentru drumurile comunale pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect pe care vi-l supun spre
adoptare este cel pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure  la
diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar . i acesta a ob inut avizul favorabil al
comisiei.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, avem un
amendament aici, în sensul modific rii sumei repartizat  prin articolul 1, de la
135,0 mii lei la 145,0 mii lei; de asemenea, în anex  se modific  suma repartizat  la
pozi ia Total ac iuni culturale  Sprijin financiar pentru organizarea spectacolului
aniversar Tradi ie i continuitate  alocarea sumei de 70 mii lei c tre Ansamblul
Na ional Folcloric Transilvania Baia Mare.

Este supus votului amendamentul i proiectul de hot râre în integralitatea sa.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.29/2014
pentru aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul urm tor avem proiectul de hot râre
privind însu irea documenta iilor cadastrale pentru imobilele din domeniul public



al jude ului Maramure , utilizate de Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie. Având
avizul comisiei juridice, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.30/2014
privind însu irea documenta iilor cadastrale pentru imobilele din domeniul

public al jude ului Maramure , utilizate de Spitalul de Boli Infec ioase
i Psihiatrie Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem mai departe, la proiectul de hot râre
privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.300 mii lei aprobat  în
bugetul jude ului pe anul 2014 pentru activitatea „Servicii recreative i sportive”.

Dl.consilier jude ean C lin Andrei Tuns: Domnule pre edinte, comisia de
sport a avizat favorabil hot rârea, suma de 2.300 mii lei împ indu-se astfel: suma
de 1.750 mii lei pentru finan area structurilor sportive de prim e alon, iar suma de
550 mii lei pentru acordarea de finan ri nerambursabile pentru activit i non profit
de interes general, în domeniul sportului.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnilor colegi, sunt de acord cu cele
propuse, cu men iunea c  mi-  dori ca întotdeauna sumele pentru finan rile
nerambursabile la activit ile non profit de interes general din domeniul sportiv s
fie cât mai mari. De-a lungul timpului, fiind pre edinte al comisiei de sport, am
crescut succesiv sumele pentru celelalte cluburi i asocia ii sportive din jude . În
acest moment ne afl m din nou la un procent de 25% de i  fi dorit s  fie mai
mare, i, având în vedere necesarul de finan are pentru cluburile de prim e alon, am
rug mintea c tre domniile voastre ca de anul viitor s  cre tem acest procent undeva
la m car 30%.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: V  supun votului proiectul de hot râre.
S-a adoptat, cu 30 voturi pentru (doi consilieri jude eni neparticipând la

vot)
HOT RÂREA Nr.31/2014

privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.300 mii lei
aprobat  în bugetul jude ului pe anul 2014 pentru activitatea

„Servicii recreative i sportive”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun la
vot este cel privind stabilirea structurilor sportive de prim e alon care vor beneficia
de finan area programelor sportive în anul 2014.

Dl.consilier jude ean C lin Andrei Tuns: Comisia a avizat favorabil i
acest proiect, cu observa ia c  anul trecut am avut trei echipe sportive de prim

alon, anul acesta avem cuprinse patru, îns  facem un amendament pentru
introducerea în plus a unei echipe care activeaz  în superliga na ional . Este vorba
de echipa de fotbal feminin „A.S. Independen a Baia Mare”.



Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun votului proiectul de hot râre, cu
amendamentul formulat.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 3 ab ineri

HOT RÂREA Nr.32/2014
privind stabilirea structurilor sportive de prim e alon

care vor beneficia de finan area programelor sportive în anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 6 pe ordinea de zi avem proiectul
de hot râre pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului
financiar pentru unit ile de cult din jude ul Maramure  în baza Ordonan ei
Guvernului nr.82/2001.

Având avizul favorabil dat de cele dou  comisii de specialitate, proiectul de
hot râre este supus la vot.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere

HOT RÂREA Nr.33/2014
pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar

pentru unit ile de cult din jude ul Maramure
în baza Ordonan ei Guvernului nr. 82/ 2001

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare în cele ce urmeaz
proiectul de hot râre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru finan ri
nerambursabile în domeniul culturii pe anul 2014. În edin a de azi dimine  a
comisiei pentru activit i economice s-a dat aviz favorabil, inclusiv pentru
modific rile solicitate.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.34/2014
privind aprobarea Ghidului solicitantului

pentru finan ri nerambursabile în domeniul culturii pe anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure  în Comisia pentru
evaluarea i asigurarea calit ii la Centrul colar de Educa ie Incluziv  Sighetu
Marm iei.

Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan: Domnule pre edinte, comisia a
dat aviz favorabil, cu propunerea ca domnul Tivadar Ioan s  reprezinte consiliul
jude ean în acea comisie.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Dac  nu sunt alte propuneri, v  supun votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere



HOT RÂREA Nr.35/2014
privind desemnarea reprezentantului Consiliului jude ean Maramure

în Comisia pentru evaluarea i asigurarea calit ii
la Centrul colar de Educa ie Incluziv Sighetu Marma iei

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare proiectul de
hot râre pentru modificarea anexei nr. 11 la Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 15/ 2014 de aprobarea bugetului jude ului Maramure i a anexei la
Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 113/ 2013 privind stabilirea
num rului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului jude ean Maramure
i al institu iilor i serviciilor din subordine. Comisia juridic i cea de buget-

finan e au dat aviz favorabil proiectului de hot râre.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.36/2014
pentru modificarea anexei nr.11 la Hot rârea Consiliului jude ean

Maramure  nr. 15/2014 de aprobare a bugetului jude ului Maramure
i a anexei la Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 113/2013
privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate al

Consiliului jude ean Maramure i al institu iilor i serviciilor din subordine

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre de pe ordinea de zi
este cel privind modificarea statului de func ii la coala de Arte „Liviu Borlan”
Baia Mare. Cu avizul comisiilor de specialitate, vi-l supun spre adoptare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.37/2014
privind modificarea statului de func ii

la coala de Arte „Liviu Borlan” Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiectul de hot râre urm tor este cel privind
aprobarea modific rii programelor de transport pentru re eaua de trasee jude ene
prin suplimentarea i reducerea num rului de curse, modificarea graficelor de
circula ie, introducerea de sta ii i m rirea num rului  de km, pe perioada 2014 –
2019.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, comisia de
amenajarea teritoriului a dat aviz favorabil, cu urm torul amendament: pentru
cursa care merge din Baia Mare spre Bor a, pe traseul Mara-Vadu Izei-Sighetu
Marma iei-Bârsana s-a schimbat programul de circula ie, iar în caietul de sarcini
se va înlocui traseul Baia Mare  Bor a, cod traseu 111, al autog rii BusTrans cu
autogara Mara C tori .



S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.38/2014
privind aprobarea modific rii programelor de transport pentru re eaua de

trasee jude ene prin suplimentarea i reducerea num rului de curse,
modificarea graficelor de circula ie, introducerea de sta ii i m rirea

num rului  de km, pe perioada 2014 – 2019

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, la punctul pe care l-am
introdus pe ordinea de zi la solicitarea colegilor, a  dori s  fac mai întâi câteva
considera ii de ordin tehnic. Pe Legea 188/1999 privind statutul func ionarului
public, din punct de vedere al modalit ii juridice prin care poate înceta raportul de
serviciu al unui func ionar public, suntem în situa ia în care putem proceda ori la
eliberarea din func ie ori destituirea, îns  doar dup  epuizarea tuturor procedurilor
stabilite prin acest statut. Eu nu spun c  nu se poate adopta o hot râre în alte
condi ii, dac  dorim, i nu înseamn  c  aceasta trebuie s  fie i legal . Dar, eu
recomand s  respect m dispoz iile legii speciale, având în vedere solicitarea
consiliului jude ean, s  urm m procedurile stabilite, pentru a nu avea nici un fel de
probleme din punct de vedere al legalit ii hot rârii. Am luat act de solicitarea
domniilor voastre i de aceea mi-a venit ideea s  introduc în plen pentru discu ie
aceast  chestiune, pentru c  nu poate s  fie decât benefic  în g sirea celor mai bune
solu ii. A adar, rog atât colegii din comisia de specialitate cât i pe ceilal i
consilieri s  analizeze activitea desf ura  de Direc ie în anul 2013, s  acorde
calificative sau dac  este cazul s  propun  sanc iunile necesare i în func ie de
aceasta s  adopt m o hot râre care s  îndeplineasc  toate condi iile de fond i
form  prev zute de legile în vigoare. Aceasta este propunerea mea i nu trebuie
neap rat s  fi i de acord cu ea.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: Stima i colegi, ne afl m în situa ia
în care noi consilierii jude eni nu putem lua o decizie sau o hot râre care s  nu fie
legal ! Drept urmare, îmi exprim dorin a – i v  adresez imperios i rug mintea –
de a proceda la a întreprinde toate demersurile pentru a aplica ceea ce ast zi
consiliul jude ean a hot rât. Adic  a dat un vot de neîncredere în actuala conducere
a DGASPC i v  adres m dumneavoastr , domnule pre edinte, solicitarea de a g si

ile legale prin care s  se pun  în aplicare acest vot.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Este evident faptul c  noi nu putem lua o

hot râre care s  nu fie legal , dar, având în vedere c  am inclus pe ordinea de zi
acest punct, este nevoie ca noi, plenul, s  d m un vot prin care s  mandateze
pre edintele consiliului i conducerea executiv  s  g seasc  orice cale legal  care

 duc  acest vot al nostru privind demiterea conducerii DGASPC Maramure  la
îndeplinire.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, suntem în
sura în care, având în vedere calitatea de func ionari publici, cu certitudine

procedura legal  de urmat este cea prev zut  în Legea 188 privind statutul



func ionarilor publici, dar inând cont de ceea ce s-a discutat în faza introductiv  la
aceast edin  eu consider c , informal, poate s  fie dat un vot care s  arate o
pozi ie a consiliului jude ean vizavi de aceast  tem , lucru care se impune cu
necesitate, deoarece trebuie s  avem un rezultat la toat  discu ia avut  pân  acum.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, mai aveam pe ordinea de zi un
proiect de hot râre care vizeaz  înlocuirea în comisii între membrii UNPR. Îl rog
pe colegul nostru Ambru  s  fac  propunerea, iar dup  ce supun la vot acest proiect
de hot râre, vom g si o formulare comun  pentru subiectul privitor la conducerea
DGASPC Maramure .

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, am s  vorbesc eu în
locul colegului Ambru . Este vorba practic de un schimb în cele dou  comisii, între
cei doi colegi. Astfel, domnul Corin Chereche iese din comisia pentru activit i
economico-financiare i intr  în comisia pentru urbanism i amenajarea teritoriului,
în locul domnului Ambru , iar domnul Ambru  merge pe locul domnului
Chereche .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În regul . Supun la vot propunerea de
modificare a componen ei unor comisii de specialitate ale Consiliului jude ean.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.39/2014
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate,

pe domenii de activitate

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Acum, revenind la subiectul anterior,
concluzionând din pledoariile colegilor nostri, am în eles c  se cere votul plenului
consiliului jude ean pentru mandatarea conducerii consiliului de a efectua
demersurile legale în vederea schimb rii conducerii executive a Direc iei Generale
de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure .

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, consider m c
activitatea acestei institu ii este nesatisf toare, fapt ce implic  în consecin
calificativele echipei de management.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, dac  d m
acest vot informal, se va mai face o comisie de specialitate, se va întruni din nou?
Pentru c  am aflat acum c  doamna Ilea, colega noastr i pre edint  a comisiei de
asisten  social i protec ia copilului a întocmit acest raport f  s -i informeze pe
colegii dînsei din comisie!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: i doamna Ilea tocmai de aceea a citit ast zi
în plen acest raport al comisiei, pentru ca el s  poat  fi adus la cuno tin a tuturor!

Dl.consilier jude ean Ioan Co tiuc: Domnule pre edinte, raportul prezentat
de doamna Ilea nu s-a citit în prezen a membrilor comisiei de asisten  social i
protec ia copilului! Am impresia c  acest document face parte din serialul “1001 de
nop i”!



D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Domnule pre edinte, fiecare dintre
colegii mei din comisie i-a spus punctul de vedere vizavi de acest raport, punct pe
care eu l-am prezentat aici. Domnule Cerne tean, crede i c  este necesar ca punctul
meu de vedere s  fie supus dezbaterii în comisie sau în consiliul jude ean?

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Nu, îns  cred c  ceilal i
consilieri membri i ei în comisie trebuia s  fi tiut ce face i dumneavoastr  acolo!
Nu mi se pare corect ca dumneavoastr  s  veni i acum s  arunca i anatema, din
pozi ia dumneavoastr , iar ceilal i s  nu tie. Eu nu ap r pe nimeni, îns  nu e
corect!

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Este vorba de un set de 20 de
întreb ri formulate de mine, pe care eu le-am prezentat aici vizavi de consilierii
care au luat cuvântul.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Stima i colegi, la edin a anterioar ,
când s-a citit raportul prezentat de domnul director Boitor, fiecare am avut o opinie,
care s-a notat în procesul verbal de edin . Doamna doctor Ilea a luat opiniile
noastre de-acolo i le-a inserat în raportul pe care l-a citit aici, îns  raportul în sine,

a cum a fost citit ast zi aici, este foarte adev rat c  nu l-am v zut!
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnilor colegi, eu cred c  se impune la

modul foarte serios s  încet m ast zi aceste dezbateri.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Stima i colegi, haide i s  debloc m

situa ia, prin urm toarea formulare:  “Plenul Consiliului jude ean Maramure  cere
demiterea, eliberarea din func ie sau demisia conducerii executive a Direc iei
Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i cere imperativ
conducerii executive a Consiliului jude ean Maramure i pre edintelui Consiliului
jude ean s  urmeze procedurile legale în acest sens, în cel mai scurt timp posibil”.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului solicitarea domnului
vicepre edinte Gabriel Zetea.

S-a adoptat, cu 21 voturi pentru, 5 voturi împotriv i 4 ab ineri.

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 10 martie
2014.

PRE EDINTE,
  Zamfir Ciceu

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a

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


