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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei edintei extraordinare a Consiliului Jude ean

Maramure  din data de 3 APRILIE 2014

edin a este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  prin
Dispozi ia nr.74 din 2.04.2014, publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului” din
ziua de miercuri, 2 aprilie 2014.

Sunt prezen i 26 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  directori
din cadrul direc iilor de specialitate ale consiliului jude ean Maramure i
reprezentan i ai mass-mediei jude ene.

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

1. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a
Proiectului Maramure – Spa iu cultural multietnic, propus spre
finan are în cadrul Programului Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014
i co-finan area acestuia;

Puncte suplimentare:
2. Proiect de hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a

Proiectului O fotografie cât o mie de cuvinte, propus spre finan are în
cadrul Programului Mecanismul Financiar SEE 2009-2014;

3. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii nr.162/2012 privind
stabilirea unor m suri pentru desemnarea membrilor Consiliului de
administra ie la R.A.Aeroportul Interna ional Baia Mare.

Ordinea de zi a fost adoptat  cu unanimitate de voturi.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Începem, stima i colegi, cu proiectul de

hot râre privind aprobarea promov rii în parteneriat a Proiectului Maramure –
Spa iu cultural multietnic, propus spre finan are în cadrul Programului
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 i co-finan area acestuia. Comisia pentru
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activit i economico-financiare a avizat favorabil acest proiect. Dac  nu sunt
comentarii, vi-l supun la vot.

S-a adoptat, cu 25 voturi pentru i un vot împotriv ,

HOT RÂREA Nr.40/2014
privind aprobarea promov rii în parteneriat a Proiectului Maramure –
Spa iu cultural multietnic, propus spre finan are în cadrul Programului

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 i co-finan area acestuia

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare primul proiect
înscris pe ordinea de zi suplimentar , privind aprobarea promov rii în parteneriat a
Proiectului O fotografie cât o mie de cuvinte, propus spre finan are în cadrul
Programului Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. i acest document a primit
aviz favorabil din partea comisiei de specialitate a Consiliului jude ean, a a c  vi-l
supun la vot.

S-a adoptat cu 25 voturi pentru i un vot împotriv

HOT RÂREA Nr.41/2014
privind aprobarea promov rii în parteneriat a Proiectului O fotografie cât o

mie de cuvinte, propus spre finan are în cadrul Programului Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ultimul proiect de hot râre înscris pe ordinea
de zi a edin ei de azi este pentru modificarea Hot rârii nr.162/2012 privind
stabilirea unor m suri pentru desemnarea membrilor Consiliului de administra ie la
R.A.Aeroportul Interna ional Baia Mare. Se modific  art.4 al acestei hot râri, care
va avea urm torul con inut: desemnarea membrilor în consiliul de administra ie
al R.A. Aeroportul Interna ional Baia Mare, cu excep ia reprezentantului
Ministerului Finan elor Publice, se va face pe baza selec iei prealabile efectuate
de c tre o comisie constituit  prin Dispozi ie a Pre edintelui Consiliului jude ean,
format  din speciali ti în recrutarea resurselor umane . V  supun votului
proiectul de hot râre.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.42/2014
pentru modificarea Hot rârii nr.162/2012 privind stabilirea unor m suri

pentru desemnarea membrilor Consiliului de administra ie la R.A.Aeroportul
Interna ional Baia Mare
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În acest moment ordinea de zi este parcurs  în
întregime.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, permite i-
mi s  aduc în aten ia dumneavoastr  o problem  care s-a discutat în comisia de
activit i economico-financiare, în sensul c  am dori, pe cât se poate, s  nu ne mai
fie aduse cu atât de mare întârziere materialele care urmeaz  a fi analizate i
avizate în comisie, ca s  avem i noi timp suficient pentru lecturarea lor. Apoi, o
alt  chestiune pe care doresc s  o reiterez este cea legat  de drumul Baia Sprie –
Bârsana i m  întreb cu ce au p tuit oamenii din acele zone. Într-o anumit
perioad  conducerea Consiliului jude ean a fost vinovat , domnul Mircea Man
fiind f cut incompetent, etc. Dar acum, dumneavoastr  to i cum sunte i, dup  doi
ani de zile de când conduce i, c  a i promis, domnul Zetea a promis într-o emisiune
televizat , c  se va face un miracol i drumul va fi terminat, dar eu cred c  va fi un
miracol atunci când se vor apuca de lucru! Cine este de vin  c  nu sunt continuate
lucr rile acolo? Comisia de licita ie, constructorul, sau cine? C  v d c  se tot
„arunc  pisica în curtea vecinului” i nu se întâmpl  nimic acolo! Mai mult decât
atât, ast zi am fost la domnul Florea Traian care mi-a spus c  nu poate s -mi dea
anumite date pentru c  sunt confiden iale i se afl  la dumneavoastr  în birou! Eu
nu cred c  astfel de date care sunt pe bani publici pute i s  le ine i dumneavoastr
confiden ial! Apoi, din câte am în eles tot de la domnul Florea, licita ia la drum s-a
anulat i exist i un termen de contesta ie, de dou -trei s pt mâni, care se poate
întinde la nesfâr it! V d c  dup  doi ani de zile nu se întâmpl  nimic bun la acest
drum i eu nu v  acuz pe dumneavoastr  exclusiv, dimpotriv ! A  vrea ca întreaga
conducere executiv  s  î i pun  un semn de întrebare cu privire la aceast
chestiune, pentru c  ne afl m într-o situa ie dezastruoas ! Iar popula ia din Cavnic,
Bârsana, Baia Sprie, ti i pe unde mai trece acest drum este convins  c  nu se
va mai face nimic cu acesta! A a c  stau i m  întreb cine este incompetent în acest
moment?!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, am s  v  r spund. Dac
 întreba i cu ce au p tuit oamenii de pe traseul Baia Sprie – Bârsana v  spun -

i poate c  n-o s  v  plac – în primul rând, pentru c  l-am avut un mandat
pre edinte pe Mircea Man. A fost un p cat, dar probabil c  nu al nostru. Spunea
Seneca, cu vreo dou  mii de ani în urm , c errare humanum est sed perseverare
diabolicum. Dac  a gre i este omene te, a persevera în gre eal  este lucrul
dracului. A a cum bine ti i, la momentul la care am avut raportul de evaluare al
comisiei, am convocat în aceea i zi o conferin  de pres , prin care am expus
public care este rezultatul procedurii i de ce  s-a ajuns la un atare rezultat. Am
considerat aceasta ca fiind cea mai bun  modalitate de comunicare public , i c  nu
avem absolut nimic de ascuns. Din p cate, avem anumite rigori legale i nu mai
vreau s  fim în situa ia în care s  avem constructor doar de form . Am rugat



4

agen ii economici s  vin  cât mai mul i la licita ie, dar dac  ace tia nu reu esc s
formuleze o ofert  tehnic  bun , care s  ating  toate punctele din proiectul tehnic –
cum de exemplu, am avut neofertat  Valea Cavnicului – am considerat - i nu am
avut cum s  consider m altfel cât  vreme exist  dispozi ia legal , adic  Ordonan a
34 care reglementeaz  sistemul de achizi ii publice în România – c  trebuie s  d m
prioritate legii i s  o aplic m a a cum este ea, bun  sau rea, indiferent dac  ne
asum m sau nu r spunderea politic - iar eu mi-o asum f  niciun fel de probleme
i prefer s  procedez a a decât s -mi asum altfel de r spundere f când ilegalit i în

proceduri de achizi ii publice. Am s  v  spun deschis i întotdeauna c  procedurile
de achizi ii publice se desf oar  public i transparent. A a c  nu am vrut s  avem
nici un fel de eroare la achizi ia public , iar comisia de evaluare – chiar dac  mie,
personal rezultatul nu-mi convine c ci a  fi preferat s  avem de mult  vreme un
executant serios, lucru care nu s-a putut – a în eles c  nu trebuie s  persever m în
aceea i gre eal , adic  s  avem un executant doar de dragul de a-l avea. Prefer s
relu m aceast  procedur  de achizi ie public , s  avem suficient  demnitate s  ne
asum m acest lucru – eu mi-am asumat raportul procedurii care a fost verificat de

tre reprezentan ii Ministerului Finan elor – din punct de vedere procedurat cred
 nu am gre it cu nimic i îmi pare sincer r u c  nu am reu it s  avem acolo un

executant. Dar, totodat , a repeta aceea i gre eal  care a fost f cut  înainte i s  ne
trezim ca, pe final de an 2014 sau pe la mijlocul anului 2015 care este ultimul de
implementare, s  avem un executant care nu î i poate duce la îndeplinire contractul
asumat ar fi fost mult mai r u decât situa ia actual . Îmi asum public toate acestea
i nu spun c  pentru reluarea licita iei este de vin  Mircea Man sau altcineva, ci

doar cei care nu i-au f cut oferta în conformitate cu caietul de sarcini.
Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pr edinte, societatea

comercial  SEARCH CORPORATION, care a f cut studiul de fezabilitate i
firmele care au venit i au licitat sunt antrenate într-un lan  prost, care nu este în
regul . Eu nu cred c  o firm  care vine la licita ie i descarc  de pe S.E.A.P. acel
caiet de sarcini   nu- i face un calcul exact înainte de a participa la licita ie. M
întreb dac  nu cumva exist  vreo inten ie de-a cuiva s  dirijeze o anumit  firm  s
mearg  acolo, s  continue lucr rile?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Înafar  de-a dumneavoastr  eu nu cred c
exist  alta.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Eu nu am nicio firm  de
construc ii. i indiferent dac  v  asuma i sau nu, exist  o singur  problem : în
acest an, începând cu momentul de fa , acolo nu se va mai face nimic, iar dac
nici anul viitor nu se vor mi ca lucrurile, atunci probabil va trebui s  d m banii
înapoi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, fiecare gânde te a a cum
tr ie te. Singurii vinova i pentru întocmirea ofertelor sunt chiar cei care le-au
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depus. Comisia de evaluare nu poate face altceva decât s  verifice, potrivit
dispozi iilor legale, conformitatea documenta iei depuse cu documenta ia de
atribuire. Documenta ia de atribuire a fost întocmit  de c tre speciali ti tehnic,
verificat  de c tre organismul intermediar al Agen iei de Dezvoltare Nord-Vest,
aprobat  în edin a consiliului tehnic de-acolo, i abia dup  aceea am avut
posibilitatea ca noi s  lans m procedurile de achizi ie public . Din acest motiv,
durata de la momentul la care va  fi  analizat proiectul pân  la care am putut preda
documenta ia pentru achizi ia public  a fost mai lung , pentru c  ADR Nord-Vest,
prin speciali tii s i i pe urm  la Autoritatea de Management, au verificat proiectul
tehnic în conformitate cu atribu iile pe care le au. Nu pot decât s  reiterez
rug mintea c tre to i agen ii economici serio i care doresc s  participe la aceast
achizi ie public  s  fac  bine s  vin , pentru c  nu exist  alt interes decât acela ca
drumul s  fie finalizat în termenul prev zut în contractul de finan are. Bani sunt,
iar noi nu avem altceva de f cut decât s  pl tim o firm  serioas , care î i face
treaba. Este singurul interes pe care-l avem ca implementatori ai acestui proiect.
Nu exist  altul, domnule consilier!

Dl.consilier jude ean Marius Doru M rginean: Domnule pre edinte, am
i eu un punct de vedere. În primul proiect tehnic de execu ie valea râului Cavnic

nu este bine eviden iat , pot spune chiar c  nu era deloc. Am intrat în vale
personal, împreun  cu doamna Grazziella Bolma i reprezentan i ai firmei de
proiectare de la Cluj care a f cut primul proiect tehnic i am v zut c   râul Cavnic,
care bordeaz  drumul jude ean aproape 11 kilometri în ora ul Cavnic, a fisurat
malul de rezisten  a râului la o manier  la care aproape putea s  r mân
suspendat.  Iat  de ce, probabil, noul proiect de execu ie a venit foarte greu, dar
este bine c  el con ine, de aceast  dat , i reabilitarea malului râului Cavnic.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Legat de acest subiect v  mai spun o singur
chestiune: în urm toarele apte zile, documenta ia pentru reluarea licita iei la acest
drum va fi revizuit i repostat  pe S.E.A.P. Contesta ia, chiar dac  se depune, nu
este suspensiv  decât dac  Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor va
dispune expres acest lucru. A a c , indiferent dac  se formuleaz  sau nu
contesta ii, noi vom reporni procedura de achizi ie public  pentru acest obiectiv.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, noi nu am votat
împotriva acestui proiect de hot râre,  dar problema este urm toarea: se creeaz  un
precedent periculos, c  totdeauna ajungem pe ultima sut  de metri s  lu m hot râri
pe care nu le putem analiza. A i convocat aceast edin  extraordinar  pentru c
era foarte aproape termenul de depunere a primului i singurului proiect de
hot râre care era înscris ini ial pe ordinea de zi a acestei edin e. În ultimul
moment, într-o jum tate de or , am mai primit înc  dou  proiecte de hot râri pe
care s  le studiem i s  le aviz m, a a în prip . Ori noi, consilierii jude eni avem
discern mânt de a analiza aceste documente, îns  din lips  de timp nu se întâmpl
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a. La fel s-a întâmplat i într-o alt edin , când ni s-a cerut s  analiz m
proiectul de hot râre Crearea infrastructurii necesare pentru gestiunea electronic
a Registrului Agricol, din cadrul Programului Sectorial Cre terea competitivit ii
2007  2013. Valoarea acestui proiect era de 1.445.000 euro, votat în Consiliul
jude ean Maramure  în 4 iunie,  data limit  de depunere a acestuia fiind ziua de 5
iunie, deci cu o zi înainte! De ce nu pot fi preg tite proiectele în timp util? Ce s-a
întâmplat cu acest proiect de-atunci i ce sume s-au cheltuit pentru realizarea lui?
Apoi, când vom putea noi, consilierii, s  consult m strategia de dezvoltare a
jude ului Maramure , despre care se spunea în urm  cu un an i ceva de când este
ales domnul Zamfir Ciceu c  este finalizat ? Nu cred c  a v zut-o cineva, pentru c
nu exist !

Vreau s  v  mai spun c  înainte de edin , am avut curiozitatea s  particip
i eu la edin a comisiei de buget-finan e unde s-a votat proiectul de hot râre

înscris pe ordinea de zi dar acesta nu exista pe hârtie! Am întrebat-o pe doamna
Li e Mihaela, managerul de proiect, unde este proiectul i mi-a spus c  se lucreaz
la el! P i cum s  vot m un proiect care este doar în faz  de inten ie, când de-abia
acum se lucreaz  la el?

D-na consilier Mihaela Li e, ef Birou Rela ii Interna ionale i Rela ii
Mass-Media: V-am spus c  în propor ie de 80% proiectul este gata.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Eu cred c  nu a a se face legisla ie în
ara asta. Concentrarea laboratoarelor de proiecte ale Consiliului jude ean pe

proiecte serioase, asta ar trebui s  se întâmple, domnilor, care s  dezvolte cu-
adev rat jude ul, din toate punctele de vedere: economic, industrial, cultural,
turistic, etc.. În afar  de proiectele începute în perioada anterioar  actualei
guvern ri, proiectele începute i puse în oper  de domnul Mircea Man, câte
proiecte s-au mai implementat i care sunt acelea ? Am vrea s  ni se comunice i
nou , ca tim. Din  nou suntem convoca i la o edin  urgent  pentru a aproba
un proiect ajuns la o limit  de scaden , proiect care trebuie depus în data de 7
aprilie, iar ast zi, 3 aprilie, el înc  nu exist ! Eu nu sunt împotriva materializ rii
acestor proiecte de ast zi, s  dea Dumnezeu s  fie a a, îns  neavând sus inere
material – cum este cazul celui de-al doilea proiect, care este doar în capul
domnului Mari tefan – nu prea cred.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: in s  m  adresez în special domnilor
consilieri Cerne tean i Gui, spunându-le c  apreciez foarte mult interesul
domniilor lor de a- i face noti e vizavi de cele dou  proiecte de hot râri propuse de
doamna Mihaela Li e i domnul tefan Mari , dar  dac  ar fi citit mai cu atentie
articolele din proiectele de hot râri ar fi în eles c  aceasta reprezint  o oportunitate
a Consiliului jude ean de a depune ni te proiecte i, în cazul aprob rii acestora, vor
interveni i sumele vizavi de cofinan are.
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Ar fi p cat s  rat m aceast  oportunitate pentru c  proiectele acestea sunt pe
fonduri norvegiene  i este foarte bine  c  au fost depuse de Consiliul jude ean
Maramure . La fel de p cat este  i  s  facem astfel de dispute politice, doar de
dragul disputelor politice.

Într-o alt  ordine de idei, a  vrea s  îi r spund domnului Cerne tean c  am
fost unul din consilierii jude eni din mandatul trecut care am cunoscut foarte bine
Proiectul de reabilitare a Drumului Baia Sprie – Bârsana, îns  atunci era o situa ie
diferit  deoarece se vorbea de implementarea proiectului, vorbeam despre o firm
constructoare care lucra acolo  i vorbeam despre lucrurile fizice care se f ceau  i
care se f ceau foarte prost. Drept pentru care atr geam aten ia în fiecare  edin
de consiliu jude ean, pre edintelui consiliului jude ean la acel moment Mircea
Man, precum  i celor din comisia tehnic  care se ocupau de implementarea
proiectului. Ast zi vorbim despre o licita ie  i eu nu cred c  în România anului
2014 cineva are curajul s  intervin  în vreo licita ie! Eu personal nu am, pentru c
 i atunci când am fost consilier jude ean  i atunci când am fost înafara politicii,
îi criticam pe aceia care interveneau în licita ii. Eu pot s  confirm c  procedurile
alese de domnul pre edinte Ciceu sunt absolut corecte, comisia este una care a
lucrat  i care a dat rapoarte absolut corecte  i legale, acceptate de Ministerul de
Finan e. Sigur c  putem vorbi despre responsabilitate politic  sau moral  în ceea
ce prive te acest proiect, dar nu putem vorbi despre ilegalitate, pentru c  nu cred

 cineva î i permite s  fac acum lucrurile altfel decât legal. Diferen a fa  de
mandatul domnului Mircea Man este c  acum încerc m s  repar m gre elile

cute de domnia sa, a a cum ne pricepem noi mai bine s  le facem în mod legal.
De la începutul proiectului eu am avut o viziune diferit  fa  de cea a domnului
pre edinte în ce prive te implementarea; eu am vrut proceduri ceva mai
expeditive, dar s-au ales procedurile legale  i nu se pot contesta din acest punct de
vedere absolut deloc.

În final doresc s  îi adresez o întrebare domnului Cerne tean: la ultima
 edin  de consiliu jude ean am primit de la pres  un dosar, adresat mie, care
con inea materiale privitoare la situa ia de la Direc ia General  de Asisten
Social  i Protec ia Copilului Maramure . Dosarul con inea  i sms-uri cu
numere de telefoane nebanate, trimise de angaja i din cadrul Direc iei care
semnalau anumite nereguli acolo. Vreau s  v  spun c  zilele trecute am fost sunat
de c tre unii angaja i care reclamau c , în urma faptului c  eu am transmis acest
dosar domnului Cerne tean, domnia sa l-a pasat domnului Florian Gui iar acesta
din urm  l-a dat domnului director Boitor de la DGASPC, acum se exercit
presiuni asupra acelor angaja i ai Direc iei, lucru extrem de grav. Sunt
amenin a i pentru c  au transmis sms-uri pentru încurajarea demiterii domnului
Boitor din func ia de director al acestei institu ii  i pentru c  au participat sau
nu au participat la  edin a colegiului director al institu iei. Eu semnalez public
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aceste chestiuni, iar cine este implicat va trebui s  dea explica ii. Dac  exist
astfel de presiuni  i dumneavoastr  a i fost unul dintre mijlocitorii acestui lucru o

 r spunde i în fa a acelor oameni care în momentul de fa  sunt supu i
presiunilor din partea conducerii Direc iei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnilor consilieri, am  i eu rug mintea
ca, în aceast  perioad  premerg toare campaniei electorale  i în perioada
campaniei, s  nu transform m  edin ele consiliului jude ean în circoteci
electorale. V  rog s  v  face i discursurile politice în cadrul expunerilor pe la
conferin ele de pres  de la partide, iar aici haide i s  discut m doar problemele
tehnice  i administrative. Este o rug minte personal  i  v  rog s  avem cu to ii
aceast  decen . Nu v  opresc în a v  exprima convingerile politice, dar în
 edin ele de consiliu jude ean e bine s  ne m rginim la problemele
administrative cu care ne confrunt m în aceast  perioad .

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, doresc
 dau un r spuns scurt la interpelarea domnului vicepre edinte Zetea.  În primul

rând, domnule pre edinte, v  felicit c  v-a i asumat o anumit  r spundere, lucru
pe care îl apreciez. În al doilea rând, domnule vicepre edinte Zetea, eu apreciez
foarte mult activitatea dumneavoastr  i interesul pentru schimbarea din func ie
a domnului Boitor Nicolae, dar vreau s  v  reiterez un lucru: niciodat  grupul de
consilieri jude eni PDL nu a venit  i nu l-a  inut în bra e pe domnul Boitor!
Dac  dumneavoastr , împreun  cu televiziunea local  E-Maramure  nu sunte i în
stare s -l da i jos, face i urm torul lucru: da i-  demisia, merge i apoi la
televiziune  i da i-le O.K.-iul iar ei vor  ti ce au de f cut. Dar nu mai veni i cu
asemenea ”execu ii televizate”! Face i ce crede i, dar face i ce trebuie! Nu
face i ce v  spune unul sau altul!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, dac  nu mai sunt
interven ii, declar  edin a închis .

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

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

SECRETAR AL JUDE ULUI,
Dumitru Dumu a
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A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier în cadrul Compartimentului
Secretariat Consiliu  i Gestiune Documente.


