
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edin ei ordinare a Consiliului Jude ean

Maramure  din data de 28 MAI 2014

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.132 din 16.05.2014, publicat  în ziarul
„Graiul Maramure ului din ziua de vineri, 23 mai 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 jude ean, conduc tori ai institu iilor subordonate
acestuia, al i invita i, precum i un num r de 13 reprezentan i mass-media.

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

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, înainte de a da curs
votului asupra proiectului ordinii de zi îng dui i-mi s  v  propun trei
proiecte suplimentare. Primul dintre acestea vizeaz  modificarea Anexei 2
la Hot rârea nr.25/19.02.2014 pentru aprobarea Planului de între inere i
repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene, pe anul 2014.
Al doilea proiect de hot râre se refer  la aprobarea cofinan rii proiectului
cu titlul ”Fii activ pentru cariera ta!”. Ultimul proiect de hot râre pe care
vi-l propun l-am ini iat datorit  faptului c   ÎnaltPreasfin iaSa Iustinian
Chira – Arhiepiscopul Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i S tmarului
împline te ast zi 93 de ani i am considerat oportun s  v  propun s  îi
acord m titlul de Cet ean de onoare al jude ului Maramure . V  supun la
vot proiectul ordinii de zi, cu men iunea c  a  mai dori s  începem tocmai
cu acest din urm  proiect de hot râre.

1. Proiect de hot râre privind încetarea de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului domnului Marian Gheorghe i
declararea ca vacant a locului de consilier jude ean;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i
cheltuieli pe anul 2014 a S.C. Drumuri i Poduri Maramure  S.A.;



3. Proiect de hot râre privind aprobarea bilan ului contabil pe anul
2013 al Regiei Autonome Aeroportul Interna ional Baia Mare;

4. Proiect de hot râre pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie
a bugetelor pe anul 2013, pentru bugetul propriu al jude ului;

5. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii bugetului de
venituri i cheltuieli al jude ului, pe anul 2014;

6. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului jude ului, rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe
anul 2013;

7. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din
bugetul jude ului, pentru finan area programelor sportive de
performan  de prim e alon C.S.M.  tiin a Baia Mare - echipa de
rugby;

8. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din
bugetul jude ului, pentru finan area programelor sportive de
performan  de prim e alon H.C.M. Baia Mare - echipa de handbal
feminin;

9. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din
bugetul jude ului, pentru finan area programelor sportive de
performan  de prim e alon C.S.  tiin a Explor ri Baia Mare -
echipa de volei masculin;

10. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din
bugetul jude ului, pentru finan area programelor sportive de
performan  de prim e alon H.C.M. Minaur  Baia Mare - echipa de
handbal masculin;

11. Proiect de hot râre privind aprobarea aloc rii unei sume din
bugetul jude ului, pentru finan area programelor sportive de
performan  de prim e alon C.S. Asocia ia Sportiv  Independen a
Baia Mare - echipa de fotbal feminin;

12. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate
fiec rui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la
sesiunea de finan are din anul 2014;

13. Proiect de hot râre privind aprobarea listei proiectelor propuse s
beneficieze de finan are nerambursabil i a sumelor alocate
fiec rui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la
sesiunea de finan are din anul 2014;

14. Proiect de hot râre privind aprobarea constituirii unui drept de
superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafe e de teren aflat în
proprietatea public  a jude ului Maramure i administrarea
Bibliotecii jude ene ”Petre Dulfu” Baia Mare, în favoarea
Asocia iei Fo tilor De inu i Politici;



15. Proiect de hot râre privind trecerea din domeniul public în
domeniul privat al jude ului Maramure  a unui bun aflat în
administrarea Spitalului de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia
Mare;

16. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul ”Punct de control poart i centru
informare pacien i - gard împrejmuitor” la Spitalul de Boli
Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare;

17. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului pentru
organizarea concursului privind stabilirea semnelor ce marcheaz
intrarea în jude ul Maramure , amplasate pe drumurile publice;

18. Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului de
organizare a Autorit ii Jude ene de Transport;

19. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Programului de
transport 2014/2019 prin modificarea sta iilor de plecare din
capetele de traseu i modificarea graficelor de circula ie pentru
transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii
de transport declara i câ tig tori la edin a de atribuire electronic
din data de 18.12.2013;

20. Proiect de hot râre privind înfiin area a ez mântului de cultur
Complexul Popular Astronomic Baia Mare;

21. Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui Acord de
parteneriat între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure i Funda ia S.O.S. Bambini, Italia;

22. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii Acordului de
parteneriat între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure i Asocia ia F.A.U.S. - O.N.L.U.S. Italia,
pentru îmbun irea calit ii vie ii copiilor i tinerilor
institu ionaliza i;

23. Proiect de hot râre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu
Funda ia Hope and Homes for Children Romania privind derularea
unui proiect ”Prevenirea excluziunii sociale pentru un viitor mai
bun”, depus pentru finan are în cadrul Programului RO10 ”Copii
i tineri în situa ii de risc i ini iative locale i regionale pentru

reducerea inegalit ii na ionale i promovarea incluziunii
sociale”, denumit în continuare Program, finan at prin Mecanismul
Financiar al Spa iului Economic European 2009-2014 (Granturile
SEE 2009-2014);

24. Proiect de hot râre privind aprobarea modific rilor intervenite în
domeniul public al jude ului Maramure  în cursul anului 2013;

25. Raport asupra gestion rii bunurilor.
Puncte suplimentare:



26. Proiect de hot râre privind modificarea Anexei nr.2 la Hot rârea
Consiliului jude ean Maramure  nr.25/19.02.2014, pentru
aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice pe
re eaua de drumuri jude ene, pe anul 2014;

27. Proiect de hot râre privind aprobarea cofinan rii proiectului cu
titlul ”Fii activ pentru cariera ta!”;

28. Proiect de hot râre de acordare a titlului nde ”Cet ean de onoare
al jude ului Maramure ” ÎnaltPreasfin iei Sale Iustinian Chira,
Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramure ului i

tmarului.
Ordinea de zi a fost adoptat  în unanimitate.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, începem a adar cu

ultimul proiect de hot râre. Propunerea noastr  privind conferirea titlului de
”Cet ean de onoare” ÎnaltPreasfin iei Sale Iustinian Chira, Arhiepiscop al
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramure ului i S tmarului sun  a a:
”Ast zi, 28 mai 2014, ÎnaltPreasfin ia Sa Iustinian Chira – Arhiepiscop al
Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i S tmarului, împline te
venerabila vârst  de 93 de ani i peste 40 de ani de Arhierie, iar de 24 de
ani este conduc torul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramure ului i

tmarului. Identificat de to i ca p rinte spiritual al maramure enilor,
Arhiepiscopul nostru s-a distins în întreaga Sa via i activitate prin
înalte calit i morale i duhovnice ti, printr-o impresionant  activitate de
cultur , educare spiritual i patriotic  a maramure enilor, prin st ruin a
cu care a ac ionat pentru sporirea zestrei materiale a Episcopiei, în timpul
activit ii Sale edificându-se peste 100 de biserici i m stiri.

Ca o recunoa tere a meritelor Sale, statul român i-a conferit cea
mai mare distinc ie – Steaua României în grad de cavaler – iar Sfântul
Sinod, la propunerea PreaFericitului Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, i-a acordat titlul de Arhiepiscop.

La împlinirea a 93 de ani de via , pentru meritele Sale deosebite, în
consens cu voin a dumneavoastr i a tuturor maramure enilor, v
propun s  acord m titlul de Cet ean de onoare ÎnaltPreasfin iei Sale
Iustinian Chira, Arhiepiscop al Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramure ului i S tmarului”.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, este foarte
binevenit  aceast  propunere, este lucrul pe care l-am dorit cu to ii i vreau

 v  spun c  am participat de diminea  la slujba inut  în cinstea
Preasfin iei Sale unde s-a vorbit extraordinar de frumos, despre via a i anii
care au trecut i despre mul umirea unei vie i de misionariat împlinite. S  ne
bucur m cu to ii atâta timp cât îl mai avem printre noi pe ÎnaltPreasfin ia Sa
Iustinian Chira, mul umind tuturor consilierilor care au fost în consens cu
noi pentru acordarea acestui titlu, i domnului consilier Cerne tean Felician,



care a fost unul din ini iatori. S  ne dea Dumnezeu fericire i în elepciune
tuturor!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun la vot proiectul de hot râre,
nu înainte îns  de a mai face urm toarea precizare: înmânarea distinc iei se
va face printr-o ceremonie organizat  de noi, dac  va fi posibil i dac  starea

ii ÎnaltPreaSfin iei Sale o va permite, undeva în preajma S rb torii de
Rusalii, eveniment la care ve i fi invita i cu to ii.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.59/2014
de acordare a titlului de Cet ean de onoare al jude ului Maramure

ÎnaltPreasfin iei Sale Iustinian Chira,  Arhiepiscop
al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramure ului i S tmarului

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun aten iei acum proiectul de
hot râre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului domnului Marian Gheorghe i declararea ca vacant a locului de
consilier jude ean.  tim cu to ii discu ia i nu vreau s  insist asupra ei, ci
doresc s  v  aduc la cuno tin  câteva considera ii personale: în aceast
materie, a a cum prevede dispozi ia legal , condamnarea la o pedeaps
privativ  de libertate duce la încetarea mandatului de ales local, indiferent
care ar fi el, inclusiv cel de consilier jude ean. Problema care se pune este
urm toarea: dac , atunci când suspendat  condi ionat de executarea
pedepsei, inclusiv a pedepsei accesorii, aceast  dispozi ie legal  î i are sau
nu aplicabilitate. Practica judiciar  din România nu este unitar  asupra
acestui subiect. Au fost solu ii, inclusiv la Tribunalul Maramure , cum a fost
cazul fostului primar al comunei Ardusat condamnat prin 2007, la fel cu
suspendare, sau recenta solu ie de la S pân a i alte spe e cum sunt cele de
la Arad, Hunedoara i Craiova, când instan ele de judecat  au admis ac iuni
i au anulat actele de încetare a mandatului. P rerea mea, a juristului Zamfir

Ciceu, este c  odat  suspendat  condi ionat, inclusiv pedeapsa accesorie,
acest caz de încetare a mandatului nu opereaz . Rug mintea mea este ca
domniile voastre s  vota i în conformitate cu propria con tiin i
dispozi iile legale din România.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia juridic  a dat
aviz favorabil acestui proiect de hot râre.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, noi
regret m c  trebuie s  lu m la cuno tin  aceast  decizie, dar problema se
pune dac inem cont de legea special  sau de dispozitivul sentin ei, i ar fi
bine s  ne fie adus la cuno tin  acest dispozitiv al sentin ei r mase
definitiv .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Doresc s  men ionez c  nu am avut s -i
repro ez nimic domnului Marian, în calitatea sa de consilier jude ean, dar



dispozi ia legal  m  obliga, având comunicat  oficial hot rârea, s  o supun
aten iei dumneavoastr , iar votul dumneavoastr  va fi, a a cum v-am spus,
în conformitate cu propria con tiin i dispozi iile legale din România. Eu
v-am spus p rerea mea personal i nu doresc s  v-o influen ez pe-a
dumneavoastr  în nici un fel.

Dl.Dumu a Dumitru, secretar al jude ului: Prin ”Sentin a Penal
nr.603/7 martie 2013 Tribunalul Maramure  condamn  pe inculpatul Marian
Gheorghe, fiul lui Gheorghe i Maria, n scut la data de 22.05.1955 în satul
Pomi, jude ul Satu Mare, pentru s vâr irea infrac iunii de conducere pe
drumurile publice a unui autovehicul, având în sânge o îmbiba ie alcoolic
peste limita legal , prev zut i pedepsit  de art.87 alin.1 din OUG
195/2002 cu inciden a prevederilor art.320 ind.1 Cod procedur  penal , la
pedeapsa închisorii de 8 luni.

În baza art.81 Cod penal dispune suspendarea condi ionat  a
execut rii pedepsei aplicate pe un termen de încercare de 2 ani i 8 luni.
Atrage aten ia inculpatului asupra prevederilor art.83 Cod penal. Interzice
inculpatului drepturile prev zute de art. 64 lit.a, teza a II-a din Codul penal
i suspend  executarea pedepselor accesorii pe durata termenului de

încercare, conform art.71 alin.5 Cod penal.
În temeiul art.191 alin.1 Cod procedur  penal  oblig  inculpatul s

pl teasc  suma de 550 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 100
lei reprezint  onorariul pentru avocat oficiu, ce se va vira din fondurile
Ministerului Justi iei.

Cu drept de recurs în 10 zile de la pronun are.
Pronun at  în edin a public , azi 07.03.2013”.
Sentin a a fost recurat   iar recursul a fost respins de Curtea de Apel

Cluj.
Dl.consilier jude ean Florian Gui: Ideea este c  am putea ine cont

de faptul c i pedepsele accesorii sunt suspendate.
Dl.consilier jude ean Ioan Beuca: Domnule pre edinte, în cadrul

edin ei comisiei juridice, având pe ordinea de zi acest proiect de hot râre
l-am studiat atent, pentru a vota în cuno tin  de cauz . A a cum ar ta i
domnul pre edinte, practica judiciar  nu este unitar  în acest domeniu i po i

i faci o opinie atunci când e ti în situa ia de a vota pentru cineva. Mai
mult, nu exist  un recurs în interesul legii din care s  reias  o practic
judiciar  unitar . Am studiat i documentele care au stat la baza acestei
hot râri de încetare a mandatului i nu am reu it s  identific elemente care

 m  determine s  votez împotriv . Drept urmare, eu m  voi ab ine de la
vot.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot proiectul de hot râre.

Cu 1 vot pentru i 31 ab ineri, proiectul de hot râre a fost respins
la vot!



În continuare, sunt supuse votului i adoptate urm toarele proiecte de
hot râri, înso ite de avizele favorabile date de comisiile de specialitate, pe
fiecare domeniu de activitate.

Astfel, s-a adoptat cu unanimitate de voturi ( aviz comisia
economico-financiar )

HOT RÂREA Nr.60/2014
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2014

al S.C. ”Drumuri i Poduri Maramure ” S.A.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia economico-
financiar )

HOT RÂREA Nr.61/2014
privind aprobarea bilan ului contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome

”Aeroportul Interna ional” Baia Mare

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia economico-
financiar )

HOT RÂREA Nr.62/2014
pentru aprobarea conturilor anuale de execu ie a bugetelor

 pe anul 2013, pentru bugetul propriu al jude ului

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia economico-
financiar )

HOT RÂREA Nr.63/2014
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli al jude ului,

pe anul 2014

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia economico-
financiar )

HOT RÂREA Nr.64/2014
privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,

rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2013
S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de sport i cea

economico-financiar )
HOT RÂREA Nr.65/2014

privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru
finan area programelor structurii sportive de performan  de prim

alon C.S.M. ” tiin a” Baia Mare - echipa de rugby



 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de sport i cea
economico-financiar )

HOT RÂREA Nr.66/2014
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru

finan area programelor structurii sportive de performan  de prim
alon H.C.M. Baia Mare - echipa de handbal feminin

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de sport i cea
economico-financiar )

HOT RÂREA Nr.67/2014
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru

finan area programelor structurii sportive de performan  de prim
alon C.S. ” tiin a Explor ri” Baia Mare - echipa de volei masculin

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de sport i cea
economico-financiar )

HOT RÂREA Nr.68/2014
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru

finan area programelor structurii sportive de performan  de prim
alon H.C.M. ”Minaur” Baia Mare - echipa de handbal masculin

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de sport i cea
economico-financiar )

HOT RÂREA Nr.69/2014
privind aprobarea aloc rii unei sume din bugetul jude ului pentru

finan area programelor structurii sportive de performan  de prim
alon C.S. ”Asocia ia Sportiv  Independen a” Baia Mare –

echipa de fotbal feminin

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de sport i
comisia pentru activit i economico-financiare)

HOT RÂREA Nr.70/2014
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul
sportului, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, urm torul proiect de
hot râre este cel privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze
de finan are nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din
domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2014.
Din câte am în eles, aici exist  un amendament.



Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Domnule pre edinte, comisia
economico-financiar  a propus modificarea anexei astfel: la pozi ia 40 se
suplimenteaz  suma de la 500 la 5.000 lei / beneficiar Asocia ia Filantropic
”Sfântul Ierarh Iosif M rturisitorul”; la pozi ia 50 se majoreaz  suma de la
13.000 la 20.000 lei / beneficiar Asocia ia Tinerilor Ortodoc i ai Catedralei
Episcopale Maramure ene (ATOCEM); de asemenea, la pozi iile 76 i 77
se majoreaz  suma cu câte 2.000 lei/ beneficiar fiind aceea i asocia ie -
Asocia ia Tineri pentru Tine; la pozi ia 86 se majoreaz  suma de la 4.000 la
6.000 lei / beneficiar Comuna Rona de Jos, iar la pozi ia 109 / solicitant
Centrul Cultural Sighetu Marma iei, se majoreaz  suma ini ial  cu 3.000 lei.
În urma acestor propuneri, suma total  va fi majorat  de la 461.000 lei la
481.500 lei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun adopt rii proiectul de
hot râre, cu amendamentul formulat.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.71/2014
privind aprobarea listei proiectelor propuse s  beneficieze de finan are

nerambursabil i a sumelor alocate fiec rui proiect din domeniul
culturii, declarate eligibile la sesiunea de finan are din anul 2014

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre, avizat în
comisia juridic i în cea de urbanism, este cel privind aprobarea constituirii
unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafe e de teren din
perimetrul Bibliotecii jude ene ”Petre Dulfu”, în favoarea Asocia iei Fo tilor
De inu i Politici.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.72/2014
privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit

asupra unei suprafe e de teren din perimetrul Bibliotecii jude ene
”Petre Dulfu”, în favoarea Asocia iei Fo tilor De inu i Politici

În continuare, sunt supuse votului plenului i adoptate urm toarele
proiecte de hot râri:

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia juridic i de
disciplin )

HOT RÂREA Nr.73/2014
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat

al jude ului Maramure  a unui bun aflat în administrarea
Spitalului de Boli Infec ioase i Psihiatrie Baia Mare



 S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia juridic i
comisia pentru activit i economico-financiare)

HOT RÂREA Nr.74/2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

”Punct control poart i centru informare pacien i”-gard împrejmuitor
la Spitalul de Boli Infec ioase i Psihiatrie

Baia Mare, str.Vasile Lucaciu nr.72

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m cu proiectul de hot râre de
aprobare a Regulamentului pentru organizarea concursului privind stabilirea
semnelor ce marcheaz  intrarea în jude ul Maramure  amplasate pe
drumurile publice. Aici, datorit  faptului c  nu erau stabilite sumele pentru
câ tig tori, v  propun urm torul amendament:  ”Premiile stabilite la art.3
vor fi dup  cum urmeaz : - premiul I -3.500 lei, premiul II – 2.000 lei,
premiul III – 1.500 mii lei, iar premiul special al publicului – 2.000 lei.
Sumele stabilite vor fi în valoare brut ”.
 Cu acest amendament, v  supun votului proiectul de hot râre, care a
fost analizat i avizat în comisia juridic i în comisia de urbanism.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.75/2014
de aprobare a Regulamentului pentru organizarea concursului

privind stabilirea semnelor ce marcheaz  intrarea
 în jude ul Maramure , amplasate pe drumurile publice

 S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (aviz comisia juridic i
cea de urbanism)

HOT RÂREA Nr.76/2014
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului
de transport public jude ean de persoane, prin curse regulate,
a Caietului de sarcini al serviciului, a Contractului de delegare

a gestiunii serviciului i a Formularelor pentru transportul public
de persoane prin curse regulate speciale

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru i o ab inere (aviz comisia de
amenajare a teritoriului i urbanism)

HOT RÂREA Nr.77/2014
privind aprobarea modific rii Programului de transport 2014-2019,

prin modificarea sta iilor de plecare din capetele de traseu



i modificarea graficelor de circula ie pentru transportul public de
persoane, prin curse regulate, pentru operatorii de transport declara i

câ tig tori la edin a de atribuire electronic  din data de 18.12.2013

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 20 pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind înfiin area a ez mântului de cultur
”Complexul Astronomic Popular Baia Mare”. Aici v  propun urm torul
amendament: dup  articolul 7 se introduce un nou articol (articolul 8), cu
urm torul con inut: ”Noua institu ie cultural  înfiin at  va prelua
implementarea Proiectului Pl@netour - crearea unui produs de turism
tiin ific i o infrastructur  transfrontalier  pentru o re ea de turism
tiin ific în regiunile Maramure i Transcarpatia”.  Acest proiect este

actualmente în derulare i vizeaz  acest obiectiv, iar pentru a nu avea
probleme cu imlementarea proiectului era necesar  introducerea acestui
amendament.

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Domnule pre edinte, i
comisia juridic  are un amendament, în sensul excluderii din sintagm  a
cuvântului ”popular”, denumirea propus  fiind ”Complexul Astronomic
Baia Mare”.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În regul . V  supun spre adoptare
proiectul de hot râre, cu cele dou  amendamente formulate i cu men iunea

 a fost avizat favorabil în edin ele comisiilor de specialitate.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.78/2014
privind înfiin area a ez mântului de cultur

COMPLEXUL ASTRONOMIC BAIA MARE

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, înainte de a supune
votului urm torul proiect de hot râre, doresc s  v  fac o informare public :
azi, conducerea Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , prin cererile înregistrate sub nr.3633 la 3636 i-a
cerut trecerea de pe func ia de conducere pe func ie de execu ie. În felul
acesta, cred c  problema tensionat  de-acolo s-a rezolvat, urmând ca într-o
viitoare edin , dup  aprobarea organigramei, s  facem i numirile
interimare.

Revenind la ordinea noastr  de zi, v  supun spre adoptare proiectul de
hot râre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direc ia
General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i Funda ia
S.O.S. Bambini O.N.L.U.S, Italia. Proiectul a fost analizat i avizat
favorabil în edin a comisiei de specialitate de data trecut .



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

HOT RÂREA Nr.80/2014
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între
Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului

Maramure i Funda ia S.O.S. Bambini O.N.L.U.S, Italia

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l
supun spre adoptate este cel privind aprobarea modific rii Acordului de
parteneriat între Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure i Asocia ia F.A.U.S. / O.N.L.U.S. Italia, pentru
îmbun irea calit ii vie ii copiilor i tinerilor institu ionaliza i.  i acesta a
primit aviz favorabil din partea comisiei de protec ie a copilului.

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: a este, îns  avem i un
amendament aici, acela de a asigura prezen a unui reprezentant al DGASPC
Maramure , pentru o perioad  de minim 15 zile, pe cheltuiala Funda iei, în
vederea monitoriz rii familiilor gazd i a integr rii copiilor. Funda ia a fost
de acord cu suportarea acestor cheltuieli.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu acest amendament, v  supun
votului hot rârea.

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

HOT RÂREA Nr.79/2014
privind aprobarea modific rii Acordului de parteneriat între Direc ia

General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure i
Asocia ia F.A.U.S. / O.N.L.U.S. Italia, pentru îmbun irea calit ii

vie ii copiilor i tinerilor institu ionaliza i

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre
privind aprobarea parteneriatului cu Funda ia HOPE AND HOMES FOR
CHILDREN ROMÂNIA, în vederea depunerii proiectului cu titlul
”Prevenirea excluziunii sociale, pentru un viitor mai bun”.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia juridic i cea
pentru protec ia copilului)

HOT RÂREA Nr.81/2014
privind aprobarea parteneriatului cu Funda ia HOPE AND HOMES

FOR CHILDREN ROMÂNIA, în vederea depunerii proiectului
cu titlul ”Prevenirea excluziunii sociale, pentru un viitor mai bun”

S-a adoptat apoi, cu unanimitate de voturi (aviz comisia juridic )
HOT RÂREA Nr.82/2014

privind aprobarea modific rilor intervenite în domeniul public
 al jude ului Maramure , în cursul anului 2013



 Raportul asupra situa iei gestion rii bunurilor, înscris la punctul
25 pe ordinea de zi, este însu it în unanimitate.

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am ajuns la punctele suplimentare i
 supun votului acum proiectul de hot râre privind modificarea Anexei

nr.2 la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr.25/19.02.2014, pentru
aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua
de drumuri jude ene, pe anul 2014. Înainte de a vi-l supune spre adoptare,
vreau s  v  fac o informare asupra Drumului Baia Sprie – Bârsana.
Contesta ia formulat  de S.C. Trameco S.A. a fost respins  de C.N.S.C.,
procedura se deruleaz  în continuare, iar termenul pân  la care se pot
depune ofertele sper s  nu treac  de data de 25 iunie curent.
 V  supun votului hot rârea.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (aviz comisia de urbanism i
amenajarea teritoriului)

HOT RÂREA Nr.83/2014
privind modificarea Anexei nr.2 la Hot rârea Consiliului jude ean

Maramure  nr.25/19.02.2014, pentru aprobarea Planului de între inere
i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri jude ene,

pe anul 2014

În final, este supus spre adoptare ultimul proiect de hot râre înscris pe
agenda edin ei i avizat în edin ele comisiilor de specialitate, privind
aprobarea cofinan rii proiectului cu titlul ”Fii activ pentru cariera ta!”.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi
HOT RÂREA Nr.84/2014

privind aprobarea cofinan rii proiectului cu titlul
”Fii activ pentru cariera ta!”

 Cu acestea, pre edintele consiliului jude ean declar edin a închis .

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi
28 mai 2014.

 P R E   E D I N T E,
      Zamfir Ciceu
      SECRETAR AL JUDE ULUI,
       Dumitru Dumu a

 A consemnat: consilier Valeria Mihaela Ghita.


