
ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

MINUTA
edintei extraordinare

 a Consiliului Jude ean Maramure   din data de 11 IUNIE 2014

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.149 din 10.06.2014, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de miercuri, 11 iunie 2014.

Sunt prezen i 32 membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  la sediul Consiliului jude ean Maramure , în sala mare de

edin e, din strada Gheorghe incai nr.46. La dezbateri particip  directorii executivi i
personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului jude ean, conduc tori ai
institu iilor din subordinea acestuia, precum i un num r de 8 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu prezint  plenului urm torul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hot râre privind aprobarea de modific ri în ”Lista obiectivelor de

investi ii” i în lista pozi iei ”Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2014;
2. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%

calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru
achitarea arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i
pentru sus inerea proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local
pe anul 2014;

3. Proiect de hot râre privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean i al institu iilor subordonate;
Punct suplimentar:

4. Proiect de hot râre privind aprobarea Contractului de mandat de reprezentare
a jude ului Maramure  în Adunarea General  a Ac ionarilor la S.C. Drumuri -
Poduri S.A. Maramure , cu pluralitate de mandat.

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

1. Proiect de hot râre privind aprobarea de modific ri în ”Lista obiectivelor de
investi ii” i în lista pozi iei ”Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2014. Avizat
favorabil de c tre comisia pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.85/2014
privind aprobarea de modific ri în ”Lista obiectivelor de investi ii”

i în lista pozi iei ”Alte cheltuieli de investi ii” pe anul 2014

2. Proiect de hot râre pentru aprobarea repartiz rii sumelor din cota de 20%
calculat  din cotele i sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru achitarea
arieratelor, pentru sus inerea programelor de dezvoltare local i pentru sus inerea



proiectelor de infrastructur  care necesit  cofinan are local  pe anul 2014. Avizat
favorabil în edin a comisiei pentru activit i economico-financiare, cu urm torul
Amendament, formulat de consilierul jude ean Sorin Petean: ” La articolul 1,
suma repartizat  se majoreaz  cu 100 mii lei, devenind 780 mii lei. În Anexa la
hot râre se introduc dou  noi pozi ii, dup  cum urmeaz : 1) suma de 50 mii lei la
ora ul Ulmeni i 2) suma de 50 mii lei la comuna Arini .

Cu acest amendament, proiectul de hot râre este supus la vot.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.86/2014
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

3. Proiect de hot râre privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de
specialitate al Consiliului jude ean i al institu iilor subordonate. Documentul a fost
avizat favorabil în comisiile juridic i economico-financiar .

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.87/2014
privind stabilirea num rului de posturi din aparatul de specialitate

al Consiliului jude ean i al institu iilor subordonate

4. Proiect de hot râre privind aprobarea Contractului de mandat de reprezentare a
jude ului Maramure  în Adunarea General  a Ac ionarilor la S.C. Drumuri-Poduri S.A.
Maramure , cu pluralitate de mandat. Avizat în edin a comisiei pentru activit i
economico-financiare.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.88/2014
privind aprobarea Contractului de mandat de reprezentare a jude ului

Maramure  în Adunarea General  a Ac ionarilor la S.C. Drumuri-Poduri S.A.
Maramure , cu pluralitate de mandat

Cu acestea, edin a se declar  închis .
Drept pentru care s-a consemnat prezenta, ast zi, 11 iunie 2014.

 PRE EDINTE,
  Zamfir Ciceu
       SECRETAR AL JUDE ULUI,
        Dumitru Dumu a

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


