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ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

PROCES VERBAL
încheiat cu ocazia edintei extraordinare a Consiliului Jude ean

Maramure  din data de 12 NOIEMBRIE 2014

edin a extraordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.431 din 10.11.2014, publicat  în ziarul „Graiul
Maramure ului din ziua de marti, 11 noiembrie 2014.

Sunt prezen i 28 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, precum i un num r de 6 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Stima i colegi, am convocat aceast edin
pentru a solu iona un aspect r mas nesolu ionat de la edin a anterioar . Prin
urmare, v  propun trei proiecte de hot râri, în urm toarea ordine de zi, pe care
v-o supun spre aprobare:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea încheierii unui contract de
consultan i asisten  juridic  pentru reprezentare în litigiul ce
formeaz  obiectul Dosarului nr.154/2014 aflat pe rolul Cur ii de
Arbitraj Comercial Interna ional, referitor la preten ii ce deriv  din
rezilierea Acordului Contractual nr.893/18.02.2010 încheiat cu S.C.
SELINA S.R.L.;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu
pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate
speciale;

3. Proiect de hot râre privind retragerea din administrarea Consiliului
local al municipiului Baia Mare a unei suprafe e din imobilul situat pe
strada Gheorghe  incai nr.34 i darea în administrare a spa iului
respectiv c tre Inspectoratul Jude ean de Poli ie Maramure .

Ordinea de zi a fost aprobat  cu unanimitate de voturi.
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea încheierii unui contract de consultan i asisten  juridic  pentru
reprezentare în litigiul ce formeaz  obiectul Dosarului nr.154/2014 aflat pe rolul
Cur ii de Arbitraj Comercial Interna ional, referitor la preten ii ce deriv  din
rezilierea Acordului Contractual nr.893/18.02.2010 încheiat cu S.C. SELINA
S.R.L.. Aici avem un amendament al comisiei juridice, potrivit c ruia dup
aliniatul 1 al articolului 1 se introduce un aliniat 2, cu urm torul con inut:
”Selectarea furnizorului serviciului de consultan i asisten  juridic  se va face
prin achizi ie public , în condi iile legii; proiectul Caietului de sarcini în
vederea achizi iei publice va fi supus aprob rii Consiliului jude ean”. Vreau s
completez aici, spunându-v  c  în edin a ordinar  imediat urm toare, în m sura
în care ast zi adopt m acest proiect, vom i propune acest proiect de Caiet de
sarcini.

Avizul comisiei?
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Favorabil, cu acest

amendament.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun votului proiectul de hot râre.

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.187/2014
privind aprobarea încheierii unui contract de consultan i asisten

juridic  pentru reprezentare în litigiul ce formeaz  obiectul
Dosarului nr.154/2014 aflat pe rolul Cur ii de Arbitraj Comercial

Interna ional, referitor la preten ii ce deriv  din rezilierea
Acordului Contractual nr.893/18.02.2010 încheiat cu S.C. SELINA S.R.L.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.2, privind aprobarea
atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale. Sunt cele referitoare la transportul de elevi de la
coal  spre cas i invers.

Avizul comisiei?
Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.188/2014
privind aprobarea atribuirii licen elor de traseu pentru efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate speciale

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Proiect de hot râre nr.3, privind retragerea
din administrarea Consiliului local al municipiului Baia Mare a unei suprafe e
din imobilul situat pe strada Gheorghe  incai nr.34 i darea în administrare a
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spa iului respectiv c tre Inspectoratul Jude ean de Poli ie Maramure . Este
vorba despre o camer  în corpul cl dirii unde func ioneaz  Poli ia municipiului
Baia Mare – Serviciul Eviden a Popula iei, care a fost în administrarea
municipiului Baia Mare. Avem solicitarea celor de la municipiu c  renun  la
acest spa iu i solicitarea celor de la IPJ Maramure  care doresc acest spa iu,
pentru realizarea unei camere cu dotare modern  pentru activitatea specific  a
IPJ.

Avizul comisiei?
D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Comisia juridic  a avizat

favorabil proiectul de hot râre.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.189/2014
privind retragerea din administrarea Consiliului local al municipiului

 Baia Mare a unei suprafe e din imobilul situat pe strada
Gheorghe  incai nr.34 i darea în administrare a spa iului respectiv

tre Inspectoratul Jude ean de Poli ie Maramure

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Cu acestea, stima i colegi, declar edin a
închis .

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 12
noiembrie 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 / Compartiment
Gestiune Documente i Secretariat Consiliu


