
1

              ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

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

din data de 25 FEBRUARIE 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure  prin Dispozi ia nr.38/2015,  publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului
din 21.02.2015.

Sunt prezen i 32 membri ai Consiliului jude ean, din totalul de 35.
Lucr rile se desf oar  în sala de edin e a Consiliului jude ean Maramure ,

din strada Gheorghe incai nr.46. La dezbateri particip  directorii executivi,
personalul din structura aparatului de specialitate al consiliului jude ean, conduc tori
ai institu iilor subordonate, precum i un num r de 16 reprezentan i mass-media.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune adopt rii plenului procesul verbal al
edin ei ordinare din data de 13 ianuarie 2015, care este adoptat în unanimitate. Este

supus apoi votului urm torul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentul anual al bugetului jude ului,

rezultat  la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014;
2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure

pe anul 2015;
3. Proiect de hot râre privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru

anul 2015 la R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare”;
4. Proiect de hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de consiliul

jude ean pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are
calitatea de membru, pentru anul 2015;

5. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun
din domeniul public  al jude ului Maramure , respectiv „Refugiu Salvamont
Izvoare”;

6. Proiect de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun
din domeniul public  al jude ului Maramure , respectiv „Baza de salvare
Mogo a”;

7. Proiect de hot râre privind identificarea ca apar inând domeniului public al
jude ului Maramure  a unor sectoare de drumuri jude ene;
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8. Proiect de hot râre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei
Boiu Mare a unei por iuni de drum jude ean;

9. Proiect de hot râre privind organizarea re elei colare de înv mânt special
liceal pentru anul colar 2015 – 2016 în jude ul Maramure ;

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

11.Proiect de hot râre privind aprobarea major rii tarifului lunar pentru un agent
public de paz  la Serviciul jude ean de Paz  Maramure ;

12.Proiect de hot râre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici
prev zu i în documenta ia faza D.A.L.I. „Reabilitare acoperi  cl diri Muzeul
jude ean de Istorie i Arheologie Baia Mare”;

13.Proiect de hot râre privind aprobarea achizi iei Serviciilor de consultan
juridic  pentru proiectul cu titlul „Economia social  – responsabilitate social
de la nord la sud”, finan at în cadrul Programului Opera ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;

14.Proiect de hot râre privind modificarea anexei la Hot rârea nr. 155 din 17
septembrie 2014 privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de
interven ie i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii „Reabilitarea
Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri ”;

15.Proiect de hot râre de modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure
nr. 61/2005 privind înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i
Formare Profesional  „PENTRU VOI” Baia Mare i a Hot rârii nr. 64/2005
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Centrului
jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI”
Baia Mare;

16.Proiect de hot râre privind aprobarea implement rii proiectului „PROinova ie
prin firme de exerci iu – de la coala competitiv  la competitivitatea în
munc ”;

17.Proiect de hot râre privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii
surilor din Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru

aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 i Pb anul 2014;
18.Proiect de hot râre privind aprobarea Conven iei de colaborare între Direc ia

General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , Funda ia
Hope and Homes for Children România i Asocia ia Neguvernamental  de
Asisten  Social  ASSOC Baia Mare pentru elaborarea Strategiilor jude ene în
domeniul promov rii i protec iei drepturilor copilului pe perioada 2015 –
2020 i de dezvoltarea serviciilor sociale i a planurilor opera ionale aferente.

Puncte suplimentare:

1. Proiect de hot râre privind darea în administrarea Consiliului local al comunei
Remetea Chioarului a unei por iuni de drum jude ean;

2. Proiect de hot râre privind aprobarea  documentului În elegerii de cooperare
între jude ul Maramure  din România i ora ul Panevè ys, respectiv jude ul
Panevè ys din Republica Lituania;
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3. Proiect de hot râre privind aprobarea documentului În elegerii de cooperare
între jude ul Maramure  din România i Provincia Flevoland din Regatul

rilor de Jos;
4. Punct de vedere referitor la Plângerea prealabil  a Sindicatului de Asisten

Maternal  Maramure  prin care solicit revocarea Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.198/2013 privind aprobarea baremelor orientative a drepturilor
i dot rilor cu echipament i cazarmament pentru copiii i tinerii

institu ionaliza i, pentru mamele asistate în centrele maternale, pentru tinerii i
adul ii cu handicap afla i în centrele de asisten  social , precum i pentru
tinerii institu ionaliza i care urmeaz  o form  de înv mânt i sunt în
internatele colare ale unit ilor de înv mânt;

5. Proiect de hot râre privind modificarea componen ei unor comisii de
specialitate ale Consiliului jude ean Maramure .

6. Discu ie referitoare la componen a comisiilor de monitorizare a Proiectelor cu
finan are european , propuse la edin a anterioar .

Cu 29 voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptat  de membrii Consiliului jude ean.

Dl.consilier jude ean Felician Cerne tean: D-le pre edinte, v  rog s  îmi
prezenta i pozi ia dvs. oficial  vizavi de prezen a d-lui Dumu a, dac  îndepline te în
continuare condi iile legale de secretar al jude ului i dac  actele avizate de dânsul
sunt în regul , deoarece am în eles c  dânsul întrunea condi iile de pensionare înc  de
anul trecut.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  voi r spunde la finalul edin ei, dup
epuizarea ordinei de zi.

Acum începem, cu proiectul de hot râre privind utilizarea excedentul anual al
bugetului jude ului, rezultat  la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean, pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare: Comisia economic  a formulat urm torul amendament: ”La
art.1 se modific  suma utilizat  din excedentul anual al bugetului local al Consiliului
jude ean rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014, în sensul major rii
acesteia, de la 31.367,0 mii lei la 31.837,0 mii lei. De asemenea, se elimin  din
Anex  obiectivul ”Subprogramul ”Schi în România” –amenajarea domeniului
schiabil (Sistem de purificare a apei LS3-M15000)” i se modific  o pozi ie astfel: la
cap.84.02 –beneficiar Consiliul jude ean Maramure , suma 1.200 mii lei, pentru SF,
SPF, PT, expertiz  tehnic  reabilit ri drumuri jude ene i sectoare de drumuri
jude ene”. Vreau s  aduc la cuno tin a colegilor care nu au participat la edin a
comisiei c  vizavi de acest Program ”Schi în România” noi nu am fost de acord s
pl tim un utilaj achizi ionat în anul 2010, cu valoarea de 430 mii lei, asumându-ne
chiar ac ionarea în judecat  a acelei firme care a adus utilajul, întrucât noi am
considerat c  în acel proiect era cofinan area de numai 2% i vom vedea ce va decide
instan a.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La pozi ia care se modific , tronsoanele de
drumuri jude ene cuprinse în Programul Na ional de Dezvoltare Local  sunt
urm toarele: DJ 109 – Seini  - Viile Apei – limit  jude  Satu Mare (5 km); DJ 182 B
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sector Baia Mare (intrare Strada Europa – Satu Nou de Jos, C lina, S eni,
Coa );  DJ 186 sector Vadu Izei – Once ti – N ne ti – Bârsana.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Domnule pre edinte, suma de 33
milioane prev zut  aici a se folosi la atât de multe studii de fezabilitate mi se pare
extrem de mare! Eu a  propune ca minim 10 milioane s  fie folosi i pentru realizarea
unei documenta ii tehnice care s  prevad  reabilitarea tronsonului de drum Ocna
 ugatag – Fere ti. Consider c  aceast  sum  ar acoperi i documenta ia tehnic i
reabilitarea por iunii de drum, astfel încât s  avem ambele leg turi, atât spre partea
nordic , spre Sighet, cât i spre Valea Izei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Aceast  problem  are o rezolvare extrem de
simpl : în cadrul pozi iei respective din anex  poate fi inclus, în cadrul aceleia i sume
i acest tronson, pentru c  este posibil a fi realizat deoarece toate previziunile tehnice

ulterioare sunt inferioare acestor sume. Nu cred c  este necesar  majorarea sumei la
obiectivul respectiv deoarece acesta poate fi realizat în cadrul valorii globale.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, v-a  ruga s
preciza i ce a i avut în vedere când a i cuprins în bugetul jude ului suma de 5.328 mii
lei reprezentând dobânzi i comisioane?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am s  v  r spund când vom ajunge la acel
proiect de hot râre. Acum s  ne concentr m aten ia asupra acestui punct de pe
ordinea de zi.

Dl.consilier jude ean Marinel Kovacs: D-le pre edinte, unde reg sim ceea ce
ne-a i citit dumneavoastr  mai înainte?

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În amendamentul pe care îl supun la vot, unde
includem i acest tronson, pe lâng  cele care au fost deja enun ate ca fiind propuse
spre finan are în cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Local  (PNDL). Deci în
cadrul amendamentului formulat acum includem i aceast  op iune propus  de dl.
consilier Bindiu, p strându-se aceea i sum . În cadrul acestui amendament sunt
incluse cele trei tronsoane de drum, plus ceea ce a propus dl. Bindiu, cu încadrarea în
acela i buget.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Am o completare cu privire la includerea
celor trei tronsoane, în sensul c  acestea cuprind cam 30 de kilometri de drum
jude ean. Cam atât putem noi realiza în urm torii doi-trei ani de zile, prin finan rile
care pot veni de la Ministerul Dezvolt rii i prin cofinan are de la noi, prin
intermediul PNDL. Acest program vine în plus, ca o completare la programul nostru
anual de între inere a drumurilor jude ene, prin S.C.Drumuri-Poduri S.A. Maramure .

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Supun la vot amendamentul.
Amendamentul a fost adoptat.
Dl.Dumitru Dumu a, secretar al jude ului: Domnule pre edinte, dac  exist

consilieri care se afl  în conflict de interese participând la licita ii pe aceste categorii
de lucr ri i-a  ruga s  declare c  nu particip  la vot.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 3 neparticip ri la vot
HOT RÂREA Nr.8/2015

privind utilizarea excedentul anual al bugetului jude ului,
rezultat  la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015.

Dl.consilier jude ean Sorin Petean: Aici avem urm toarele amendamente,
mai precis se introduc urm toarele modific ri: ”veniturile proprii se majoreaz  cu
suma de 200 mii lei, reprezentând ”Alte venituri din prest ri servicii i alte activit i”
(33.02.50); - la cap.54.02.-”Alte servicii publice generale” se majoreaz  Fondul de
rezerv  cu suma de 300 mii lei; la cap.55.02. ”Tranzac ii privind datoria public i
împrumuturi” se diminueaz  dobânzile cu suma de 500 mii lei; la cap.65.02.
”Înv mânt” se majoreaz  cu suma de 400 mii lei, astfel: - la  coala Gimnazial
Special  Baia Mare se majoreaz  cu suma de 150 mii lei, reprezentând repara ii
capitale la cl dire,  - la  coala Gimnazial  Special  Sighetu Marma iei se majoreaz
cu suma de 50 mii lei, reprezentând repara ii curente, - la  coala Gimnazial
Special  Vi eu de Sus se majoreaz  cu suma de 150 mii lei, din care 50 mii lei
repara ii capitale la instala ia de înc lzire i 100 mii lei repara ii curente, - la Centrul
 colar pentru Educa ie Incluziv  Târgu L pu  se majoreaz  cu suma de 50 mii lei
reprezentând repara ii curente; Articolele 1 i 2, precum i Anexele 1,2,3,9 i 10 se
modific , conform influen elor men ionate anterior; La alin.4 din articolul 2 se
modific  suma, de la 1.200 la 600 mii lei”.
 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: O rog pe d-na director Glodan s  fac  preciz rile
de rigoare la acest proiect de hot râre, r spunzând în acela i timp i interpel rii
consilierului jude ean Marinel Zoica .

D-na Ana Glodan, director executiv al Direc iei Economice i Patrimoniu,
din cadrul Consiliului Jude ean Maramure : Suma cuprins  în proiectul de buget
la capitolul ”dobânzi” se refer  la dobânzile calculate creditului de 71.100.000 lei
aprobat în Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, sum  care urmeaz  s  o
tragem în acest an pentru proiectele pentru care dumneavoastr  a i aprobat creditul.
Dealtfel, dumneavoastr  ave i în Anexa 8 Proiectele care au fost finan ate din creditul
bugetar. Aceast  sum  a fost calculat  cu C.E.C.-ul la dobânda stabilit  prin contract,
pentru o perioad  de tragere estimat  la noi de 9 luni, cu începere din trimestrul doi.
Acum o vom reduce cu suma respectiv , conform amendamentului.

Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Din totalul de 71 de milioane, exist  o
defalcare pe fiecare Proiect?

D-na Ana Glodan: Exist  în Anexa 8, la trageri.
Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun la vot amendamentul propus de

comisia economico-financiar .

 Amendamentul a fost aprobat cu 29 voturi pentru.

D-na consilier jude ean Eugenia Godja: Domnule pre edinte, apreciez
proiectul de buget care ne-a fost ast zi prezentat ca fiind un document foarte elaborat,
care a însemnat pentru conducerea executiv i tot aparatul Consiliului jude ean o
munc  extrem de serioas i responsabil , laborioas  chiar. Fac aceast  apreciere
pentru c  am studiat cu interes proiectul de buget i am luat în considerare cel pu in
chestiunea structurii componen iale a bugetului. Pe partea de func ionare s-a alocat
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doar 32% din buget, iar pe cea de dezvoltare 68%. Din ceea ce cunoa tem noi i
reiese i din proiectul de buget, anul financiar 2015 este extrem de greu, poate cel mai
greu pentru Consiliul jude ean, dat fiind faptul c  marile proiecte pe care le avem au
ca termen de finalizare sfâr itul anului 2015. De aceea, de acum încolo va fi extrem
de important  rela ia cu executantul lucr rilor, iar responsabilitatea va c dea asupra
Serviciului tehnic al consiliului i asupra consilierilor jude eni care vor monitoriza
fazele de implementare i vor informa plenul consiliului despre stadiul realiz rii
lucr rilor.

Dl.consilier jude ean Nicolae Bindiu: Adoptarea bugetului este cel mai
important eveniment al unei autorit i locale. Totalul bugetului pe acest an este 600
milioane lei, din care 350 milioane sunt bani europeni. Avem o provocare uluitoare
de absorbire a acestor fonduri, pentru finalizarea unor proiectte de importan  vital
pentru jude . La finalul anului putem fi în agonie sau în extaz. Dac  noi vom reu im
cu-adev rat implementarea acestor proiecte va fi formidabil, dar dac  nu, atunci vom
risca s  fim penaliza i la sfâr it de an cu plata tuturor acestor sume. Eu cred totu i c ,
printr-o implicare a noastr , a tuturor, extrem de ferm  vom reu i, mai ales dac  avem
ansa ca executan ii i dirigin ii de antier s  fie ni te oameni serio i i credibili. Dac

la final ajungem s  facem leg tura i la drumurile care ni le-am propus i cu sistemul
integrat de gestiune a de eurilor, este o certitudine c  suntem în postura unui an
provocator.
 În proiectul de buget, observ c  este cuprins  suma de 23 de milioane pentru
între inere drumuri, iar dac  am mai ad uga 10 milioane de la excedent, am avea 33
de milioane cu care am putea da un aspect cât de cât normal drumurilor jude ene,
pentru c  esen a consiliului jude ean const  în cei 900 de kilometri de drum jude ean,
utiliza i de fiecare cet ean al Maramure ului! Mai spun un singur lucru, c  ar fi bine
ca la final s  avem o execu ie f  excedent, ci mai degrab  cu deficit! Mul umesc.

Dl.Dumitru Dumu a, secretarul jude ului Maramure : Domnule pre edinte,
înainte de a se da drumul la vot, a  ruga din nou consilierii jude eni care s-ar putea
afla în conflict de interese s  nu voteze.
 Dl.consilier jude ean Ioan Beuca i-a declinat participarea la vot, pe motivul
invocat de secretarul jude ului.

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 5 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.9/2015
privind aprobarea bugetului propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Coninu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2015 la R.A. „Aeroportul
Interna ional Baia Mare”.

Dl.Sorin Petean: Avizul comisiei economico-financiare a fost favorabil.
Dl.consilier jude ean Marinel Zoica : Domnule pre edinte, a  dori s  întreb

conducerea Aeroportului dac  exist  un plan de m suri privind posibilitatea cre terii
veniturilor proprii la aceast  institu ie.
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Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Interven ia colegului Zoica  mi se pare
oarecum neserioas , pentru c  niciodat  veniturile proprii ale Aeroportului n-o s
poat  acoperi întreaga activitate a institu iei. Important este ca pe 2015 s  se poat
materializa inten ia noastr  de modernizare i prelungire a pistei.

Dl.Dorin Buda, director al Aeroportului Interna ional Baia Mare:
Domnule pre edinte, domnilor consilieri, privitor la posibilitatea cre terii veniturilor
la aeroport, prin Memorandumul din data de 17 decembrie 2014 am fost inclu i s
absorbim suma de 9 milioane euro, bani necesari pentru extinderea i modernizarea
suprafe ei aeroportuare. Din p cate nu am putut veni în fa a domniilor voastre s  îmi
prezint Planul de management mai înainte de a v  fi prezentat consiliul nostru de
administra ie un plan de administrare, care s  fie votat de dumneavoastr i pe care eu
am obliga ia s  îl dezvolt.Trebuie s  prindem ultimul tren, pentru c  sunt bani
necheltui i din exerci iul bugetar 2007-2013, dar, din nefericire, exist  o problem  cu
documenta ia pe care eu am preluat-o i pe care trebuie s  o depun spre finan are.
Studiul de fezabilitate a fost întocmit de o firm  neautorizat  de c tre Autoritatea
Aeronautic  Român , i, cu toate c  s-au cheltuit peste 200 de mii de euro cu acest
s.f., care presupune capacitatea tehnico-economic  de realizare efectiv  a acestei
investi ii, nu au fost cuprinse lucr ri de aproximativ 3-4 milioane euro, nici devierea
DC Bozânta Mare i a râului B a. Dac  nu actualiz m studiul de fezabilitate i dac
nu îmi aproba i ast zi bugetul, nu vom putea realiza investi ia propus . Este vorba de
85% bani nerambursabili, practic contribu ia Uniunii Europene, 13% este partea de
cofinan are a Guvernului României, iar Consiliul jude ean vine cu o finan are de doar
2%. Avem de respectat ni te termene-limit , iar pentru a realiza efectiv aceast
lucrare pân  la 31 decembrie 2015 avem nevoie de sprijinul dumneavoastr . Dac  nu
facem aceste lucr ri i nu intervenim asupra suprafe ei de rulare a aeroportului în
maxim doi ani acesta va fi închis. Pista a fost turnat  în anul 1966, iar acum au ap rut
fisuri considerabile care afecteaz  siguran a traficului. Noi vrem s  facem aceste
lucr ri nu doar pentru modernizarea institu iei, ci, prin m rirea portan ei pistei pentru
a atrage companiile aeriene low-cost, existând în felul acesta posibilitatea cre terii
veniturilor noastre.

Dl.Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, eu apreciez curajul domnului
director de a se b ga în fa , dar nu la asta vreau s  m  refer acum. La ultima întâlnire
avut  în consiliu, domnul vicepre edinte Zetea îmi spunea c  am început s  urlu. Îl
rog s  nu m  determine s  urlu i acum, pentru c  are un comportament nepotrivit.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule consilier, la ultima întâlnire nu a i
stat decât vreo 15 minute, pentru c  nu v  intereseaz  decât declara iile la pres i nu
discu iile concrete.

Dl.Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, împreun  cu executivul a i
realizat un concurs în care noi nu am avut nimic de-a face. F  s  vreau, în acest
moment trebuie s  dau dreptate colegilor de la pres i s  v  spun c  a i f cut un
consiliu de administra ie la aeroport în care a i pus oamenii pe care i-a i vrut i care
ulterior au plecat. Acum suntem în postura de a face un nou concurs, pentru a
completa acel consiliu de administra ie. Oameni care participat la acel concurs vin i
spun c  nu erau preg ti i s  participe la el. Apoi, nominalizarea domnului Dorin Buda
dintr-un post de secretar la o prim rie în cel de director al aeroportului trebuia s  ne
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fie adus i la cuno tin a noastr . Mai  mult, dumneavoastr  împreun , ca
administra ie, a i adus acest consiliu jude ean la un ridicol f  precedent! A i spus
to i trei, conducerea executiv , c  ve i asigura transparen  decizional i c  ne ve i
informa, dar to i consilierii jude eni sunt nemul umi i de acest aspect, fie c  v-o spun
în fa , fie c  nu. Noi v  cerem anumite date deoarece vrem s  vot m în cuno tin  de
cauz , dar dumneavoastr  nu a i f cut niciodat  acest lucru de când v-a i început
mandatul.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  v d obligat s  v  reamintesc c , potrivit
articolului 29 din Regulamentul de organizare i func ionare al Consiliului jude ean
Maramure ”consilierii vor participa la dezbateri, în ordinea înscrierii la cuvânt,
fiind obliga i s  se refere exclusiv la problema care face obiectul dezbaterii”.
Obiectul dezbaterii noastre de-acum este un proiect de hot râre, iar dumneavoastr  v
pute i referi strict la acesta. Alte categorii de dezbateri pot avea loc dup  epuizarea
ordinii de zi.

Dl.Felician Cerne tean: Dar la punctele 3 i 4 din articolul 19 al
Regulamentului pe care tocmai l-a i invocat ti i ce se spune, domnule pre edinte? Eu
nu pot s  nu m  întreb de ce dumneavoastr , de 2 ani de zile, nu a i observat caren ele
care exist  la aeroport? Avem consiliu de administra ie la aeroport i dac  da, din
cine e format?

Dl.Dorin Buda: Componen a actual  a consiliului de administra ie al
aeroportului este urm toarea: d-nii Br garu Mirel, F t Ioachim i C lin Chilat.

Dl.Felician Cerne tean: i, domnul F t a declarat c  nu vrea s  participe c
nu este preg tit.
   Domnule pre edinte, v  rog s  ne trata i cum se cuvinte pe noi, pe consilierii
jude eni, c  eu am venit în acest consiliu cu seriozitate, d ruire i viziune!

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule consilier Cerne tean, sunte i cel
mai neserios consilier jude ean din câ i cunosc, c  n-am v zut niciodat  atâta
ipocrizie în declara iile pe care le face i în consiliu! V  reamintesc c  în urm  cu 2-3

pt mâni, noi to i consilierii jude eni am încercat s inem o edin  în care s
dezbatem transparent probleme legate de bugetul jude ului. Dumneavoastr  a i venit
i a i stat pu in, atât cât a stat presa, dup  care a i plecat, pentru c  nu v  intereseaz

decât declara iile politice i sub nicio form  implicarea în problemele consiliului
jude ean! Vreau s  v  mai spun c  ieri, în comisia de buget finan e am stat cinci ore i
am discutat, iar dumneavoastr  a i lipsit!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnilor colegi, declar închise dezbaterile pe
acest subiect! V  supun acum spre adoptare proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 2 ab ineri i 4 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.10/2015
privind aprobarea Bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2015

la R.A. „Aeroportul Interna ional Baia Mare”

 Dl. Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, contsta c  afirma iile f cute de
domnul Zetea sunt elegante i îl reprezint !
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Dl.consilier jude ean Florian Gui: Domnule pre edinte, comportamentul
nostru este total inadecvat! Nu este permis ca o p rere personal  a unui
vicepre edinte s  fie adresat  unui consilier! Sunt i eu nemul umit de acea edin  de
discutare a proiectului de buget pentru c  nu am fost invitat s  particip!

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Haide i s  continu m edin a, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de consiliul jude ean pentru
diferite structuri asociative în care jude ul Maramure  are calitatea de membru, pentru
anul 2015. Avizul comisiilor economic i juridic ?

Dl.Sorin Petean: Favorabil.
D-na Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, o ab inere i 2 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.11/2015
privind aprobarea cotiza iilor ce se pl tesc de consiliul jude ean
pentru diferite structuri asociative în care jude ul Maramure

are calitatea de membru, pentru anul 2015

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 5 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul
public  al jude ului Maramure , respectiv „Refugiu Salvamont  Izvoare”.  Avizul
comisiei juridice?

D-na Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru i 3 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.12/2015
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul public

al jude ului Maramure , respectiv „Refugiu Salvamont  Izvoare”

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul urm tor pe ordinea de zi avem
proiectul de hot râre privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din
domeniul public  al jude ului Maramure , respectiv „Baza de Salvare Mogo a”.
Avizul comisiei juridice?

D-na Gyongyike Bondi: Favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.13/2015
privind însu irea documenta iei cadastrale pentru un bun din domeniul public

al jude ului Maramure , respectiv „Baza de salvare Mogo a”
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 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
identificarea ca apar inând domeniului public al jude ului Maramure  a unor sectoare
de drumuri jude ene. Exist  avizul comisiilor juridic i de urbanism?

D-na Gyongyike Bondi: Aviz Favorabil.
Dl.Marinel Zoica :  i comisia de amenajare a teritoriului i urbanism a dat

aviz favorabil.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.14/2015
privind identificarea ca apar inând domeniului public al jude ului Maramure

a unor sectoare de drumuri jude ene

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
darea în administrarea Consiliului local al comunei Boiu Mare a unei por iuni de
drum jude ean. Avizele comisiilor?

D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.
Dl.Marinel Zoica : Aviz favorabil.
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Doresc s  intervin aici, atât pentru aceast

por iune de drum jude ean cât i pentru cea de la Remetea, acestea dou  urmând a fi
date în folosin  consiliilor locale respective, pe considerentul c  este o solu ie foarte
bun i c  vor primi bani de la Ministerul Dezvolt rii.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.15/2015
privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Boiu Mare

a unei por iuni de drum jude ean

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun spre
adoptare este cel privind organizarea re elei colare de înv mânt special liceal
pentru anul colar 2015 – 2016 în jude ul Maramure . Avizul comisiilor?

Dl.Marinel Zoica : Aviz favorabil.
 Dl.consilier jude ean Gavril Ardus tan:  i membrii comisiei de cultur  au
avizat favorabil proiectul.

S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.16/2015
privind organizarea re elei colare de înv mânt special liceal

pentru anul colar 2015 – 2016 în jude ul Maramure

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mergem la proiectul de hot râre privind
aprobarea atribuirii licen elor pentru efectuarea transportului public de persoane prin
curse regulate speciale.
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Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Eu, cu toate c  foarte mult  vreme m-am
ab inut, acum o s  votez proiectul, dar vreau s  atrag aten ia c  exist  o problem  pe
care va trebui s  o rezolv m cu celeritate în perioada urm toare privitoare la
rezolvarea transportului în bazinul L pu ului. Acolo, în acest moment, nu exist  o
leg tur  foarte bun  pentru cei care fac cursele speciale. Cei care fac curse paralele
nu au sta ii de oprire, în felul acesta încurajându-se pirateria, lucru pe care nu ni-l
dorim. Trebuie s  facem demersuri ca s  mai existe o sta ie de oprire i pentru

torii cu destina ia L pu , m car la Pia a Izvoarele din Baia Mare, înafar  de cea
de la Autogar . Am dori ca pân  la edin a viitoare s  existe o rezolvare a acestei
situa ii, pentru c  exist  foarte multe plângeri ale locuitorilor din acea parte a
jude ului.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Asupra acestei chestiuni vreau s  fac i eu un
scurt comentariu. Programul jude ean de transport, a a cum a fost supus dezbaterii
publice în toamna anului 2012, este aprobat i licitat în acea manier . Modalitatea de
completare ulterioar  este permis  abia la finele perioadei de contractare. În ce
prive te pirateria existent , am f cut adrese c tre organele abilitate în a aplica
sanc iuni, inclusiv la Inspectoratul Jude ean de Poli ie Maramure , de a verifica
aceste aspecte i de a acorda concurs prin proprii controlori de pe aceste trasee. Este o
problem  aparent necomplicat , dar una care are rezonan e sociale foarte mari.
Oricum, în viitorul program de finan are transfrontalier, al turi de colegii din Direc ia
de Dezvoltare am gândit un proiect în cadrul c ruia s  se genereze inclusiv autogar ,
sta ii de oprire pe traseele pe care noi le avem în administrare. Trebuie s  ne aplec m
cu toat  seriozitatea asupra acestui segment de transport, s  lu m cele mai bune
solu ii, pentru c  societatea este una dinamic , în continu  mi care. Cred c  trebuie
gândit la nivel na ional modul cel mai flexibil de interven ie atunci când cerin ele
societ ii sunt altele decât cele din momentul ini ierii acelui program de transport.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.17/2015
privind aprobarea atribuirii licen elor pentru efectuarea transportului public

de persoane prin curse regulate speciale

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 11 pe ordinea de zi avem proiectul de
hot râre privind aprobarea major rii tarifului lunar pentru un agent public de paz  la
Serviciul jude ean de Paz  Maramure . Avizul comisiei?

Dl.Sorin Petean: Favorabil, la solicit rile dân ilor, în urma major rii salariului
minim pe economie.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Ceea ce s-a discutat ieri în comisia economico-
financiar , respectiv aprobarea pân  la data de 30 iunie 2015 a major rii tarifului la
1.788 lei/salariat, dat  pân  la care Serviciul Jude ean de Paz  Maramure  va veni cu
un Plan de m suri i o viziune asupra func ion rii acestuia pe viitor. Articolul 2 din
proiectul de hot râre se elimin .

Dl.Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, am avut mai multe discu ii cu
domnul Andrei Zehan, eful acestui Serviciu de Paz , din care am în eles c  nu se
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asigur  paza la toate institu iile din subordinea Consiliului jude ean. De ce? Apoi, a
mai dori s tiu dac  acest Serviciu de Paz  este competitiv din punct de vedere al
tarifelor practicate i al serviciilor oferite unit ilor unde presteaz  paza i protec ia.

 dori o prezentare mai clar  a situa iei de la aceast  institu ie a noastr , tocmai
pentru a-mi da seama de eficien a ei.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, p cat c  nu a i participat ieri
la edin a comisiei economico-financiar  unde s-au discutat în detaliu aceste
chestiuni. La modul de calcul a acestui tarif, noi trebuie s  ne raport m la
competitivitate i s  gândim din punct de vedere economic, s  vedem dac  pe noi
acest serviciu ne cost  mai mult sau mai pu in decât am apela la asemenea prest ri de
servicii de pe pia a liber . Exist , la nivel na ional, un simulator de calcul a tarifului
fa  de num rul de posturi existent, iar suma simulat  acolo este aproximativ egal  cu
tariful solicitat. Altminteri s ti i c  nu eram în nici un fel de acord cu promovarea
acestui proiect de hot râre. Am solicitat ca pân  înainte de expirarea duratei major rii
tarifului s  avem din partea conducerii Serviciului Jude ean de Paz  un Plan de

suri cu activit ile pe care vor s  le desf oare, cu dot rile care vor s  le aib ,
astfel încât, din punct de vedere economic s  nu cheltuim mai mult decât dac  am
apela la asemenea servicii de pe pia a liber .

Dl.Felician Cerne tean: Eu am cerut de la mai multe firme tarifele orare
pentru astfel de presta ii, ca s  fac o compara ie între acest Serviciu al nostru i alte
societ i private de acest fel, pl titoare de TVA. De aceea v-a  ruga s  fim cu to ii
aten i, pentru ca banul public s  fie cheltuit judicios.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: În anul 2012 noi am mai avut aceast
discu ie, vizavi de desfiin area Serviciului Jude ean de Paz , moment la care aproape
în unanimitate noi, consilierii jude eni, am votat împotriv . Domnule Cerne tean,
dac  ast zi dori i s  punem în discu ie iar i aceast  tem  de desfiin are a Serviciului,

 rog s  v  face i inten ia extrem de clar , pentru a transmite celor peste o sut  de
angaja i ai Serviciului de Paz  c  le dori i ajutorul de omaj! Nu tiu ce interese dori i

 promova i dumneavoastr  acum când ne spune i c  a i primit oferte de la societ i
comerciale de profil, îns  eu m  declar un sus in tor al acestui Serviciu de Paz !

Dl.Felician Cerne tean: Domnule Zetea, nimeni nu încearc  s  trimit  pe
nimeni acas , deci nu transmite i mesaje care nu sunt normale!

Dl.consilier jude ean Emil Ambru : Domnule Cerne tean, p i dumneavoastr
tocmai asta încerca i s  ne spune i, din moment ce a i spus c  a i c utat alte oferte! Eu
asta am în eles!

D-na consilier jude ean Gyongyike Bondi: Da i-mi voie s  adaug i eu ceva
aici: s  nu uit m c  acest Serviciu de paz  are grij  de institu iile subordonate nou i
nu de discoteci! Comisia juridic  a dat aviz favorabil proiectului de hot râre.

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, o ab inere i 5 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.18/2015
privind aprobarea major rii tarifului lunar pentru un agent public de paz

la Serviciul jude ean de Paz  Maramure
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 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
modificarea indicatorilor tehnico-economici prev zu i în documenta ia faza D.A.L.I.
„Reabilitare acoperi  cl diri Muzeul jude ean de Istorie i Arheologie Baia Mare”.
Avizul comisiilor?

Dl.Sorin Petean: Favorabil.
Dl.Marinel Zoica : Favorabil.

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru i 4 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.19/2015
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prev zu i în documenta ia

faza D.A.L.I. „Reabilitare acoperi  cl diri Muzeul jude ean de Istorie i Arheologie
Baia Mare”

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, stima i colegi, cu proiectul de
hot râre privind aprobarea achizi iei Serviciilor de consultan  juridic  pentru
proiectul cu titlul „Economia social  – responsabilitate social  de la nord la sud”,
finan at în cadrul Programului Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Avizul comisiei?

D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.
S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 neparticip ri la vot,

HOT RÂREA Nr.20/2015
privind aprobarea achizi iei Serviciilor de consultan  juridic

pentru proiectul cu titlul „Economia social  responsabilitate social  de la nord
la sud”, finan at în cadrul Programului Opera ional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun spre
adoptare este cel privind modificarea anexei la Hot rârea nr. 155 din 17 septembrie
2014 privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie i a
principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii „Reabilitarea Spitalului Jude ean
de Urgen  Dr. Constantin Opri ”. Avizul comisiilor?

Dl.Sorin Petean: Favorabil.
 Dl.Marinel Zoica : Favorabil.

Dl. Nicolae Bindiu: Vizavi de Spitalul jude ean, care este suma folosit  din
creditul luat pentru finan area lucr rilor?

D-na Ana Glodan: Suma total  aprobat  a fost de 8,2 milioane din care au fost
tra i 4,9 milioane.

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, o ab inere i 2 neparticip ri la vot
HOT RÂREA Nr.21/2015

privind modificarea anexei la Hot rârea nr. 155 din 17 septembrie 2014
privind aprobarea Documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ie

i a principalilor indicatori ai obiectivului de investi ii
„Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr. Constantin Opri ”
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 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: La punctul 15 avem proiectul de hot râre de
modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 61/2005 privind înfiin area
Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI”
Baia Mare i a Hot rârii nr. 64/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare
i func ionare a Centrului jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional

„PENTRU VOI” Baia Mare. Avizul comisiei?
D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, o ab inere i o neparticipare la vot

HOT RÂREA Nr.22/2015
de modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr. 61/2005

privind înfiin area Centrului Jude ean de Informare, Consiliere i Formare
Profesional  „PENTRU VOI” Baia Mare i a Hot rârii nr. 64/2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Centrului
jude ean de Informare, Consiliere i Formare Profesional  „PENTRU VOI”

Baia Mare

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun acum spre adoptare proiectul de
hot râre privind aprobarea implement rii proiectului „PROinova ie prin firme de
exerci iu – de la coala competitiv  la competitivitatea în munc ”. Avizul comisiei
economico-financiare?

Dl.Sorin Petean: Favorabil.

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

HOT RÂREA Nr.23/2015
privind aprobarea implement rii Proiectului „PROinova ie prin firme

 de exerci iu  de la coala competitiv  la competitivitatea în munc

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În cele ce urmeaz  am s  v  supun aten iei
proiectul de hot râre privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor
din Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru aglomerarea Baia
Mare la indicatorii SO2, PM10 i Pb anul 2014.

Dl.consilier judetean Marinel Kovacs: Domnule pre edinte, v-a  ruga s -i
da i cuvântul reprezentantului Agen iei de Protec ie a Mediului Maramure  pentru a
ne face o scurt  prezentare a acestui material.
  D-na Angela Mihnea, ef Serviciu la Agen ia pentru Protec ia Mediului
Baia Mare, face o prezentare succint  cu privire la realizarea m surilor din
Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului în Baia Mare, men ionând în
final c  la indicatorul Pm10 valoarea limit  admis  prin Directiva European  este de
50 micrograme/zi i a nu se dep i mai mult de 35 de ori într-un an. Baia Mare se afl
în situa ia de sub 35 de ori, aceasta fiind admis i considerat  legal .
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Dl.Marinel Kovacs: Îi mul umim doamnei pentru prezentare i avem
convingerea c  to i locuitorii municipiului Baia Mare vor în elege scopul acestui
program de monitorizare a calit ii aerului.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mul umim pentru aprecieri. V  supun votului
acum proiectul de hot râre.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru i 2 neparticip ri

HOT RÂREA Nr.24/2015
privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor

din Programul Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului
pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 i Pb anul 2014

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Continu m, cu proiectul de hot râre privind
aprobarea Conven iei de colaborare între Direc ia General  de Asisten  Social i
Protec ia Copilului Maramure , Funda ia Hope and Homes for Children România i
Asocia ia Neguvernamental  de Asisten  Social  ASSOC Baia Mare pentru
elaborarea Strategiilor jude ene în domeniul promov rii i protec iei drepturilor
copilului pe perioada 2015 – 2020 i de dezvoltarea serviciilor sociale i a planurilor
opera ionale aferente. Avizul comisiei de specialitate?

D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Aviz favorabil, cu câteva sugestii:
aceast  strategie ar trebui s  fie bazat  pe nevoile sociale din jude , care s  poat  fi
pus  în aplicare. De asemenea, ar trebui s  evalu m i resursele financiare, pentru c
parteneriatul public-privat este bun atâta timp cât el urm re te interesul superior al
copilului i al persoanei cu handicap, i nu alt tip de interese. Nu a  dori s  existe
impuneri, cel pu in din partea organiza iilor neguvernamentale vizavi de nevoia de
strategie a acestei Direc ii. M surile ar trebui s  vizeze men inerea copiilor în familii,
fapt care ar trebui s  fie determinant în aplicarea acestei strategii. Recomand s  se
fac  de urgen  o evaluare a nevoilor de servicii pentru persoanele cu dizabilit i, în
vederea  recuper rii, resocializ rii i reintegr rii acestora. Ca s  putem dezvolta astfel
de servicii evident c  avem nevoie de resurse financiare, dar mai întâi trebuie s
identific m aceste nevoi.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Viitoarea strategie va fi adoptat  de Consiliul
jude ean, dar dumneavoastr , doamna consilier, în calitate de pre edinte al Comisiei
de specialitate a consiliului pute i sta mai aproape de Direc ie, astfel încât obiectivele
propuse de dumneavoastr  s  poat  fi atinse.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Elaborarea acestei strategii este apanajul
legal exclusiv al DGASPC Maramure . Este foarte bine c  exist  un parteneriat cu
dou  ONG-uri foarte respectate, îns  ultimul cuvânt va apar ine celor din Direc ie.

Dl.Felician Cerne tean: Domnule pre edinte, am cerut un audit la aceast
Direc ie i un raport de activitate pe ultimele ase luni care nu s-au f cut pân  în
prezent, a a c  în acest moment mi se pare c  aceast  colaborare este un fel de
predare a atribu iilor i prerogativelor pe care le are directorul Direc iei c tre ter e
persoane.
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Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am s  v  r spund astfel: cu privire la audit,
acesta se va face dup  aprobarea bugetului, ca s  poat  fi finan at.

Dl.consilier jude ean Florian Gui: Sunt de acord cu acest parteneriat, mai
ales c  nu implic  nici un cost din partea noastr .

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

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru, un vot împotriv , 2 ab ineri i 2
neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.25/2015
privind aprobarea Conven iei de colaborare între Direc ia General

de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure , Funda ia Hope
and Homes for Children România i Asocia ia Neguvernamental  de Asisten

Social  ASSOC Baia Mare, pentru elaborarea Strategiilor jude ene în domeniul
promov rii i protec iei drepturilor copilului pe perioada 2015 – 2020
i de dezvoltarea serviciilor sociale i a planurilor opera ionale aferente

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urm torul proiect de hot râre este cel privind
darea în administrarea Consiliului local al comunei Remetea Chioarului a unei
por iuni de drum jude ean. Avizul comisiei?

Dl.Marinel Zoica : Aviz favorabil.
D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

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

HOT RÂREA Nr.26/2015
privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Remetea Chioarului

 a unei por iuni de drum jude ean

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  supun spre adoptare acum proiectul de
hot râre privind aprobarea  documentului În elegerii de cooperare între jude ul
Maramure  din România i ora ul Panevè ys, respectiv jude ul Panevè ys din
Republica Lituania. Avizul comisiei, v  rog.

D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.
S-a adoptat cu unanimitate de voturi

HOT RÂREA Nr.27/2015
privind aprobarea  documentului În elegerii de cooperare

 între jude ul Maramure  din România i ora ul Panevè ys,
respectiv jude ul Panevè ys din Republica Lituania

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Un alt proiect de hot râre pe care vi-l supun
aten iei este cel privind aprobarea documentului În elegerii de cooperare între jude ul
Maramure  din România i Provincia Flevoland din Regatul  rilor de Jos. Avizul
comisiei?
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D-na Gyongyike Bondi: Aviz favorabil.

S-a adoptat cu 29 voturi pentru i 3 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.28/2015
privind aprobarea documentului În elegerii de cooperare

între jude ul Maramure  din România i Provincia Flevoland
 din Regatul  rilor de Jos

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Urmeaz  acum Punctul de vedere referitor la
Plângerea prealabil  a Sindicatului de Asisten  Maternal  Maramure  prin care
solicit revocarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.198/2013 privind
aprobarea baremelor orientative a drepturilor i dot rilor cu echipament i
cazarmament pentru copiii i tinerii institu ionaliza i, pentru mamele asistate în
centrele maternale, pentru tinerii i adul ii cu handicap afla i în centrele de asisten
social , precum i pentru tinerii institu ionaliza i care urmeaz  o form  de înv mânt
i sunt în internatele colare ale unit ilor de înv mânt.

 Solu ia  propus  în acest punct de vedere este men inerea Hot rârii date de noi.
 Punctul de vedere a fost adoptat, cu 21 voturi pentru, 2 împotriv , 5 ab ineri i
4 neparticip ri la vot.
 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Am ajuns la proiectul de hot râre de modificarea
a componen ei unor comisii de specialitate ale Consiliului jude ean.
 Este vorba despre o în elegere între doi consilieri, de fapt un schimb reciproc în
dou  comisii de specialitate, între domnii Petean Sorin i Costiuc Ioan, în sensul c
primul trece în comisia pentru protec ia copilului iar cel de-al doilea în comisia de
urbanism.

 S-a adoptat, cu 27 voturi pentru, 3 ab ineri i 2 neparticip ri la vot

HOT RÂREA Nr.29/2015
privind modificarea componen ei unor comisii de specialitate

pe domenii de activitate

 Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: În final, ne referim la constituirea comisiilor de
monitorizare a Proiectelor pe care le avem în derulare.  V  rog s  face i propuneri.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: În urma discu iilor avute cu grupurile de
consilieri, avem urm toarele propuneri pentru toate cele cinci mari proiecte pe care
jude ul le are:
 Pentru Proiectul ”Reabilitarea Drumului Baia Sprie – Bârsana”:
 Marius M rginean
 Gheorghe Coman
 Pamfil Cristea
 Nicolae Bindiu
 Florian Gui
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 Pentru Proiectul ”Sistem de Management Integrat al De eurilor în
Maramure ”:
 Sorin Petean
 Corin Chereche
 Marinel Kovacs
 Mirel G inaru
 George Pop
 Pentru Proiectul ”Circuitul Bisericilor de Lemn în Transilvania de Nord”:
 Emil Muntean
 Gavril Ardus tan
 C lin Tuns
 Ioan Tivadar
 Gheorghe Marian
 Pentru Proiectul ”Reabilitarea Spitalului Jude ean de Urgen  Dr.
Constanin Opri  Baia Mare”:
 Emil Ambru
 Ioan Costiuc
 Gavril Ardus tan
 Cornelica Ilea
 Alexandru Deac
 Pentru Proiectul ”Aeroportul Interna ional Baia Mare”:
 Marinel Zoica
 Cosmin Drulea
 Gyongyike Bondi
 Felician Cerne tean
 Daniela B rea

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu:  rog s  vota i electronic i aceste propuneri.
Propunerile de constituire a celor cinci comisii de monitorizare a

implement rii proiectelor au fost votate, cu 30 voturi pentru i 2 neparticip ri la
vot.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Mai am de f cut o singur  precizare înainte de
închiderea edin ei: în fiecare zi a s pt mânii exist edin e ale unit ilor de
implementare a Proiectelor, la care pot participa oricare din consilierii jude eni,
indiferent dac  au fost sau nu nominaliza i în aceste grupuri de monitorizare.

Acestea fiind spuse, declar închise lucr rile edin ei noastre de azi.
Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 25 februarie

2015.
PRE EDINTE,

  Zamfir Ciceu

       SECRETAR AL JUDE ULUI,
                              Dumitru Dumu a

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


