
              ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
 CONSILIUL JUDE EAN

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

din data de 1 IULIE 2015

edin a ordinar  este convocat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure
prin Dispozi ia nr.258/26.06.2015,  publicat  în ziarul „Graiul Maramure ului de
sâmb , 27 iunie 2015.

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 10 reprezentan i mass-media.

Dl.presedinte Zamfir Ciceu anun  c  este cvorum pentru desf urarea edin ei –
fiind prezen i 32 de membri ai Consiliului - i declar  deschise lucr rile.

Este supus apoi spre adoptare procesul verbal al edin ei Consiliului jude ean
Maramure  din luna iunie, care este adoptat în unanimitate.

Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, înainte de a intra în ordinea
de zi vreau s  v  aduc la cuno tin  c , în urm  cu dou  s pt mâni, am avut un schimb de
replici cu conducerea S.C. Drumuri-Poduri S.A. Maramure . A  vrea s  dau i eu ni te
explica ii i în acela i timp s  le cer i lor.  Am fost la Bicaz, unde am întâlnit o problem
mai veche, cea a drumului jude ean dinspre Bicaz i limita jude ului Satu Mare, înspre
Ciuta, care se afl  într-o situa ie deplorabil . Am participat la inaugurarea a 4 km de drum
comunal, reabilitat în ultimii doi ani de c tre administra ia public  local  cu fonduri venite
de la Ministerul Dezvolt rii – peste 2 milioane lei. Mie mi s-a p rut c  interven ia SC
Drumuri-Poduri SA Maramure  nu a fost a a cum ar fi trebuit s  fie pe acel drum. Cred c
nu este normal ca o societate comercial  a Consiliului jude ean s  duc  o astfel de disput
politic i v  rog, domnule pre edinte, pe viitor s  ave i mai mult  grij  ce comunicate se
posteaz  pe site-ul nostru, al consiliului jude ean, pentru c  eu nu am mai auzit pân  acum
ca o institu ie a unui consiliu jude ean s  dea o replic  unui vicepre edinte în spectrul
politic. A  vrea s  îl întreb pe directorul interimar de la societatea de drumuri dac  el i-a
scris acel comunicat sau au fost al i oameni care l-au indus în eroare i mai vreau s  îi rog
pe cei care se ocup  de site-ul consiliului s  aib  grij  ce posteaz  în viitor, pentru c  nu
este bine s  fie politizate astfel de discu ii care in exclusiv de administra ie.

Dl.pre edinte Zamfir Ciceu: Eu am v zut acel comunicat i am agreat publicarea
lui pentru c  mi s-a p rut fireasc . Fiecare dintre noi avem dreptul a opinie i nu trebuie s
ne sup m atunci când nu avem dreptate. Eu cred c  la acest moment lucrurile sunt

ezate i nu exist  nicio disput .
Dl.vicepre edinte Gabriel Zetea: Domnule pre edinte, în eleg c  dvs. a i sus inut

publicarea acestui comunicat. Dac  este a a, atunci a i gre it, i nu cred c  este cazul ca
directorul sau cei de la societatea de drumuri s  transforme aceast  chestiune într-o lupt
politic !



D-na consilier jude ean Cornelica Ilea: Domnule pre edinte, în edin a comisiei
de specialitate au fost prezentate Rapoartele Inspec iei Sociale Maramure  vizavi de
evaluarea serviciilor sociale din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia
Copilului Maramure , i Raportul privind suspiciunea de abuz asupra unui beneficiar de la
CTF ”Cerbului”. A  dori ca la sfâr itul edin ei directorul DGASPC s  prezinte
concluziile acestor rapoarte.

În cele ce urmeaz , dl.pre edinte Zamfir Ciceu supune spre adoptare urm torul
proiect al ordinii de zi:

1 Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean;
2 Proiect de hot râre privind aprobarea major rii  bugetului de venituri i cheltuieli al

jude ului pe anul 2015;
3 Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,

rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014;
4 Proiect de hot râre de modificare a Acordului de colaborare între Consiliul jude ean

Maramure , Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului Maramure i
Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii condi iilor
optime pentru desf urarea activit ilor de preg tire i competi ionale prin
dezvoltarea i modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal
„ tiin a Baia Mare” aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr.
59/2015;

5 Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.
44/2015 privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.250 mii lei
aprobat din bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015 pentru activitatea
„Servicii recreative i sportive”;

6 Proiect de hot râre pentru modificarea i completarea Hot rârii Consiliului jude ean
nr. 53/2012 privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor
alocate de Consiliul jude ean prin contracte de sus inere a activit ilor sportive;

7 Proiect de hot râre privind aprobarea Monografiei economico-militare actualizat  a
jude ului Maramure ;

8 Proiect de hot râre de modificarea anexei Hot rârii Consiliului jude ean Maramure
nr.74/2015 privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând forme de sprijin
pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România;

9 Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al
jude ului Maramure  în domeniul public al municipiului Baia Mare;

10 Proiect de hot râre de modificarea anexei la Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al
Consiliului Jude ean Maramure i a criteriilor organizatorice i valorice care
confer  caracterul prioritar al proiectelor;

11 Proiect de hot râre privind stabilirea sumelor alocate pentru fiecare proiect cultural
din lista proiectelor culturale prioritare aprobate prin Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 87/2015;

12 Proiect de hot râre privind modificarea indicatorilor tehnico - economici în urma
reactualiz rii Studiului de fezabilitate privind extindere i modernizare suprafe e
aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare.



Puncte suplimentare:
13 Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i

pentru obiectivul Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil  /
Centru EDED, realizat în cadrul programului cu acela i titlu, cod
HUSKROUA/1001/104, finan at prin programul de cooperare transfrontalier  ENPI
Ungaria – Slovacia - România – Ucraina 2007-2013”;

14 Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei tehnico-economic ,
reactualizare Studiu de fezabilitate pentru investi ia ”Extindere i modernizare
suprafe e aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare”;

15 Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al  colii Populare de
Art  ”Liviu Borlan” Baia Mare;

16 Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al Muzeului jude ean de
art  ”Centrul Artistic Baia Mare”;

17 Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure
la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar ;

18 Proiect de hot râre de modificare a anexei nr.1 la Hot rârea nr.36/2015 pentru
aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de
drumuri jude ene, în anul 2015.

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat în unanimitate.

1. Proiect de hot râre privind validarea mandatului unui consilier jude ean.
Vicepre edintele Gabriel Zetea prezint  plenului adresa venit  de la Agen ia

Na ional  de Integritate, prin care se certific  faptul c  dl. Pop Vasile, propus pentru
func ia de consilier jude ean, nu se g se te în vreo situa ie de incompatibilitate, i atrage
aten ia viitorului consilier s  nu voteze în nicio situa ie privitoare la Spitalul jude ean în
care î i desf oar  profesia de medic, pentru a nu fi în conflict de interese cu institu ia.

Membrii comisiei de validare procedeaz  la verificarea documentelor depuse la
dosar, timp în care se trece la urm torul punct de pe ordinea de zi.

2. Proiect de hot râre privind aprobarea major rii  bugetului de venituri i cheltuieli
al jude ului pe anul 2015.

Comisia economico-financiar  a avizat favorabil proiectul.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.91/2015
privind aprobarea major rii  bugetului de venituri i cheltuieli

 al jude ului, pe anul 2015

Consilierul jude ean Gheorghe Marian, în calitate de membru al Comisiei de
Validare, anun  plenul consiliului jude ean c , în urma analiz rii documentelor depuse la
dosar, dl. Pop Vasile îndepline te condi iile de a fi validat în func ia de consilier jude ean.

Urmeaz  momentul învestirii noului consilier jude ean i depunerea jur mântului de
credin  de c tre acesta.

Este supus apoi spre adoptare proiectul de hot râre privind validarea mandatului
consilierului jude ean Pop Vasile.



S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.92/2015
privind validarea mandatului unui consilier jude ean

3. Proiect de hot râre privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,
rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014.

Aviz favorabil din partea comisiei de specialitate.
Înscris la cuvânt, consilierul judetean Sorin Petean salut  ini iativa de

modernizare a parcului auto al societ ii de drumuri jude ene.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.93/2015
privind utilizarea excedentului anual al bugetului jude ului,

 rezultat la încheierea exerci iului bugetar pe anul 2014

4.  Proiect de hot râre de modificare a Acordului de colaborare între Consiliul
jude ean Maramure , Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului Maramure i
Clubul Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii condi iilor optime
pentru desf urarea activit ilor de preg tire i competi ionale prin dezvoltarea i
modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia Mare”
aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 59/2015.

Exist  avizele favorabile ale comisiei de sport i comisiei juridice.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.93/2015
de modificare a Acordului de colaborare între Consiliul jude ean Maramure ,

Direc ia Jude ean  pentru Sport i Tineret a jude ului Maramure i Clubul Sportiv
Municipal „ tiin a Baia Mare”, în vederea asigur rii condi iilor optime pentru

desf urarea activit ilor de preg tire i competi ionale prin dezvoltarea i
modernizarea bazei materiale sportive a Clubului Sportiv Municipal „ tiin a Baia

Mare” aprobat prin Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr. 59/2015
5. Proiect de hot râre pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure

nr.44/2015 privind aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.250 mii lei  aprobat
din bugetul propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii
recreative i sportive”.

Aviz favorabil de la comisia de sport.

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.95/2015
pentru modificarea Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.44/2015 privind
aprobarea repartiz rii pe destina ii a sumei de 2.250 mii lei  aprobat din bugetul

propriu al jude ului Maramure  pe anul 2015
pentru activitatea „Servicii recreative i sportive”



Vicepre edintele Gabriel Zetea aduce mul umiri func ionarilor din aparatul de
specialitate care au lucrat cu foarte mare aten ie i maxim  implicare la toate aceste
proiecte de hot râri cu specific de finan are a activit ilor sportive.

6. Proiect de hot râre pentru modificarea i completarea Hot rârii Consiliului
jude ean nr.53/2012 privind aprobarea normelor financiare referitoare la utilizarea sumelor
alocate de Consiliul jude ean prin contracte de sus inere a activit ilor sportive.

Comisia de sport i cea juridic  au dat aviz favorabil.

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

HOT RÂREA Nr.96/2015
pentru modificarea i completarea Hot rârii Consiliului jude ean

nr. 53/2012 privind aprobarea normelor financiare referitoare
 la utilizarea sumelor alocate de Consiliul jude ean
prin contracte de sus inere a activit ilor sportive

7. Proiect de hot râre privind aprobarea Monografiei economico-militare actualizat
a jude ului Maramure .

Aviz favorabil din partea comisiei juridice.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.97/2015
privind aprobarea Monografiei economico-militare actualizat

a jude ului Maramure

8. Proiect de hot râre de modificarea anexei Hot rârii Consiliului jude ean
Maramure  nr.74/2015 privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând forme de
sprijin pentru unit ile de cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România.

Aviz favorabil de la comisia de înv mânt, cultur , culte.

 S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, 1 vot împotriv i 2 ab ineri

HOT RÂREA Nr.98/2015
de modificarea anexei Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  nr.74/2015

 privind aprobarea repartiz rii sumelor reprezentând forme de sprijin pentru
unit ile de cult apar inând cultelor religioase recunoscute din România

9. Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al
jude ului Maramure  în domeniul public al municipiului Baia Mare.



Consilierul jude ean Sorin Petean, pre edintele Comisiei pentru activit i
economico-financiare, propune amânarea acestui proiect pân  la edin a urm toare, pentru
analizarea mai detaliat  a posibilit ii punerii în practic  a Casei Pocol, respectiv a
identific rii – împreun  cu municipalitatea – a  solu iei optime de utilizare a acestui
imobil, chestiuni care se vor stabili de o comisie mixt  (a Consiliului local Baia Mare i
Consiliului jude ean Maramure ).

Consilierul jude ean Felician Cerne tean se declar  de acord cu propunerea
antevorbitorului s u,  subliniind i domnia sa necesitatea constituirii cât mai urgent a unei
asemenea comisii, care s  evalueze cât mai exact situa ia imobilului Casa Pocol, astfel ca

 poat  fi luat  o hot râre în deplin  cuno tin  de cauz .
 i vicepre edintele Gabriel Zetea agreeaz  propunerea de a avea loc o discu ie

bilateral , în zilele urm toare, astfel ca împreun  cu reprezentan i ai municipalit ii s  se
poat  aprofunda cât mai bine acest subiect i s  se poat  lua decizia cea mai bun .

Pre edintele Zamfir Ciceu supune la vot propunerea de amânare a acestui proiect de
hot râre.

Amânarea proiectului de hot râre privind aprobarea trecerii unor bunuri din
domeniul public al jude ului Maramure  în domeniul public al municipiului Baia
Mare a fost agreat  de membrii consiliului, 25 consilieri jude eni votând  pentru, 3
împotriv i unul s-a ab inut.

10. Proiect de hot râre de modificarea anexei la Hot rârea Consiliului jude ean
Maramure  nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului
Jude ean Maramure i a criteriilor organizatorice i valorice care confer  caracterul
prioritar al proiectelor.

Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul.

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

HOT RÂREA Nr.99/2015
de modificarea anexei la Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 87/2015

privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Jude ean
Maramure i a criteriilor organizatorice i valorice care confer  caracterul prioritar

al proiectelor

11. Proiect de hot râre privind stabilirea sumelor alocate pentru fiecare proiect
cultural din lista proiectelor culturale prioritare aprobate prin Hot rârea Consiliului
jude ean Maramure  nr. 87/2015.

Avizul favorabil al comisiei pentru activit i economico-financiare.

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru i 4 ab ineri,

HOT RÂREA Nr.100/2015
privind stabilirea sumelor alocate pentru fiecare proiect cultural

din lista proiectelor culturale prioritare aprobate
prin Hot rârea Consiliului jude ean Maramure  nr. 87/2015



12. Proiect de hot râre privind modificarea indicatorilor tehnico - economici în
urma reactualiz rii Studiului de fezabilitate privind extindere i modernizare suprafe e
aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare.

Comisia juridic  a avizat favorabil proiectul. La fel i cea pentru activit i
economico-financiare, îns  cu urm torul amendament, formulat în plen de pre edintele
acesteia, consilierul jude ean Sorin Petean: ”În hot râre se va  introduce un nou articol,
nr.2, cu urm torul con inut: Se aprob  declan area procedurii de expropriere a tuturor
imobilelor care constituie coridorul de expropriere . Acest lucru este imperios necesar
pentru derularea în condi ii optime a proiectului.

Pre edintele Zamfir Ciceu men ioneaz  c , la edin a anterioar ,  a fost retras
acest document de pe ordinea de zi pe motiv c  atunci înc  nu exista procesul verbal de
recep ie a documenta iilor, dar acum acesta exist , i în plus au fost identifica i i
proprietarii de pe acel culoar de expropriere, care urmeaz  s  fie aprobat într-o edin
viitoare.

În completare, Dorin Buda, directorul R.A. Aeroportul Interna ional Baia
Mare, face urm toarele preciz ri: ”În derularea proiectului pentru modernizarea
Aeroportului Interna ional Baia Mare s-a intrat în linie dreapt . S pt mâna trecut  a fost
publicat Ghidul Solicitantului de c tre Autoritatea de Mediu. Ca posibili beneficiari au
fost incluse Aeroportul Baia Mare i Aeroportul Tulcea, iar cererile de finan are trebuie
depuse pân  la 31 iulie 2015. S-a recep ionat studiul de fezabilitate cu noii indicatori
tehnico-economici, a fost declan at  procedura de expropriere, identifica i to i proprietarii,
i s-a finalizat raportul de evaluare a terenurilor.

Consilierul jude ean Nicolae Bindiu propune întocmirea unui proiect de hot râre
separat de cel aflat în dezbatere, fiind vorba de expropriere pentru cauz  de utilitate
public .

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  agreeaz  propunerea, îns  pân  la
adoptarea unui asemenea proiect de hot râre într-o apropiat edin  extraordinar , este
necesar  mai întâi adoptarea prezentului proiect de hot râre, dup  care vor fi parcurse
toate etapele i termenele specifice unei asemenea situa ii.

Consilierul jude ean Nicolae Bindiu aten ioneaz i asupra faptului c  trebuie avut
în vedere c  sumele necesare exproprierilor i acordate din fondul de rezerv  s  fie trecute
într-un cont separat, pentru a fi valide.

Pre edintele Zamfir Ciceu este de p rere c  trebuie conjugate toate eforturile
pentru identificarea sursei financiare în vederea efectu rii pl ilor c tre to i expropria ii,
deoarece fondul de rezerv  al consiliului este insuficient, suma calculat  pentru
expropriere ridicându-se la valoarea de aproximativ 2.700.000   lei.

Proiectul de hot râre, cu amendamentul formulat, este supus la vot.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.101/2015
privind modificarea indicatorilor tehnico - economici în urma reactualiz rii

Studiului de fezabilitate privind extindere i modernizare suprafe e aeroportuare
la Aeroportul Interna ional Baia Mare



Puncte suplimentare:
13. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i

pentru obiectivul Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil  / Centru
EDED, realizat în cadrul programului cu acela i titlu, cod HUSKROUA/1001/104,
finan at prin programul de cooperare transfrontalier  ENPI Ungaria – Slovacia - România
– Ucraina 2007-2013”.

 Aviz favorabil din partea comisiei juridice i a celei pentru activit i economico-
financiare.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.102/2015
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentru obiectivul

Centru Educa ional Demonstrativ pentru Energie Durabil  - Centru EDED,
realizat în cadrul programului cu acela i titlu, cod HUSKROUA/1001/104,

 finan at prin programul de cooperare transfrontalier  ”ENPI
Ungaria – Slovacia - România – Ucraina 2007-2013”

14. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei tehnico-economic ,
reactualizare Studiu de fezabilitate pentru investi ia ”Extindere i modernizare suprafe e
aeroportuare la Aeroportul Interna ional Baia Mare”.

Aviz favorabil de la comisia pentru activit i economico-financiare i comisia
juridic .

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.103/2015
privind aprobarea documenta iei tehnico-economic , reactualizare Studiu

de fezabilitate pentru investi ia ”Extindere i modernizare suprafe e aeroportuare
la Aeroportul Interna ional Baia Mare”

15. Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al  colii Populare de
Art  ”Liviu Borlan” Baia Mare.

Proiectul a fost avizat în edin a comisiei pentru înv mânt, cultur , culte i
patrimoniu cultural na ional.

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.104/2015
privind modificarea Statului de func ii

al  colii Populare de Art  ”Liviu Borlan” Baia Mare



16. Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func ii al Muzeului jude ean
de art  ”Centrul Artistic Baia Mare”.

Consilierul jude ean Nicolae Bindiu propune plenului s  se ia în considerare
posibil  suplimentare/l rgire a activit ilor specifice acestei institu ii, prin antrenarea
copiilor de diferite vârste, talenta i în domeniul picturii, ceramicii, etc., care, cu un minim
de efort financiar oferit, s  poat  desf ura zilnic activit i artistice în cadrul muzeului,
pentru o mai bun  punere în valoare atât a abilit ilor acestora, cât i a prestigiului
institu ii culturale maramure ene.

Invitat la cuvânt, directorul Alexa Tiberiu de la Muzeul Jude ean ”Centrul
Artistic” Baia Mare, v de te o anumit  îngrijorare nu atât vizavi de lipsa de fonduri cu
care se confrunt  institu ia pe care o conduce, cât raportat la o lips  endemic  de spa iu
pentru asemenea eventuale activit i artistice desf urate de c tre copii. La momentul
actual sunt deja în implementare mici programe de lucru cu grupuri de copii colari i
pre colari, îns  nu pe pictur  ori sculptur  deoarece acestea sunt domenii care necesit
dotare corespunz toare, de care muzeul nu dispune. O alt  problem  ardent  este cea a
resursei umane, care este insuficient , actualmente institu ia func ionând cu doar 11
angaja i.

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure sugereaz  drept mod de dep ire a
acestei situa ii de criz  de spa iu folosirea, m car pe timpul verii, a spa iului din Pia a
Cet ii, care este modernizat i corespunde din acest punct de vedere.

În completare, Inspectorul General  colar Ana Moldovan precizeaz  c   exist
preocup ri atât din partea Inspectoratului  colar Jude ean cât i din partea altor institu ii
culturale jude ene pentru colaborare i parteneriat în desf urarea activit ilor artistice. Un
exemplu ar fi activit ile extracurriculare ale elevilor din cadrul ”S pt mânii Altfel”, când
sunt organizate tabere de pictur i alte ac iuni similare.

Având avizul comisiei de specialitate, proiectul de hot râre este supus spre
adoptare.

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.105/2015
privind modificarea Statului de func ii al Muzeului jude ean de art

”Centrul Artistic Baia Mare”

17. Proiect de hot râre privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean
Maramure  la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar .

Comisia financiar  a avizat favorabil proiectul.
Consilierul jude ean Sorin Petean felicit  clubul de ah al municipiului Baia Mare

pentru rezultatele competi ionale ob inute în ultima perioad  de timp.
S-a adoptat, cu 30 voturi pentru,

HOT RÂREA Nr.106/2015
privind aprobarea contribu iei Consiliului jude ean Maramure

la diferite ac iuni finan ate din rezerva bugetar

 18. Proiect de hot râre de modificare a anexei nr.1 la Hot rârea nr.36/2015 pentru
aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice pe re eaua de drumuri
jude ene, în anul 2015.

Proiectul a fost discutat i avizat în edin a comisiei de urbanism i amenajare a
teritoriului.



Vicepre edintele Gabriel Zetea atrage aten ia odat  în plus asupra faptului c
trebuie respecta i de c tre SC Drumuri-Poduri SA Maramure  acei indicatori tehnico-
economici aproba i la început de an. Exist  semnale de nemul umire venite din teritoriu,
de la administra ii locale ca Suciu de Sus i Bicaz, unde lucr rile efectuate de societatea de
drumuri nu corespund calitativ i nu sunt respectate nici termenele de execu ie. }n
concluzie, se impune o mai bun  gestionare a banului public, atât cât este el de pu in,
astfel încât s  poat  fi realizate un minim de lucr ri de care s  beneficieze cu-adev rat
locuitorii jude ului Maramure .

Consilierul jude ean Nicolae Bindiu dore te r spuns la dou  întreb ri: 1) care este
stadiul aloc rii sumei de 10 milioane lei provenit  din excedentul bugetar i propus  a se
da pentru modernizarea tronsonului de drum Ocna  ugatag – Fere ti,  i 2) care este
evolu ia lucr rilor la Drumul Baia Sprie – Bârsana, având în vedere c  exist  reclama ii
ale cet enilor cu privire la numeroasele gropi din carosabil care se afl  cam pe toate
drumurile jude ene ale Maramure ului.

În replic , pre edintele Zamfir Ciceu precizeaz  c  s-au efectuat toate plomb rile
de drum prev zute în Planul de între inere curent . Din p cate, din cei 787,87 kilometri de
drumuri jude ene, peste 200 nu sunt asfaltate. Exist  chiar i vreo 50 de kilometri de
drumuri jude ene din p mânt, care trebuie v zut dac  sunt de interes jude ean, în caz
contrar trebuind a fi declasate i trecute la categoria drumurilor comunale, concomitent cu
analizarea strict  a posibilit ilor de finan are în viitor a acestor drumuri.

Consilierul jude ean Felician Cerne tean solicit  înlocuirea panourilor privind
executarea lucr rilor pe drumul Baia Sprie – Bârsana, deoarece nu firma ”Selina” este cea
care execut  lucr rile la acest moment. Mai mult, domnia sa dore te s tie de la
managerul acestui proiect dac  s-a f cut o recep ie a lucr rilor efectuate de aceast  firm
înainte de a fi reziliat contractul cu aceasta, pentru a nu exista cumva riscul de rambursare
a sumelor.

În r spuns, pre edintele Consiliului jude ean Maramure  invit  to i consilierii
jude eni interesa i de stadiul execu iei lucr rilor pe Proiectul Drumul Baia Sprie-Bârsana

 participe în fiecare zi de luni, de la orele 10, la edin a comandamentului, unde se
discut  toate aceste aspecte legate de proiect. În 2012 au fost recep ionate i evaluate
lucr rile posibil de decontat, iar pentru celelalte exist  litigiul de la Curtea de Arbitraj
Interna ional Bucure ti, pentru refuzul Consiliului de a deconta anumite categorii de
lucr ri executate i nerecep ionate. În ce prive te amplasarea panourilor, acestea au fost
relicitate, pentru a fi reamplasate pe întreaga durat  a traseului.

Interpelat fiind, administratorul public Marin Br garu men ioneaz  c  vizavi de
panourile despre care s-a f cut vorbire s-a adjudecat contractul pentru refacerea lor, cu
ceva întârziere, datorat  procedurilor care trebuie urmate în asemenea situa ii.

Acestea fiind spuse, proiectul de hot râre este supus la vot.

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

HOT RÂREA Nr.107/2015
de modificare a anexei nr.1 la Hot rârea nr.36/2015

 pentru aprobarea Planului de între inere i repara ii curente i periodice
pe re eaua de drumuri jude ene, în anul 2015

În finalul edin ei, directorul Direc iei Generale de Asisten  Social i protec ia
Copilului Maramure , Alina Coste Madaras, prezint  urm toarele concluzii desprinse
din Raportul Inspec iei Sociale:



- referitor la incidentul petrecut la Casa de Tip Familial ”Cerbului” s-a conturat
concluzia c eful de centru nu a agresat minora în cauz . Dealfel, la aceea i concluzie a
ajuns i reprezentantul Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Copilului care a efectuat
misiunea de control pe aceea i tematic ;

- referitor la controalele efectuate de Inspec ia Social  pe tematica evalu rii tuturor
Centrelor de reziden  social  a DGASPC-urilor, acestea au fost dispuse la nivel na ional.

Printre m surile dispuse se num : - depunerea diligen elor necesare pentru
ob inerea autoriza iilor de func ionare ISU, pentru un num r de 12 Case unde aceste
documente lipseau; completarea organigramei i a statului de func ii cu num rul de posturi
vacante necesar func ion rii în parametri optimi ai institu iei, având în vedere deficitul de
personal existent în aceast  structur ; accesibilizarea unor locuin e, pentru nevoile unor
persoane cu dizabilit i. Toate aceste m suri au termene de realizare luna decembrie a
anului în curs.

 Nemul umit de cele prezentate de directorul DGASPC Maramure , un reprezentant
al mass-mediei locale maramure ene, Romeo Dobocan, adreseaz  plenului Consiliului
jude ean i Comisiei de specialitate a acestuia urm toarele întreb ri:

1) De ce anchetarea acestui caz a început dup  o lun i jum tate de la presupusul
eveniment, de i doamna Coste a fost la fa a locului, la Vi eu, la vreo dou

pt mâni de la producerea incidentului respectiv?
2) Ce speciali ti au fost în acea comisie care a f cut ancheta social , având în

vedere c  diagnosticul a fost de traumatism facial prin heteroagresiune?
3) Cine a produs aceast  heteroagresiune, deoarece domnia sa consider  c  era de datoria

Consiliului – prin comisia sa de specialitate – s  stabileasc  cine a fost responsabil pentru
aceast  fapt i care este numele acelui ef de centru unde s-a produs nepl cutul
eveniment?

4) Din moment ce exist  un raport al mediului specialist, de ce nu a fost anun at
Poli ia, a a cum scrie în Legea 272?

În replic , Ilea Cornelica, pre edintele Comisiei pentru asisten  social i
protec ia Copilului, consider  c  era de competen a conducerii DGASPC Maramure  s
demareze ancheta pe acest caz, deoarece comisia de specialitate a consiliului jude ean nu
poate dispune când s  înceap i când s  se finalizeze o asemenea anchet .
 Directorul DGASPC Maramure  afirm  c  raportat la acest incident, au avut loc trei
comisii -  una intern , din partea Direc iei, o alta din partea Inspec iei Sociale i o a treia
din partea Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Drepturilor Copilului – iar concluziile se
afl  înscrise în procesele verbale întocmite de acestea.

Cu acestea, Pre edintele Consiliului jude ean Maramure , Zamfir Ciceu, declar
edin a închis .

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, ast zi 1 iulie 2015.

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

        SECRETAR AL JUDE ULUI,
                  Ioan Drago

 Întocmit: consilier Valeria Mihaela Ghita/ Compartiment Secretariat Consiliu.


