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JUDEŢUL MARAMUREŞ 

 CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Maramureş 

din data de 26 AUGUST 2015 

 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş 

prin Dispoziţia nr.503/21.08.2015,  publicată în ziarul „Graiul Maramureşului de 

sâmbătă, 22 august 2015. 

Lucrările se desfăşoară în sala de ședințe a Consiliului judeţean Maramureş,  din 

strada Gheorghe Şincai nr.46. La dezbateri participă directorii executivi, personalul 

din structura aparatului de specialitate al consiliului judeţean, conducători ai 

instituțiilor subordonate, precum şi un număr de 11 reprezentanţi mass-media.  

Dl.presedinte Zamfir Ciceu anunță că este cvorum pentru desfășurarea ședinței 

– fiind prezenți 26 de membri ai Consiliului - și declară deschise lucrările.  

Este supus apoi spre adoptare procesul verbal al ședinței Consiliului județean 

Maramureș din luna iulie, care este adoptat în unanimitate. 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier judeţean şi 

declararea locului ca vacant; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 

specialitate pe domenii de activitate; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al judeţului pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al 

bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014; 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa 

pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2015; 

6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş 

nr. 122/ 2014 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Maramureş; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean 

de Istorie şi Arheologie Maramureş;  



9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean 

de Artă „Centru Artistic Baia Mare”; 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului 

Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Ansamblului Folcloric 

Naţional „Transilvania” Baia Mare la Programul naţional de înnoire a parcului 

auto; 

12.  Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 82/ 1999 privind determinarea 

terenurilor aflate în folosinţa Societăţii Comerciale de transport local URBIS 

S.A.  cu sediul în Baia Mare str. 8 Martie nr. 3, în vederea eliberării 

certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor; 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de stabilire şi evaluare a unor 

terenuri aflate în patrimoniul S.C. URBIS S.A.; 

14.  Proiect de hotărâre privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumul 

judeţean 109F, sectorul limit. judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii 

Lăpuşului – Răzoare – Tg. Lăpuş  (int. cu DN 18B); 

15. Proiect de hotărâre privind instituirea restricţiei de circulaţie pe traseul de drum 

judeţean Baia Sprie (DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 109F) – 

Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185); 

16.  Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş  nr. 74/ 2015 privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând 

forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România; 

17. Proiect de hotărâre de completare şi modificare a Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 

87/ 9 iunie 2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului 

Judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă 

caracterul prioritar al proiectelor; 

18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş 

nr. 54/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice de  

amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş; 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr.14/2015 privind identificarea ca aparţinând  domeniului public al 

judeţului Maramureş a unor sectoare de drumuri judeţene; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei de susţinere a candidaturii 

Municipiului Baia Mare în cadrul acţiunii „Capitală Europeană a Culturii în 

anul 2021”; 

21. Punct de vedere referitor la solicitarea Primarului municipiului Baia Mare de 

completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 108/2015 de 

transmitere către municipalitate a clădirii centrală termică şi bloc de locuinţe cu 

terenul aferent, situate în Baia Mare, str. Valea Borcutului nr. 119; 

22.  Punct de vedere referitor la plângerile prealabile/contestaţii formulate de 

HUMAN RIGHT ROMANIA, S.C. MEGATRONIC WORLD 

PRODUCTIONS S.R.L., MONTANA ALEXA GROUP SRL şi CNMPN 



REMIN S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş 

nr.108/08.07/2015 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al 

judeţului Maramureş în domeniul public al municipiului Baia Mare; 

23. Informare privind execuţia lucrărilor de reabilitare pe traseul de drum judeţean 

Baia Sprie (DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 109F) – Călineşti 

(DJ185) – Bârsana (DJ185). 

Puncte Suplimentare: 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane  prin curse regulate speciale; 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 

2014-2019 prin reducerea capacităţii de transport şi modificarea graficelor de 

circulaţie, în cazul transportului public de persoane prin curse regulate pentru 

operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din 

data de 18.12.2013; 

26. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia 

Mare; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite 

acţiuni finanţate din rezerva bugetară. 

 

Proiectul ordinii de zi este supus la vot și adoptat cu 25 voturi pentru. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu:  Înainte de a intra în ordinea de zi, aș dori să 

rețineți ca și discuție la finalul acestei ședințe Raportul de control încheiat de Camera 

de Conturi a județului Maramureș, pe care și domniile voastre îl aveți în mape, și 

solicit consemnarea în procesul verbal de ședință că ați fost informați asupra acestui 

punct. 

 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier 

judeţean şi declararea locului ca vacant.  

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică și de disciplină a 

dat aviz favorabil. 

S-a adoptat, cu 23 voturi pentru, o abținere și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.123/2015 

privind încetarea mandatului unui consilier judeţean şi declararea  

locului ca vacant 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 

specialitate pe domenii de activitate. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 25 voturi pentru și o neparticipare la vot, 



HOTĂRÂREA NR.124/2015 

privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate 

 pe domenii de activitate 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri 

şi cheltuieli al judeţului pe anul 2015.  

Dl.consilier județean Sorin Petean, președintele Comisiei pentru activități 

economico-financiare, prezintă următorul amendament, formulat în ședința 

comisiei: ”Anexa nr.4 la hotărâre, reprezentând ”Modificări în Lista de investiții și în 

Lista poziției Alte Cheltuieli de Investiții pe anul 2015, se modifică, introducându-se o 

nouă poziție, astfel: la Cap.84 – Transporturi, poziția 1, modificare denumire 

Reabilitare DJ 182B Baia Mare – Șomcuta Mare – Remeți pe Someș – Ulmeni (pod 

peste Someș)”. 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: O singură nuanță la acest amendament: nu se 

introduce o nouă poziție ci se modifică poziția existentă, cu datele de identificare 

precizate de colegul nostru. 

 Dl.consilier județean Nicolae Bindiu: Având în vedere că rectificarea este 

pozitivă prin alocarea a 7 milioane de lei pentru drumuri județene, revin cu cerința ca - 

datorită faptului că anul acesta se va termina Drumul Baia Sprie – Bârsana, - tronsonul 

Ocna Șugatag – Ferești să fie obligatoriu modernizat, pentru că el este breteaua aceea 

de 6 kilometri care trebuie să facă legătura cu drumul național. Din această sumă 

generoasă se poate aloca fără probleme și pentru acest tronson de drum. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Ceea ce spuneți dumneavoastră se referă la un alt 

proiect de hotărâre, nr.5 pe ordinea de zi, și nu vizează rectificarea, adică proiectul de 

hotărâre pe care-l discutăm acum. Prin proiectul de la punctul 5 suntem obligați să 

facem departajarea între ceea ce înseamnă drum comunal și județean, urmând ca în 

luna septembrie să propunem o modalitate de repartizare și utilizare a acestor sume, 

inclusiv pentru tronsonul pe care l-ați menționat. 

 Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Ca să fie mai clar, propunerea domnului 

consilier Petean face vorbire despre Planul Național de Dezvoltare Locală a 

Ministerului Dezvoltării. Noi acum, prin acest program putem finanța și drumuri 

comunale și județene cu banii care vor veni de la minister, după ce va fi urmată 

întreaga procedură. Oricum sunt două lucruri diferite aici, este vorba de reabilitare și 

nu de întreținere.  

  

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (26 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.125/2015 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

al judeţului pe anul 2015 

 



4. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anual al 

bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 

2014; 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Este vorba de alocarea unei sume care reprezintă 

TVA-ul la lucrările deja aprobate a fi efectuate pentru racordarea cu energie electrică a 

Depozitului Ecologic de la Sârbi – Fărcașa.  

 Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (26 voturi pentru), 

 

HOTĂRÂREA NR.126/2015 

privind utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului judeţului,  

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014 

 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi 

comunale pe anul 2015. 

 Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil. 

 Dl.consilier județean Marinel Zoicaș, președintele Comisiei pentru 

urbanism și amenajarea teritorului: Aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (26 voturi pentru), 

 

HOTĂRÂREA NR.127/2015 

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2015 

 

6. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr. 122/ 2014 privind validarea desemnării nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş. 

 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, două abțineri și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.128/2015 

de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 122/ 2014 

 privind validarea desemnării nominale  

a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor. 



D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (26 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.129/2015 

privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 

Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

  

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului 

judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş. 

 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (26 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.130/2015 

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Istorie şi 

Arheologie Maramureş 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului 

judeţean de Artă „Centru Artistic Baia Mare”. 

 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

Dl.consilier județean Ioan Tivadar: Domnule președinte, consider că ar fi fost 

bine ca acest proiect de hotărâre să treacă spre avizare și prin comisia de cultură. 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Este necesar doar avizul de legalitate al comisiei 

juridice, deoarece este vorba de încadrarea în normele de personal al instituției 

respective. Oricum, avizul comisiilor este consulativ, iar dumneavoastră vă puteți 

exprima acum prin vot, acordul sau dezacordul cu privire la acest proiect de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 25 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.131/2015 

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă 

 „Centru Artistic Baia Mare” 

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al 

Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare. 

 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a aprobat, cu unanimitate de voturi (26 voturi pentru) 

HOTĂRÂREA NR.132/2015 



privind modificarea statului de funcții al 

Ansamblului Folcloric Național ”Transilvania” Baia Mare 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Ansamblului 

Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare la Programul naţional de 

înnoire a parcului auto.  

 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu 25 voturi pentru și o neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.133/2015 

privind aprobarea participării Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”  

Baia Mare la Programul naţional de înnoire a parcului auto 

 

12. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 82/ 1999 privind 

determinarea terenurilor aflate în folosinţa Societăţii Comerciale de 

transport local URBIS S.A.  cu sediul în Baia Mare str. 8 Martie nr. 3, în 

vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate 

asupra terenurilor. 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Aici este vorba de eliminarea sintagmei 

”transport local” care nu rezulta a fi avută la momentul adoptării hotărârii în actul 

constitutiv al societății.  

 Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Aviz favorabil. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 25 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.134/2015 

de modificare a Hotărârii nr. 82/ 1999 privind determinarea terenurilor  

aflate în folosinţa Societăţii Comerciale de transport local URBIS S.A., 

  cu sediul în Baia Mare str. 8 Martie nr. 3, în vederea eliberării  

certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor 

 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de stabilire şi evaluare 

a unor terenuri aflate în patrimoniul S.C. URBIS S.A. 

 

 Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Aviz favorabil. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, 

 



HOTĂRÂREA NR.135/2015 

privind constituirea Comisiei de stabilire şi evaluare a unor terenuri  

aflate în patrimoniul S.C. URBIS S.A. Baia Mare 

 

14. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricţii de circulaţie pe 

drumul judeţean 109F, sectorul limit. judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – 

Coroieni – Vălenii Lăpuşului – Răzoare – Tg. Lăpuş  (int. cu DN 18B).  

 

 Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Aviz favorabil. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, 

 

HOTĂRÂREA NR.136/2015 

privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumul judeţean 109F,  

sectorul limită judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului  

– Răzoare – Târgu Lăpuş  (int. cu DN 18B) 

 

15. Proiect de hotărâre privind instituirea restricţiei de circulaţie pe traseul 

de drum judeţean Baia Sprie (DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag 

(DJ 109F) – Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185). 

 

 Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Aviz favorabil. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, 

 

HOTĂRÂREA NR.137/2015 

privind instituirea restricţiei de circulaţie pe traseul de drum judeţean Baia Sprie 

(DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 109F) – Călineşti (DJ185)  

– Bârsana (DJ185) 

 

16. Proiect de hotărâre de modificare a anexei Hotărârii Consiliului 

judeţean Maramureş nr.74/2015 privind aprobarea repartizării sumelor 

reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România. 

Dl.consilier județean Gavril Ardusătan: Aviz favorabil din partea comisiei de 

cultură. 

Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil și de la comisia 

economico-financiară. 

 

 

 



S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, 

 

HOTĂRÂREA NR.138/2015 

de modificare a anexei Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.74/2015  

privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin  

pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

 

17. Proiect de hotărâre de completare şi modificare a Anexei nr. 1 la 

Hotărârea nr. 87/ 9 iunie 2015 privind aprobarea Programului cultural 

prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş şi a criteriilor 

organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al 

proiectelor. 

 

Dl.consilier județean Gavril Ardusătan: Aviz favorabil.  

Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil.  

 

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, 

 

HOTĂRÂREA NR.139/2015 

de completare şi modificare a Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 87/ 9 iunie 2015  

privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean 

Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice 

 care conferă caracterul prioritar al proiectelor 

 

18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr. 54/ 2011 privind aprobarea componenţei nominale a 

Comisiei tehnice de  amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului 

Maramureş. 

Dl.consilier județean Zoicaș Marinel: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat cu 25 voturi pentru și o abținere 

 

HOTĂRÂREA NR.140/2015 

de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 54/ 2011  

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei tehnice  

de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş 

  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr.14/2015 privind identificarea ca aparţinând  domeniului 

public al judeţului Maramureş a unor sectoare de drumuri judeţene. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

 



 

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.141/2015 

privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.14/2015  

privind identificarea ca aparţinând  domeniului public al judeţului Maramureş  

a unor sectoare de drumuri judeţene 

  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei de susţinere a 

candidaturii Municipiului Baia Mare în cadrul acţiunii „Capitală 

Europeană a Culturii în anul 2021”. 

Dl.consilier județean Gavril Ardusătan: Comisia pentru învățământ, cultură, 

culte a avizat favorabil hotărârea. 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Ieri, în ședința comisiei economico-financiare am 

propus următorul amendament, pe care vi-l supun spre adoptare: se completează 

articolul 2 al hotărârii cu sintagma după aprobarea prin hotărâre a Consiliului 

județean. 
 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR.142/2015 

privind aprobarea Declaraţiei de susţinere a candidaturii Municipiului Baia 

Mare  

în cadrul acţiunii „Capitală Europeană a Culturii în anul 2021” 

 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu:  La punctul 21 pe ordinea de zi avem un Punct de 

vedere referitor la solicitarea Primarului municipiului Baia Mare de completare a 

Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr.108/2015, de transmitere către 

municipalitate a clădirii Centrală termică și bloc de locuințe cu terenul aferent, situate 

în Baia Mare, str.Valea Borcutului nr.119. Fac o singură mențiune aici: atunci când am 

adoptat hotărârea am făcut-o având în vedere că ceea ce s-a transmis era în domeniul 

public al județului Maramureș, transmiterea din domeniul public în domeniul public 

fiind posibilă fără nici un fel de probleme între autorități. Solicitarea vizează cele două 

imobile alăturate, care sunt în domeniul privat al județului Maramureș. Domniile 

voastre urmează a vă pronunța fie în sensul menținerii Hotărârii, fie în sensul 

propunerii de modificare a acesteia, în sensul includerii și a celorlalte. Vreau doar să 

vă atrag atenția asupra modalității de vot. Votul cu ”Da” înseamnă modificarea 

Hotărârii, votul cu ”Nu” înseamnă menținerea acesteia.  

 



 Stimați colegi, acel complex imobiliar, din punct de vedere al regimului juridic, 

conținea două categorii de proprietate: publică și privată. În domeniul public a fost 

inclus ceea ce aparținea castelului, ca și teren aferent, și castelul în sine. În partea 

dreaptă, cu privire înspre castel, este blocul de locuințe care a fost al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și se află în domeniul 

privat, iar în partea stângă, înspre capăt, este fosta centrală termică, imobil care iarăși 

se află în domeniul privat. Transmiterea din domeniul privat în domeniul privat nu se 

poate face decât urmând regulile legii, dar există posibilitatea trecerii din domeniul 

privat în domeniul public și din public în public. Așa că dumneavoastră, prin proiectul 

propus, sunteți chemați a vă pronunța dacă transmitem sau modificăm cealaltă 

hotărâre pe care am adoptat-o, în sensul includerii și a acestora, sau menținem 

hotărârea așa cum a fost ea adoptată.  

 Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Domnule președinte, dacă-mi permiteți, în 

comisia de buget-finanțe am avut o discuție destul de largă despre acest subiect. Noi 

am luat prima dată hotărârea de transmitere a Castelului Pocol către administrația 

municipală, tocmai în ideea de a-i ajuta, de a face acolo un proiect cu o destinație 

socială, care să servească inclusiv dorinței municipalității de a deveni în anul 2020 

Capitală Cultural-Europeană. Am transmis ce a fost în domeniul public, iar discuția 

din comisia de buget-finanțe este până la urmă una care poate continua împreună cu 

administrația publică locală. Suntem de acord de a intra în parteneriat cu 

municipalitatea la momentul în care acest proiect va fi finanțat prin fonduri europene, 

nu avem nici o problemă de a stopa acest proiect, de aceea am și transmis 

administrației acea clădire. Eu spun că trebuie să mai avem o discuție cu administrația 

locală – eu unul nu am avut o discuție directă cu ei și nu știu dacă vreunul din colegii 

consilieri sau domnul președinte au vorbit cu domnul primar – dacă există 

disponibilitate de a încheia un parteneriat între consiliul județean și consiliul 

municipal, în vederea promovării reabilitării Castelului Pocol. Asta ar fi o soluție 

bună, pentru că până la urmă și noi, consiliul județean, suntem interesați de bunul mers 

al municipalității și al băimărenilor.  

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Unul din raționamentele pentru care am propus 

proiectul de hotărâre de transmitere în domeniul public al municipiului Baia Mare al 

acestui castel a fost acesta că municipalitatea, pe ceea ce înseamnă parte de finanțare 

europeană, mobilitate urbană, are posibilitatea de a accesa fonduri pentru reabilitarea 

acestuia mai ușor decât județul Maramureș. Asta nu înseamnă că județul Maramureș 

nu poate fi partener în ideea în care se gândește un complex acolo, care să cuprindă și 

celelalte imobile. Am spus și ieri în comisia de buget-finanțe că nu am văzut niciodată 



în consiliul județean nici un consilier care să se exprime împotriva vreunui proiect de 

hotărâre care vizează accesarea de fonduri europene, inclusiv în parteneriat. Nici în 

acest moment nu cred că ar fi vorba, dar pentru aceasta va trebui să vedem exact care 

este modalitatea sau proiectul propus, care sunt componentele acelui proiect, iar în 

măsura în care Consiliul județean Maramureș poate ajuta, o face fără nici un fel de 

probleme. Cel puțin eu așa cred, având în vedere întreaga experiență din spate a 

acestor categorii de proiecte de hotărâri.  

 Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Eu aș propune să adoptăm o dată cu 

menținerea hotărârii inițiale, a unei Scrisori de intenție a noastră către municipalitate, 

către Primarul Cătălin Cherecheș, prin care să îi transmitem intenția noastră de a intra 

într-un parteneriat, dacă sigur se dorește acest lucru, iar dacă există o altă propunere 

din partea municipalității să o discutăm, în comisiile de specialitate a noastră și a lor, 

pentru că până la urmă este o chestiune de interes general.  

 D-na consilier județean Gyöngyike Böndi: Sunt absolut de acord cu această 

propunere, că așa este și legal și sănătos, dar cu mențiunea ca în Scrisoarea pe care o 

trimitem domnului primar să întrebăm ce se dorește a se face acolo, pentru ca să știm 

în ce parteneriat intrăm. 

 Dl.vicepreședinte Gabriel Zetea: Ar fi mai bine să discutăm față în față, să 

stabilim o întâlnire directă cu ei. 

 Dl.consilier județean Nicolae Bindiu: Având în vedere că din ceea ce s-a 

discutat până acum există foarte multe variante care sunt neclare – și mai mult, vineri 

am văzut că a apărut pe InfoRegio ceea ce se numește Ghidul Solicitantului pentru 

chestiile de patrimoniu public, sigur că este un Ghid propus discuției publice care încă 

nu este aprobat dar va fi probabil în luna octombrie – eu deduc de aici, din ceea ce s-a 

prezentat până acum că este vorba de a identifica cea mai bună sursă de finanțare 

pentru a pune în valoare acele corpuri de clădire și acea zonă, și atunci eu propun să 

nu avem astăzi vot pentru aceasta, ci să fie făcută o lămurire în care să se identifice 

exact sursa de finanțare care este pentru aceasta și ceea ce se dorește să fie făcut, 

pentru că dacă este vorba despre patrimoniul cultural eligibil este municipiul și nu 

consiliul județean, și atunci este clar că trebuie să găsim modalitatea prin care trecem 

din privat în public și blocurile celelalte și le transferăm toate fără plată 

municipalității, pentru că are oportunitatea de a accesa aceste fonduri. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Vreau doar să vă informez că această modalitate 

de finanțare nu exclude parteneriatul. 



 Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Eu vreau doar să punctez faptul că așa 

cum ieri s-a discutat în comisia de buget-finanțe eu cred că este normal – prin vot sau 

nu – să ne păstrăm punctul de vedere exprimat odată prin hotărâre, nu împiedică cu 

nimic faptul că acum este în domeniul privat ca noi oricând să fim parteneri în orice 

proiect, dar este evident, așa cum au spus și antevorbitorii mei, să avem o discuție, 

pentru că altfel, din păcate ne vom trezi că ni se spune de către altcineva, așa cum 

astăzi cu eleganță ați trecut peste, că trebuie să ne facem nu știu ce atribuții. 

 Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Dacă-mi permiteți eu o să încep cu 

o mică glumă, și vă rog să nu vă supărați. Domnule președinte, după cum știm, 

Primăria Baia Mare a primit în oferta pe care a avut-o o imagine like a acelui imobil pe 

care noi i l-am dat. Problema este alta: noi am făcut o hotărâre prin care le-am dat 

Castelul Pocol dar acum descoperim că mai sunt două parcele sau terenuri pe care nu 

știm cine sunt proprietarii, noi sau alții? Vreau să știm exact ce facem acolo. Am dori 

să știm care este poziția și ce face Primăria Baia Mare cu acel bloc de locuințe. Înainte 

să luăm această decizie finală, în care rămâne hotărârea dată de noi, să mergem pe o 

întâlnire a noastră, a consiliului județean cu consiliul local Baia Mare care am văzut că 

este de bună-credință și cu mult bun simț, și mai mult decât atât să stabilim lucrurile 

care se întâmplă acolo, prin constituirea a două comisii, una de la noi și una de la ei. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Iar ca președinte al acestei comisii de negociere 

să fie domnul consilier Cerneștean. 

 Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Cu mare drag, domnule președinte, 

și vă mulțumesc. Încă ceva: vedeți dumneavoastră, consiliul județean tot dă de ceva 

timp încoace, tot renunță prea ușor la anumite lucruri. M-ar interesa și aș fi foarte de 

acord ca această lucrare să se facă în parteneriat cu Consiliul județean Maramureș. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, am să vă răspund punctual, în 

sensul că nu există nici un fel de nedumerire asupra dreptului de proprietate, este 

vorba de proprietate privată a județului Maramureș, nu există vreo discuție asupra 

incidenței altor drepturi de proprietate a altor persoane asupra acelui complex 

imobiliar. Această discuție a fost soluționată prin dispoziția pe care am emis-o în anul 

2012 imediat după preluarea mandatului, deci nu avem o discuție asupra dreptului de 

proprietate ci asupra oportunității, dacă transmitem sau nu și această parte 

municipiului Baia Mare. Dumneavoastră, așa cum la acest Punct de vedere sunteți 

chemați – de fapt este o Plângere prealabilă, pentru că prin aceasta se solicită fie 

modificarea, fie revocarea unui act administrativ – și atunci ceea ce am pus astăzi pe 

ordinea de zi este adoptarea unui punct de vedere referitor la această solicitare a 



municipiului Baia Mare, care, din punct de vedere al efectelor legale are caracterul 

unei Plângeri prealabile la un act administrativ adoptat, dacă-l menținem sau îl 

modificăm sau îl revocăm.  

 Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Domnule președinte, eu propun să 

menținem hotărârea pe care am dat-o. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: V-am explicat modalitatea de vot: votul cu ”Da” 

înseamnă modificarea hotărârii, votul cu ”Nu”  înseamnă menținerea ei.  

 Dl.consilier județean Florian Gui: Domnule președinte, problema este că acest 

Castel Pocol a stat în paragină zeci de ani. Ne pomenim acum că cineva îl revendică. 

Că îl revendică Primăria foarte bine, că va putea accesa fonduri iarăși este foarte bine, 

dar nici ei nu pot să acceseze fonduri dacă nu-i curată imaginea de-acolo, adică înscris 

CF, cine-i proprietar acolo, pe teren și pe clădiri, dacă mai există alții care să îl 

revendice. Eu aș vrea să văd extrasul CF de-acolo. Problema este următoarea: dacă se 

va face ceva acolo să se facă, să nu mai treneze, dacă Primăria are posibilitatea să 

acceseze fonduri, pentru a da o față și lucrativă și frumoasă a acelei zone, să o facă. 

Haideți să dăm dreptul de a face celui care poate face! 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu: De acord! Aveți posibilitatea să vă exprimați 

acest punct de vedere prin vot. Vă repet procedura de vot: votul cu ”Da” înseamnă 

modificarea hotărârii, votul cu ”Nu”  înseamnă menținerea ei.  

 Vă rog să dați drumul la vot. 

 Cu 16 voturi împotrivă, 4 abțineri și 3 voturi pentru, a fost menținută 

Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr.108/2015. 

22. Punct de vedere referitor la plângerile prealabile/contestaţii formulate de 

HUMAN RIGHT ROMANIA, S.C. MEGATRONIC WORLD 

PRODUCTIONS S.R.L., MONTANA ALEXA GROUP SRL şi CNMPN 

REMIN S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş 

nr.108/08.07/2015 privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul 

public al judeţului Maramureş în domeniul public al municipiului Baia 

Mare.  

 

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Aici va fi aceeași modalitate de vot: votul cu 

”DA” înseamnă acceptarea Plângerii prealabile și modificarea Hotărârii, iar votul cu 

”NU” înseamnă menținerea ei. 

 



Punctul de vedere referitor la Plângerile prealabile formulate de cele patru 

persoane juridice a fost respins la vot, cu 19 voturi împotrivă, 5 abțineri și două 

neparticipări la vot. 

 

23. Informare privind execuţia lucrărilor de reabilitare pe traseul de drum 

judeţean Baia Sprie (DN 18) – Cavnic (DJ 184) – Ocna Şugatag (DJ 109F) – 

Călineşti (DJ185) – Bârsana (DJ185). 

Invitat la cuvânt, dl.Șpan Vasile, director al Direcției Tehnice și manager de 

proiect precizează următoarele: - progresul fizic al proiectului la ora actuală este de 

50%; mai sunt de realizat cca.12 km din stratul de binder, porțiunea cea mai mare de 

acoperit fiind în intravilanul orașului Cavnic; în urma discuțiilor cu constructorul – 

S.C. ”Diferit”  a rezultat că până în data de 5 septembrie vor fi finalizate toate lucrările 

de consolidare inclusiv de pe raza orașului Cavnic, orice întârziere după această dată, 

datorată S.C. Vital care nu și-a executat lucrările la termen, poate compromite 

finalizarea proiectului consiliului județean. S-a constatat pe teren că societatea ”Vital” 

timp de aproape o lună și jumătate nu a prestat nicio activitate în zona orașului Cavnic, 

fapt care a întreunat foarte mult desfășurarea lucrărilor pe Proiectul Drumului Baia 

Sprie – Bârsana. Acum lucrează, dar într-un ritm foarte lent, fapt care impune luarea 

unei decizii care să nu compromită continuarea lucrărilor la proiectul Consiliului 

județean Maramureș.  

Dl.președinte Zamfir Ciceu: Stimați colegi, în cursul zilei de azi am primit pe 

fax de la Ministerul Fondurilor Europene o adresă prin care ne înștiințează că prin 

tratatul de aderare la Uniunea Europeană România s-a angajat să asigure conformarea 

cu Directivele Europene relevante din sectorul de apă și apă uzată, dându-ne termenele 

care s-au stabilit acolo, precum și sancțiunile în cazul nerespectării acestor termene 

fiind, rugându-ne să luăm toate măsurile ca tot ceea ce înseamnă lucrări prin POS 

Mediu 2007-2013 finanțate în sectorul menționat să fie finalizate, să fie conforme cu 

politica tarifară, iar acolo unde nu se încadrează în termene să fie depuse pentru 

programul de infrastructură majoră 2014-2020, astfel încât România să nu riște acele 

sancțiuni, iar proiectele să poată fi duse până la capăt. Asta înseamnă o asumare  a 

realității de către cei care implementează orice fel de proiect din POS Mediu, astfel 

încât în anul 2015 ceea ce poate să fie auditat în cadrul acestor proiecte să fie declarat 

și decontat pe POS, iar restul să fie fazat pe celălalt program, 2014-2020. Lansez 

public rugămintea mea către cei care implementează astăzi cel mai mare proiect de 

infrastructură pe apă și apă uzată să ia în calcul la modul serios posibilitatea fazării 

inclusiv a acestor categorii de lucrări care nu vor putea fi executate pe Drumul Baia 

Sprie – Bârsana. Dacă noi mai amânăm execuția în zona Cavnic riscăm să ieșim din 

termenul de execuție a acestui drum, aspect care nu ni-l putem permite, pentru că pe 

POR nu este posibilă fazarea, nu putem trece de anul 2015 cu implementarea acestui 

proiect. Astăzi se poartă discuții între Ministerul Administrației și Ministerul 

Fondurilor Europene să dea posibilitatea acolo unde nu au fost implementate aceste 

categorii de proiecte să se intervină pe acele sectoare. 



Solicitarea noastră este de a vota acest mod de lucru așa cum a fost propus de 

către managerul de proiect. Mi-ar părea extrem de bine dacă și constructorul de pe acel 

tronson de apă-canal și-ar termina lucrarea, să venim unii după ceilalți ca să nu mai fie 

nevoie de intervenții ulterioare, iar dacă nu, noi nu ne mai putem permite întârzieri din 

cauza lor. Ei și-au asumat prin Anexa la autorizație un termen inițial de 15 aprilie, 

astăzi suntem în 26 august și lucrările nu sunt finalizate.  

Dl.consilier județean Nicolae Bindiu se întreabă de ce societatea ”Vital” nu și-

a asumat rezilierea contractului și refacerea achiziției? Este necesar a se trimite adrese 

către ”Vital”, în care să se specifice că dacă apar defecțiuni în realizarea proiectului, 

acestea să fie suportate de către societate, din fondurile acesteia. 

Consilierul județean Marinel Kovacs întreabă dacă există obligația prin care 

”Vital”ul să fie anunțat de către Consiliul județean că proiectul se continuă, indiferent 

dacă se suprapune sau nu cu al lor. 

Președintele Consiliului județean precizează că au existat numeroase solicitări 

ale Consiliului către toți operatorii implicați să procedeze la implementarea 

proiectului, stabilind ca ultim termen ziua de 15 august 2015. Corespondența cu 

aceștia poate fi oricând reluată, printr-o altă comunicare scrisă, însă lucrul cel mai 

important acum este luarea deciziei de a nu mai amâna intervenția pe acest tronson, 

pentru că există riscul de  neimplementare. 

Dl.vicepreședinte Marinescu Emil: Stimați colegi, ne găsim în situația în care 

dacă noi nu implementăm acest proiect avem consecințele pe care le cunoaștem cu 

toții. Practic, noi suntem cei prioritari în această intersecție cu ”Vital”-ul, iar ei au 

posibilitatea să fazeze dacă au greșit! Ministerul, beneficiarul, constructorul, să își ia 

măsurile să fazeze proiectul, cu consecințele de refacere a drumului, pentru că vinovați 

sunt ei și nu noi! Noi astăzi dând un vot pentru continuarea lucrărilor îi facem și pe ei 

să forțeze nota și să termine lucrările acolo! 

Dl.președinte Zamfir Ciceu:  Continuăm, stimați colegi, cu proiectul de 

hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale. 

Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, două abțineri, un vot împotrivă și o 

neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.143/2015 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu  

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de 

transport 2014-2019 prin reducerea capacităţii de transport şi 

modificarea graficelor de circulaţie, în cazul transportului public de 

persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi 

câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013. 



Dl.consilier județean Marinel Zoicaș: Aviz favorabil. 

 S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.144/2015 

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin 

reducerea capacităţii de transport şi modificarea graficelor de circulaţie, în cazul 

transportului public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de 

transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 

18.12.2013 

 

26. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului 

judeţean Maramureş nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Constantin Opriş” Baia Mare. 

Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.145/2015 

de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş  

nr. 141/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean 

la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. 

Dl.consilier județean Sorin Petean: Aviz favorabil. 

 

  S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

HOTĂRÂREA NR.146/2015 

privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni  

finanţate din rezerva bugetară 

 

 Cu acestea, lucrările ședinței iau sfârșit, Președintele Consiliului județean 

Maramureș declară ședința închisă. 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 26 august 2015. 

 

  P R E Ș E D I N T E, 

        Zamfir Ciceu 

       SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

              Ioan Dragoș 
   


