
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Proces Verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș 

din data de 30 septembrie 2015 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.546/25.09.2015,  publicată în ziarul „Graiul 

Maramureşului din 26.09.2015. Sunt prezenți 29 de membri ai Consiliului, 

dintr-un total de 34. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu supune spre adoptare procesul verbal al 

ședinței ordinare din 28 august 2015, care este adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

Este supus spre adoptare apoi următorul proiect de ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean; 

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

declararea locului ca vacant; 

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

cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

judeţean Maramureş nr. 87/ 2015 privind aprobarea Programului cultural 

prioritar a Consiliului judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi 

valorice care conferă caracterul prioritar; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului 

de Administraţie al R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare; 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu şi a caietelor de 

sarcini pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 

2014-2019 prin introducerea unui nou traseu şi modificarea graficelor de 

circulaţie; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosinţă 

gratuită asupra unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş de la Episcopia ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului – 

Protopopiatul Vişeu; 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

Inspectoratului de Poliţie Maramureş a unor spaţii din domeniul public al 

judeţului Maramureş; 

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul judeţean 

Maramureş a dreptului de preemţiune asupra apartamentelor nr. 1 şi 2 din 

imobilul situat în Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, nr. 1, monument 

istoric cunoscut sub numele de „Casa” cod LMI 2010: MM-II-m-B-04676; 

11. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public al 

judeţului a unor sectoare de drumuri judeţene; 



12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 a Hotărârii nr. 36/2015 

pentru aprobarea Planului de Întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe 

reţeaua de drumuri judeţene în anul 2015 pentru aprobarea programului 

suplimentar privind lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice 

pe reţeaua de drumuri judeţene pe anul 2015; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosință 

gratuită asupra unor spații din domeniul public  al județului Maramureş; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului 

judeţean Maramureş nr. 164/ 2013 încheierea Contractului de credit de 

investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile 

bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului 

de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş; 

15. Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă privind Hotărârea nr. 39/ 

2015 de includere în domeniul public al judeţului Maramureş a unei 

suprafeţe de teren de 102 mp., aflată în incinta Aeroportului Internaţional 

Baia Mare şi Hotărârea nr. 41/ 2015 de includere în domeniul public al 

judeţului Maramureş a unei suprafeţe de teren 8771 mp., aflată în incinta 

Aeroportului Internaţional Baia Mare. 

Puncte suplimentare: 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazării implementării Proiectului 

”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș” –

SMIS – CNSR 24129, precum și asumarea memoriului justificativ 

privind diferențele între Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic aferent 

construirii Depozitului Ecologic de la Sârbi.  

17. Proiect de hotărâre privind susținerea implementării Proiectului ”Sistem 

integrat de gestiune a deșeurilor în județul Maramureș, în condițiile și 

termenele stabilite prin cererea de finanțare și documentul de poziție al 

A.D.I. G.I.D.M. Maramureș. 

 

Ordinea de zi a fost adoptată. 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier 

județean. 

După verificarea documentelor de către Comisia de validare, consilierul 

județean Gheorghe Marian, membru al acestei comisii, anunță plenul 

consiliului județean că sunt îndeplinite toate condițiile pentru validarea în 

funcția de consilier județean a domnului Boloș Constantin, aparținând 

formațiunii politice U.P.M. PDL+UNPR. 

 

 

  



 S-a adoptat cu 29 voturi pentru (unanimitate) 

 

HOTĂRÂREA NR.147/2015 

privind validarea mandatului consilierului județean Boloș Constantin 

 

 Dl. Boloș Constantin depune jurământul de credință la învestirea în 

funcția de consilier județean. 

 În acest moment, cvorumul este de 30 consilieri județeni. 

 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Cristea 

Pamfil și declararea ca vacant a locului de consilier județean. 

Comisia juridică a luat act de demisia consilierului județean și a avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 S-a adoptat cu 29 voturi pentru și o abținere 

 

HOTĂRÂREA NR.148/2015 

privind încetarea mandatului domnului Cristea Pamfil și declararea ca 

vacant a locului de consilier județean 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri și 

cheltuieli al județului, pe anul 2015. 

Consilierul județean Pop Vasile solicită consemnarea neparticipării 

domniei sale la vot. 

 

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru, o abținere și două neparticipări la 

vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.149/2015 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului, pe anul 

2015 

  

 Sosește la ședință și doamna consilier Moldovan Ana, plenul fiind 

constituit acum din 31 membri prezenti. 

 

4. Proiect de hotărâre de modificare a poziției 11 din Anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr.87/9 iunie 2015 privind 

aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului județean și a 

criteriilor organizatorice și valorice care conferă caracterul prioritar al 

proiectelor. 

Aviz favorabil din partea Comisiei de învățământ, cultură, culte și 

patrimoniu cultural. 

 



S-a adoptat, cu 30 voturi pentru (unanimitate), 

 

HOTĂRÂREA NR.150/2015 

de modificare a poziției 11 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 

județean Maramureș nr.87/9 iunie 2015 privind aprobarea Programului 

cultural prioritar al Consiliului județean și a criteriilor organizatorice și 

valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor 

 

 Președintele Consiliului județean Maramureș, dl. Zamfir Ciceu anunță 

plenul că noul consilier județean, Boloș Constantin, va vota de la postul de vot 

al fostului consilier Cristea Pamfil și solicită consemnarea în procesul verbal de 

ședință.  

 Următorul punct pe ordinea de zi este proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administrație al R.A. 

Aeroportul Internațional Baia Mare. Președintele Zamfir Ciceu propune 

plenului amânarea acestui proiect de hotărâre până la ședința viitoare. 

 Plenul Consiliului județean Maramureș a fost în unanimitate de acord cu 

această propunere. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

proiectul. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și un vot împotrivă 

 

HOTĂRÂREA NR.151/2015 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de 

transport 2014 – 2019 prin introducerea unui nou traseu și modificarea 

graficelor de circulație.  

Comisia pentru urbanism și amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

proiectul. 

 

S-a adoptat cu 29 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.152/2015 

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin 

introducerea unui nou traseu și modificarea graficelor de circulație 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință 

gratuită asupra unor spații aparținând domeniului public al județului 



Maramureș de la Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, 

Protopopiatul Vișeu. 

Au avizat favorabil proiectul comisia pentru activități economico-

financiare și comisia juridică și de disciplină.  

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și o abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.153/2015 

privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra unor 

spații aparținând domeniului public al județului Maramureș de la 

Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Protopopiatul Vișeu 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș a unor spații din domeniul public 

al județului Maramureș. 

 Comisia juridică și cea economico-financiară au dat aviz favorabil. 

 Consilierul județean Ioan Tivadar atenționează plenul că în proiectul de 

hotărâre nu este trecută perioada dării în folosință gratuită. 

 Președintele Consiliului menționează că perioada rămâne aceeași din 

vechiul contract încheiat cu Episcopia (adică 15 ani). 

  

 S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și o abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.154/2015 

privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului Județean de 

Poliție Maramureș a unor spații din domeniul public al județului 

Maramureș 

 

10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul județean 

Maramureș a dreptului de preemțiune asupra apartamentelor nr.1 și 2 din 

imobilul situat în Sighetu Marmației, str.Bogdan Vodă nr.1, monument istoric 

cunoscut sub numele de ”Casa” –cod LMI 2010: MM-II-m-B-04676. 

 Comisia juridică și cea economico-financiară au dat aviz favorabil. 

  

 S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, o abținere și două neparticipări la 

vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.155/2015 

privind neexercitarea de către Consiliul județean Maramureș  

a dreptului de preemțiune asupra apartamentelor nr.1 și 2 din 

imobilul situat în Sighetu Marmației, str.Bogdan Vodă nr.1, monument 

istoric cunoscut sub numele de ”Casa” –cod LMI 2010: MM-II-m-B-04676 

 



11.Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparținând domeniului 

public al județului Maramureș a unor sectoare de drumuri județene. 

Comisia de urbanism, cea juridică și cea pentru activități economico-

financiare au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.156/2015 

privind identificarea ca aparținând domeniului public al județului 

Maramureș a unor sectoare de drumuri județene 

 

 12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii 

nr.36/20.03.2015 pentru aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și 

periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2015 și pentru aprobarea 

programului suplimentar privind lucrările de întreținere și reparații curente și 

periodice pe rețeaua de drumuri județene în anul 2015. 

 Comisia pentru urbanism și cea economică au dat aviz favorabil. 

 Consilierul județean Gui Florian sesizează anumite nereguli cu privire 

la siguranța circulației rutiere pe unele tronsoane de drum din zona orașului 

Borșa, datorate lipsei marcajului galben pe carosabil. Firma ”Diferit” care 

executa lucrările nu asigură cu marcaj galben zona de șantier în lucru, fapt care 

poate conduce la accidente pe timp de noapte sau la alte disfuncții serioase în 

trafic. 

 În răspuns, vicepreședintele Marinescu Emil anunță plenul că în urma 

suplimentării de către consiliul județean a fondurilor societății de drumuri 

aceasta a făcut unele achiziții de utilaje de marcaj și a început marcarea 

drumurilor dinspre Zona Codrului și va ajunge să acopere întreaga rețea de 

drumuri județene.   

 

 S-a adoptat, cu 29 voturi pentru și o abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.157/2015 

pentru modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii nr.36/20.03.2015 

 pentru aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice 

pe rețeaua de drumuri județene în anul 2015 

 și pentru aprobarea programului suplimentar  

privind lucrările de întreținere și reparații curente și periodice  

pe rețeaua de drumuri județene în anul 2015 

 

 13.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de folosință 

gratuită asupra unor spații din domeniul public al județului Maramureș.  

 Comisiile juridică și economico-financiară au dat aviz favorabil. 

 



 S-a adoptat, cu 29 voturi pentru și o abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.158/2015 

privind aprobarea prelungirii perioadei de folosință gratuită  

asupra unor spații din domeniul public al județului Maramureș 

 

14. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului 

județean Maramureș nr.164/2013 privind încheierea Contractului de Credit 

de investiții, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din 

veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a 

Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş.  

La acest proiect de hotărâre Președintele Consiliului județean face 

următoarele mențiuni: există două proiecte încheiate de unde nu s-au tras bani, 

există o necesitate mai mare de tragere pentru finalizarea Drumului Baia Sprie 

– Bârsana, și va mai fi nevoie de o tragere pentru Proiectul ”Circuitul 

bisericilor de lemn”. Din  moment ce este resursă, este foarte important a 

asigura fluxul financiar până la finele anului în curs. Acesta a fost 

raționamentul pentru care s-a întocmit proiectul de hotărâre de la punctul 14. 

 

Aviz favorabil din partea comisiei pentru activități economico-financiare. 

Consilierul județean Pop Vasile nu dorește să participe la vot. 

 

 S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.159/2015 

de modificare a Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului județean Maramureș 

nr.164/2013 privind încheierea Contractului de Credit de investiții,  

a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile 

bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale  

precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară  

între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş 

 

 15. Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă privind Hotărârea nr. 

39/2015 de includere în domeniul public al judeţului Maramureş a unei 

suprafeţe de teren de 102 mp., aflată în incinta Aeroportului Internaţional Baia 

Mare şi Hotărârea nr. 41/ 2015 de includere în domeniul public al judeţului 

Maramureş a unei suprafeţe de teren 8771 mp., aflată în incinta Aeroportului 

Internaţional Baia Mare. 

 

 Președintele Consiliului județean Maramureș, Ciceu Zamfir: Prin 

punctul de vedere exprimat în scris de Direcția Juridică a Consiliului județean 

Maramureș se relevă faptul că în urma deciziilor definitive și irevocabile ale 

instanțelor de judecată s-a impus înscrierea în coala funciară a acestor suprafețe 



de teren, cu drept de proprietate în favoarea județului Maramureș și administrare 

în favoarea RA Aeroportul Internațional Baia Mare.  

 În consecință, propunerea este de menținere a hotărârii noastre și 

respingerea Plângerii prealabile. Modalitatea de vot este aceeași pe care am 

avut-o de fiecare dată în situații similare, adică: votul ”DA” înseamnă revocarea 

hotărârii, iar votul ”NU” înseamnă respingerea Plângerii prealabile și 

menținerea hotărârii atacate. 

 În opinia d-nei consilier județean Bondi Gyongyike, președinte al 

comisiei juridice și de disciplină, această plângere prealabilă este considerată ca 

fiind nefondată, membrii comisiei propunând la fel respingerea Plângerii 

prealabile. 

  

 Plângerea prealabilă a fost respinsă la vot, cu 29 voturi împotrivă și 

două abțineri. 

 În consecință, Consiliul a aprobat menținerea Hotărârilor nr.39/2015 

și 41/2015. 

  

 Punct suplimentar 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea fazării 

implementării Proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în 

județul Maramureș” –SMIS – CNSR 24129, precum și asumarea memoriului 

justificativ privind diferențele între Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic 

aferent construirii Depozitului Ecologic de la Sârbi.  

Președintele Consiliului județean Maramureș, Ciceu Zamfir: Încă din 

primăvara acestui an, Autoritatea de Management ne-a solicitat în ceea ce 

privește implementarea Proiectului ”Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Maramureș” formularea acestei propuneri de fazare, 

urmând ca până în 30 septembrie să fie comunicată toată documentația necesară 

fazării. În cursul săptămânii trecute Autoritatea de Management ne-a solicitat 

expres asumarea acestei propuneri de fazare de către Consiliul județean, prin 

hotărâre. Așadar am propus acest proiect de hotărâre cu fazarea, cu termenele 

care v-au fost comunicate prin e-mail inclusiv în cursul zilei de ieri.  

Comisia economico financiară a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Nicolae Bindiu: Domnule președinte, observ că 

dead-line-ul pentru acest Proiect de gestiune a deșeurilor este luna mai a anului 

2016. Aș dori să cunosc, din punct de vedere al raportului de progres, în ce 

procent este realizat fizic acest Proiect, și dacă va fi finalizat până în luna mai, 

cu toată această asumare de fazare.  

În altă ordine de idei, celălalt Proiect, al Drumului Baia Sprie – Bârsana, 

intră în etapa finalizării, fiind realizat în procent de aproape 100%, însă din 

punctul de vedere al acostamentelor, racordări, securizări, cred că pot fi 

probleme.  Dacă vremea este bună și se poate lucra, lucrările pot fi încheiate 

până la sfârșitul lunii noiembrie. Dacă nu, atunci vom avea o problemă care va 

trebui asumată. 



Președintele Consiliului județean Maramureș, Ciceu Zamfir: Privitor 

la Drumul Baia Sprie – Bârsana pot să vă spun că la ultima ședință de 

comandament pe care am avut-o luni am întrebat constructorul dacă estimează 

în vreun fel să nu termine vreo categorie de lucrări până la 31 decembrie 2015 

iar răspunsul a fost categoric ”Nu”, și că ne vom încadra în termene. La cealaltă 

întrebare am să vă răspund că toate termenele contractuale asumate sub 

penalități suficient de mari astfel încât constructorul să se încadreze în ele sunt 

cele pe care vi le-am propus și comunicat Autorității de Management. 

Recomandarea acesteia a fost să încercăm să transferăm cât mai puțin, să avem 

cât mai multe lucrări executate, să absorbim cât mai mult în cursul acestui an. 

Dacă vom avea condiții de iarnă normală, cred că ne putem încadra în toate 

aceste termene. Procentul de fazat pentru anul viitor reprezintă ceva peste 20%. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

HOTĂRÂREA NR.160/2015 

privind aprobarea fazării implementării Proiectului ”Sistem de 

management integrat al deșeurilor în județul Maramureș” –SMIS – CNSR 

24129, precum și asumarea memoriului justificativ privind diferențele între 

Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic aferent construirii  

Depozitului Ecologic de la Sârbi 

 Punct suplimentar nr.2: Proiect de hotărâre privind susținerea 

implementării Proiectului ”Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în județul 

Maramureș, în condițiile și termenele stabilite prin cererea de finanțare și 

documentul de poziție al A.D.I. G.I.D.M. Maramureș.  

Președintele Consiliului județean Maramureș: La fel cum ne-am 

asumat pentru proiectul Drumului Baia Sprie – Bârsana continuarea și 

susținerea lucrării în condițiile în care a fost formulată cererea de finanțare 

trebuie ca înainte de a le cere altora, să dăm dovadă noi că ne respectăm 

angajamentele. Acest Proiect nu a fost propus nici de mine nici de 

dumneavoastră, ci de către alții, prin 2007 când s-a discutat pentru prima dată 

de implementarea acestui sistem de management al deșeurilor. Gândirea pentru 

promovarea cererii de finanțare a acestui sistem a vizat un management integrat 

a tot ceea ce înseamnă deșeuri în județul Maramureș: servicii de operare a 

colectării integrate, servicii de transfer, de tratare mecano-biologică și 

depozitare. S-au exprimat tot felul de opinii și voci în ultima perioadă. Consiliul 

județean Maramureș este o autoritate serioasă care își asumă și duce la 

îndeplinire proiectele propuse. În acest fel a fost propus și finanțat Sistemul de 

management integrat al deșeurilor. Dacă domniile voastre sunteți de acord să-l 

duceți la bun sfârșit așa cum a fost finanțat, o să vă rog să votați proiectul de 

hotărâre așa cum a fost propus și discutat de-a lungul anilor și astăzi este 

implementat. Pe de altă parte, nici măcar nu vreau să mă gândesc la 

consecințele neimplementării acestui proiect.  

 



Comisia economico-financiară a avizat în unanimitate proiectul. 

 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Domnule președinte, o scurtă 

intervenție aici: când în anul 2005, la nivel național, în vederea accesării 

fondurilor europene și ulterior în vederea implementării strategiei europene a 

sistemului de management al deșeurilor s-a pus problema ce va face România, 

Ministerul Mediului de la acea vreme a gândit o strategie pentru Tratatul de 

Aderare, tratat care a fost semnat la Capitolul 22 – Mediu cu acest sistem de 

gestiune integrată a deșeurilor, pe baza căruia, în plan național, trebuia ca 

Maramureșul să aibă acel sistem negociat cu Uniunea Europeană. Practic, în 

baza acelui Tratat de Aderare cu acel sistem aprobat, s-a făcut ceea ce a fost și 

este astăzi în implementare. Orice modificare s-ar fi făcut din anii aceia însemna 

să nu fie în acord cu Planul Național de Gestiune Integrată a Deșeurilor. Astfel, 

ne place sau nu, chiar dacă am vrea să incinerăm, să scoatem energie, să 

regenerăm, acum nu mai putem face nimic. Ca să poți să ai un incinerator ai 

nevoie de cantități enorme de deșeuri de pe teritoriul multor județe pentru a fi 

fezabil. Au existat în anii trecuți firme din străinătate care au venit și s-au 

interesat de cantitățile de deșeuri din județ și au plecat înapoi nemulțumiți de 

cantitatea prea mică pentru a fi ceva viabil din acest punct de vedere. Concluzia: 

această variantă nu este viabilă și oricum noi nu putem să mai schimbăm nimic 

din ceea ce statul român a negociat cu Uniunea Europeană.  

 

Consilierul județean Constantin Boloș: Domnule președinte, stimați 

colegi,  

Vreau să vă mulțumesc că m-ați primit în rândurile dumneavoastră și vă 

asigur că voi fi un bun colaborator.  

Astăzi aș fi vrut să aud aici vorbindu-se despre 31 decembrie 2015, dată 

la care din câte știm cu toții ar trebui să fie finalizate cele trei proiecte cu privire 

la aeroport, spital și deșeuri. Dacă proiectul Drumului Baia Sprie – Bârsana are 

șanse să se finalizeze suntem pe muchie de cuțit cu proiectul pentru aeroport. 

Gândiți-vă la cele 10 zile de contestații care au început de ieri și că putem fi 

scoși de tot cu acest proiect. Vă rog să rezolvați problema juridic. 

Apoi, privitor la contractele civile știți foarte bine că trecerea unui bun 

dintr-o proprietate în alta este condiționată de înscrierea în cartea funciară, a 

doua condiție a acestei tranzacții fiind achitarea prețului. Cum veți rezolva 

problema obținerii cererii de finanțare ținând cont de această condiție? 

Gândiți-vă că aveți de încheiat multe contracte care trebuie trecute pe la 

notar. De aceea, înainte de a-l felicita pe directorul aeroportului Dorin Buda, 

care luptă cu vehemență pentru acest proiect sugerez aparatului de specialitate al 

consiliului să-i fie aproape cu tot ceea ce înseamnă documentație și bază 

juridică. Dacă pentru Depozitul Ecologic se va obține o prelungire de șase luni 

avem totuși o perioadă de patru luni de iarnă, iar consecințele nerealizării 



acestui proiect sunt dezastruoase, iar răspunderea care va reveni în primul rând 

conducerii executive este foarte mare.  

Sunt multe probleme, le cunosc aproape pe toate și sunt la zi cu tot ceea 

ce s-a făcut sau nu s-a făcut până acum. 

În final, vreau să vă asigur de deplina mea participare la tot ceea ce va fi 

de acum înainte și îmi voi asuma și criticile care vor urma. 

Vă mulțumesc.  

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru și o abținere 

 

HOTĂRÂREA NR.161/2015 

privind susținerea implementării Proiectului ”Sistem integrat de gestiune  

a deșeurilor în județul Maramureș”, în condițiile și termenele stabilite  

prin cererea de finanțare și documentul de poziție al A.D.I. G.I.D.M. 

Maramureș 

 

 Președintele Consiliului județean Maramureș, Zamfir Ciceu: 

Domnule consilier, privitor la problema aeroportului, din punctul de vedere al 

consiliului județean colegii noștri de la Direcția de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte au fost mereu alături atât de noi, conducerea executivă cât și de 

directorul aeroportului internațional Baia Mare, iar domnul director vă poate 

confirma sau infirma acest lucru. Apoi, plenul consiliului județean și 

conducerea executivă am fost iarăși alături atunci când a trebuit să luăm 

hotărârile necesare pentru asigurarea finanțării exproprierii, suma de bani 

necesară în acest scop fiind deja asigurată. Sunt în schimb și chestiuni care nu 

depind de noi, cum ar fi spre exemplu soluționarea cererii de finanțare. În 

vederea soluționării acesteia conducerea executivă a aeroportului poate să emită 

decizia de expropriere fără nici un fel de probleme. Am vrut să nu ajungem în 

situația în care am ajuns cu exproprierea pentru depozitul ecologic de la 

Lăpușel, unde, după ce am dat banii pentru expropriere terenul a rămas și în 

ziua de astăzi neutilizat și încercăm și în prezent să găsim modalități funcționale 

de punere în valoare a lui. Și atunci, în proiectul de hotărâre propus am spus că 

sumele de bani vor fi plătite efectiv în maxim cinci zile de la momentul obținerii 

finanțării. Aceasta nu înseamnă că toate documentele necesare pentru 

soluționarea cererii de finanțare nu pot să fie depuse. Am discutat și astăzi cu 

colegii din Direcția Economică și în momentul în care va exista o decizie de 

finanțare, chiar dacă nu avem încă încheiat contractul de finanțare, sumele de 

bani vor fi plătite în acel moment. A plăti astăzi sau în urmă cu două luni aceste 

sume de bani, fără a avea certitudinea că există finanțare pe acest proiect, ar fi 

fost o sumă cheltuită fără finalitate și asta deoarece puțin probabil ca pe viitorul 

program operațional 2014 – 2020 să poată fi finanțat. Dacă se ia decizia de 

finanțare nu cred că va fi o problemă cu executarea, pentru că există și aici 

posibilitatea fazării. Dacă se întrevede cumva vreo viziune negativă că nu se 



poate realiza până la 31 decembrie, se poate propune fazarea, adică să trecem cu 

un procent din lucrările neexecutate în viitorul program de infrastructură 

majoră. Cam acesta a fost raționamentul pentru care eu cred că astăzi singurul 

impediment este soluționarea cererii de finanțare. Dacă aceasta este soluționată 

într-un mod favorabil modernizarea aeroportului se va realiza așa cum ne-am 

propus cu toții.  

 Consilierul județean Felician Cerneștean: Vreau să îi mulțumesc 

domnului director Vasile Șpan pentru rapiditatea cu care mi-a dat acea 

declarație de conformitate cu privire la calitatea pietrei din cariera de la intrarea 

în orașul Cavnic. Nu aceeași celeritate o am din partea Direcției pentru 

Asistență Socială și Protecția Copilului de la care am cerut un raport de 

activitate de mai bine de un an și nu l-am primit încă. Tot pentru această direcție 

am cerut și un audit extern, pentru care știu că aici la noi s-a votat o sumă cu 

care nu o să fiu de acord să o dăm doamnei director de-acolo. 

 Președintele Consiliului județean Maramureș, Zamfir Ciceu: Nu s-a 

votat o asemenea sumă. 

 Consilierul județean Felician Cerneștean: OK, dar aș vrea ca acel audit 

extern să fie realizat la instituția de protecție a copilului, pentru a nu avea nici 

un fel de dubii asupra activității care se desfășoară acolo.  

 Președintele Consiliului județean Maramureș, Zamfir Ciceu: S-a 

făcut un studiu de piață cât costă realizarea unui asemenea audit, v-am informat, 

vi l-am propus, iar decizia nu a fost de a finanța un asemenea audit. Dacă doriți, 

săptămâna viitoare vom face cel mai probabil o ședință ordinară și vă veți putea 

pronunța.  

Consilierul județean Sorin Petean: Dacă țin eu minte decizia a fost să 

audităm cu aparatul consiliului județean. 

Președintele Consiliului județean Maramureș, Zamfir Ciceu: Direcția 

are sistem de audit propriu și noi nu putem face audit peste auditul lor intern, ci 

doar Curtea de Conturi. Se poate face însă audit extern.  

Consilierul județean Sorin Petean Atunci dorim să vedem un raport 

chiar și al serviciului de audit intern al Direcției. În continuare, doresc să mai 

semnalez o problemă destul de gravă din acest sistem de protecție a copilului: la 

Sighetu Marmației avem o persoană din sistem, pe nume Istvan Alin, care a fost 

condamnat pentru abuz sexual la minori. Nu mi se pare firesc ca această 

persoană după ce a fost condamnată definitiv și irevocabil să se afle în 

continuare alături de copiii din sistem și aș ruga pe domnul Dumitru Dumuța, în 

dubla sa calitate de administrator public și coordonator al Direcției să se ocupe 

să studiem acest caz grav și să încercăm să îl eliminăm din sistem dacă 

reprezintă într-adevăr un pericol. 

Președintele Consiliului județean Maramureș, Zamfir Ciceu: Cunosc 

această problemă, mi-a fost semnalată inclusiv de cei din sistem și din câte am 

înțeles persoana respectivă nu poate fi exclusă din sistem pentru că își continuă 

studiile.  



Consilierul județean Florian Gui: Domnule președinte, am dori ca pe 

viitor să ne informați și pe noi, consilierii județeni cu privire la persoanele care 

ocupă funcțiile importante și bine remunerate în Consiliul județean, și ar fi la fel 

de bine ca ele să nu fie tot aceleași persoane. Mă refer aici la domnul Dumuța 

care am aflat cu stupoare că actualmente ocupă funcția de administrator public 

și are din nou în coordonare Direcția de asistență socială și protecția copilului 

Maramureș! Rugăm să ni se aducă și nouă la cunoștință când se organizează 

astfel de concursuri pentru asemenea posturi. 

Președintele Consiliului județean Maramureș, Zamfir Ciceu: Toate 

acestea au fost făcute publice, prin toate mijloacele de informare în masă care 

există astăzi, inclusiv postări pe site-ul consiliului județean. Din perspectiva 

coordonării activității DGASPC Maramureș am delegat această atribuție, în 

conformitate cu prerogativele legale administratorului public.  

Cu acestea, declar ședința închisă.  

 

 

 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 30 

septembrie 2015.  

 

 

 

 P R E Ș E D I N T E, 

      Zamfir Ciceu 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

                Ioan Dragoș 

 

 

 

 

 

 

 A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier principal în cadrul 

Compartimentului Gestiune Documente și Secretariat Consiliu. 


