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P R O C E S   V E R B A L 

încheiat cu ocazia şedinţei odinare a  

Consiliului Judeţean Maramureş 

din data de 28 octombrie 2015 

 

 Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr. 578/23.10.2015, publicată în ziarul “Graiul 

Maramureşului” din ziua de  24 octombrie 2015. 

 Şedinţa este prezidată de către dl. preşedinte Zamfir Ciceu.  

 Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Palatului administrativ 

din Baia Mare. 

 La dezbateri participă conducerea executivă a consiliului judeţean, secretarul 

judeţului, directorii executivi şi personalul din structura aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, şefi ai instituţiilor subordonate acestuia, precum şi un număr 

de 10 reprezentanţi mass-media din judeţul Maramureş.   

 Sunt prezenţi 30 din totalul de 34 de membri ai consiliului judeţean. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu anunţă că este cvorum pentru desfăşurarea 

şedinţei, fiind prezenţi 30 de membri ai consiliului judeţean şi declară deschise 

lucrările. 

 Este supus spre adoptare procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Maramureş din data de 30 septembrie 2015, care este însuşit în 

unanimitate.   

Dl. preşedinte Zamfir Ciceu supune la vot următorul proiect al ordinii de 

zi: 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier 

judeţean; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 

specialitate pe domenii de activitate; 

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public 

de Salubritate al judeţului Maramureş cuprinzând activităţile aferente 

Centrului de Management Integrat al Deşeurilor; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al 

Consiliului de Administraţie al R.A. “Aeroportul Internaţional” Baia 

Mare;. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2016; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă 

de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali; 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi 

funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism 

a judeţului Maramureş; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului operativ şi de măsuri 

privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de 

interes judeţean în iarna 2015-2016; 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale; 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de 

transport 2014-2019 prin introducerea unui nou traseu şi modificarea 

graficelor de circulaţie; 

11.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean 

Maramureş a dreptului de preemţiune asupra Ansamblului castelului 

Teleki situat în localitatea Satulung nr. 379, monument istoric, cod 

LMI 2010: MM-II-a-A-04629; 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de 

servitute pe domeniul public al judeţului Maramureş către o parcelă de 

teren identificată prin Nr. cad. 114468 – Baia Mare, aparţinând 

proprietarilor Florescu Oltea Dana Maria şi Florescu Dan, str. 

Progresului nr. 7; 

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la Muzeul 

Judeţean de Artă “Centrul Artistic” Baia Mare; 

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

Indicatorilor tehnico-economici ai subproiectului CZ-169/MM – 

Centrul de zi, comuna Coroieni, depus în cadrul proiectului “Servicii 

comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea 

personalului aferent” – D.G.A.S.P.C. Maramureş; 

15.  Proiect de hotărâre privind completarea componenţei nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş. 

Puncte suplimentare: 

1. Proiect de hotărâre de acordare a titlurilor de “Cetăţean de onoare – post 

mortem, al judeţului Maramureş” Eroilor-Martiri ai Revoluţiei Române 

din Decembrie 1989; 

2. Proiect de hotărâre de suspendare a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Maramureş nr. 136/2015 privind instituirea de restricţii de circulaţie pe 

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

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

3. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Maramureş nr.82/2015 privind stabilirea structurilor sportive de 

performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor 

sportive în anul 2015; 

4. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 44/2015 privind 

aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.250 mii lei, aprobată din 



bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015 pentru activitatea 

„Servicii recreative şi sportive”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul 

judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă 

de prim eşalon Club Sportiv „A.S. Independenţa” Baia Mare – Echipa de 

fotbal feminin; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean 

Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. 

 

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat în unanimitate. 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier 

judeţean. 

Dl. consilier judeţean Gheorghe Marian, în calitate de membru al 

Comisiei de Validare, prezintă procesul verbal al Comisiei din data de 28 

octombrie a.c., din care rezultă că, în urma analizării documentaţiilor depuse de 

către Partidul Poporului-Dan Diaconescu, în speţă solicitarea domnului Boitor 

Vasile, solicitarea domnului Dunca Toader, hotărârea PP-DD nr. 40 din 26 

octombrie 2015 privind excluderea domnului Boitor Vasile din partid, adresa de 

susţinere a partidului în favoarea domnului Revnic Vasile Marinel, solicitarea 

organizaţiei judeţene a PP-DD, precum şi copia listei de supleanţi, Comisia 

validează mandatul de consilier judeţean al domnului Revnic Vasile Marinel. 

Este supus spre adoptare proiectul de hotărâre privind validarea mandatului 

consilierului judeţean propus. 

Aviz favorabil din partea Comisiei juridice şi de disciplină.  

S-a adoptat cu unanimitate de voturi   

 

HOTĂRÂREA NR. 162 

privind validarea mandatului unui consilier judeţean 

 

 Urmează momentul învestirii noului consilier judeţean, depunerea 

jurământului de credinţă de către acesta şi înmânarea insignei de consilier judeţean. 

Dl. preşedinte Zamfir Ciceu menţionează că sunt prezenţi în sală în acest 

moment 31 de membri ai consiliului judeţean. În continuare, propune dezbaterea 

primului punct suplimentar de pe ordinea de zi: 

 

2. Proiect de hotărâre de acordare a titlurilor de “Cetăţean de onoare – 

post mortem, al judeţului Maramureş” Eroilor-Martiri ai Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989. 

Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean, în calitate de iniţiator al 

proiectului, mulţumeşte domnului preşedinte şi colegilor din consiliul judeţean 

pentru sprijinul acordat în acest demers, iniţiat mai bine de un an, de acordare post-

mortem a titlului de cetăţeni de onoare acestor eroi ai revoluţiei sau evenimentului 

din decembrie ’89: Florian Anton Tiberiu, mort la Timişoara, ars în crematoriu, 

Miţiţi Dan, împuşcat în torace în faţa Miliţiei, Pricop Pavel, în Bucureşti, în faţa 



MAPN-ului, Horea Daniel, Bucureşti, Aeroportul Otopeni, Motica Victor, mort în 

Alba. 

Urmează, la propunerea domnului consilier Gheorghe Marian, un moment 

de reculegere în memoria eroilor martiri. 

Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice şi 

de disciplină. 

Se supune la vot proiectul suplimentar nr. 1 de pe ordinea de zi. 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR. 163 

privind acordarea titlurilor de “Cetăţean de onoare – post mortem, al 

judeţului Maramureş” Eroilor-Martiri ai Revoluţiei Române din Decembrie 

1989 

 

Dl. preşedinte Zamfir Ciceu menţionează prezenţa în sală a 33 de membri 

ai consiliului judeţean, prin alăturarea în plen a doamnei consilier judeţean Ana 

Moldovan şi a domnului consilier judeţean Vasile Ban.  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor comisii de 

specialitate pe domenii de activitate. 

 Aviz favorabil din partea Comisiei juridice şi de disciplină. 

 

 S-a adoptat cu unanimitate de voturi 

 

HOTĂRÂREA NR. 164 

privind modificarea componenţei unor comisii de specialitate pe 

domenii de activitate 

 

 4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de 

Salubritate al judeţului Maramureş cuprinzând activităţile aferente Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu prezintă un rezumat, amintind că la nivelul 

judeţului Maramureş se implementează în cadrul proiectului de Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor, în ceea ce priveşte componenta de integrare a 

acestui proiect, două subcomponente, prima fiind gestionată de către Consiliul 

Judeţean Maramureş, respectiv Centrul de management integrat al deşeurilor, care 

cuprinde depozitele ecologice, staţie de tratare mecanico-biologică, staţie de 

dezvoltare, respectiv 2 staţii de transfer şi centrele de colectare a depozitelor 

voluminoase, care vor fi organizate şi delegat serviciul de operare de către consiliul 

judeţean. Pentru realizarea acestui demers se impune înfiinţarea Serviciului Public 

de Salubritate a judeţului Maramureş, cuprinzând activităţile aferente acestui 

centru, regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, indicatorii de 

performanţă şi studiul de oportunitate realizat de către consultant, în cadrul 

proiectului. În momentul adoptării acestei hotărâri, care a stat în procedura 

transparenţei decizionale mai bine de 30 de zile, aşa cum este dispoziţia legală, să 

se procedeze la lansarea în sistem electronic a achiziţiei publice.  



 Dl. preşedinte specifică faptul că s-a identificat o cale de comunicare cu 

celelalte UAT-uri, care vor trebui să urmeze, la rândul lor, aceste proceduri, prin 

votarea în şedinţe de consiliu, apreciind că până la finele anului vor fi lansate toate 

procedurile de achiziţie a serviciului public de operare cu cele două componente: 

colectare şi gestionare a depozitării. 

 Avize favorabile din partea Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism 

şi a Comisiei juridice şi de disciplină. 

  

 S-a adoptat cu 33 de voturi pentru  

 

HOTĂRÂREA NR. 165 

privind înfiinţarea şi organizarea Serviciului Public de Salubritate al 

judeţului Maramureş cuprinzând activităţile aferente Centrului de 

Management Integrat al Deşeurilor 

 

 Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea propune amânarea dezbaterii proiectului 

de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi, privind aprobarea Planului de administrare al 

Consiliului de Administraţie al R.A. “Aeroportul Internaţional” Baia Mare, datorită 

situaţiei create în acest moment. Proiectul depus de Consiliul Judeţean Maramureş 

la Ministerul Fondurilor Europene este în continuare în evaluare, urmând semnarea 

contractului. Dl. vicepreşedinte consideră eventualele modificări ce ar putea 

surveni în această perioadă un impediment de moment în discutarea proiectului. 

 Cu unanimitate de voturi s-a însuşit amânarea proiectului nr. 4. 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2016. 

Comisia pentru activităţi economico-financiare avizează favorabil proiect 

Cu 32 de voturi pentru a fost adoptată 

 

HOTĂRÂREA NR. 166 

privind aprobarea tabloului cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 

2016 

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor 

agricole în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de 

proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali. 

 Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare. 

 S-a adoptat cu 33 de voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR. 167 

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea evaluării 

veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, 

uzufructuari sau alţi deţinători legali 

 



 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi 

funcţionare al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului 

Maramureş. 

 Avize favorabile din partea Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism 

şi a Comisiei juridice şi de disciplină. 

 S-a adoptat cu 32 de voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR. 168 

privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi funcţionare al Comisiei 

tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a judeţului Maramureş 

 

  

 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului operativ şi de măsuri 

privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes 

judeţean în iarna 2015-2016. 

 Avize favorabile din partea Comisiei de activităţi economico-financiare şi a 

Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism. 

 S-a adoptat cu 33 de voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR. 169 

de aprobare a Programului operativ şi de măsuri privind asigurarea 

condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 

2015-2016 

 

 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale. 

 Dl. consilier judeţean Marius Mărginean: Domnule preşedinte, vreau să 

intervin la acest proiect de hotărâre. În finalul anului şcolar 2014-2015 am hotărât 

cu toţii o mai atentă examinare a acestor solicitări, a acestor licenţe speciale, mai 

mult, am hotărât că le vom acorda societăţilor care au licitat efectuarea acestor 

transporturi până la începutul anului şcolar în curs. Ne-am încălcat oare aceste 

promisiuni făcute societăţilor de transport care deţin licenţe de transport pe toate 

rutele din Maramureş? Vreau să spun că deţin în mână o licenţă de traseu a 

societăţii care pe traseul Ungureni-Târgu Lăpuş deţine licenţă de transport pentru 

servicii regulate. De ce se propune astăzi, când anul şcolar a început de o lună, spre 

hotărâre, un proiect care conţine o acordare a unei licenţe speciale pe această rută. 

Această licenţă de transport este pentru persoane; oare elevii nu sunt persoane? Am 

atras atenţia în repetate rânduri asupra acestor licenţe speciale, până în momentul 

în care se va întâmpla o tragedie. Acei care deţin astăzi acele licenţe speciale nu s-

au prezentat la momentul la care s-au acordat licenţele de transport şi e posibil ca 

să nu fi îndeplinit condiţiile tehnice de transport cu mijloacele pe care le deţin. 

Vreau să vă rog ca pe aceste considerente să propuneţi amânarea votării acestei 

poziţii nr. 3 pentru ruta Ungureni-Târgu Lăpuş, în favoarea SC Versav Trans SRL, 

aşadar pentru cei 34 de elevi de la Liceul Teoretic „Petru Rareş” şi Liceul 

Tehnologic “Grigore Moisil”. 



 Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean: Am luat în calcul acest traseu 

datorită faptului că se referă exclusiv la elevi.  

 Dl. consilier judeţean Marius Mărginean: Mai există pe acest traseu încă 

o licenţă specială acordată altei societăţi de transport şi este prezent în sală 

administratorul societăţii SC Lourdes Trans SRL, care poate confirma.  

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, nu ştiu cine, cui şi ce 

promisiuni a făcut şi nici nu mă interesează. Personal nu am făcut nimănui şi nici 

nu vreau să fac. Probabil dintre dumneavoastră dacă aţi făcut, va trebui să vi le 

asumaţi. Atâta vreme cât suntem învestiţi cu o solicitare, trebuie să ne pronunţăm 

asupra ei. Modalitatea prin care vă pronunţaţi este aceea prin vot. Dacă apreciaţi că 

această licenţă nu este oportună pe criterii legale de acordare, votul dumneavoastră 

va trebui să fie în consecinţă. Din moment ce  s-a făcut o solicitare, am supus-o 

discuţiei plenului. Dumneavoastră puteţi vota cum credeţi de cuviinţă. Dar pentru 

că avem din partea domnului consilier Mărginean o propunere, de fapt un 

amendament la această hotărâre, am să îl supun la vot de următoarea manieră. 

Domnia sa ne propune amânarea traseului cu nr. 3. 

  Dl. consilier judeţean Marius Mărginean: Amânarea până când vom 

primi explicaţiile pe care le solicităm în momentul de faţă, ca să constatăm 

legalitatea solicitării. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Ca să fiu bine înţeles, punctul nr. 3 al anexei, 

respectiv traseul Ungureni-Târgu Lăpuş, acest punct îl propuneţi a fi amânat. 

 Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean: Am luat în calcul că este vorba 

de 34 de elevi, este vorba de o clasă. Nu ştiu dacă ne putem permite ca transportul 

elevilor să nu fie asigurat. Consider că acest departament de specialitate care 

întocmeşte documentaţia este bine intenţionat. Noi am primit acest material, l-am 

analizat cu foarte multă atenţie şi raportul Comisiei de amenajare a teritoriului şi 

urbanism este favorabil. 
 Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea: Vorbim de mult despre aceste curse 

regulate speciale, care, în ritmul în care le aprobăm aproape că dublează toate 

traseele regulate pe care le aprobăm prin licitaţie. La licitaţie participă 

transportatorii care sunt autorizaţi, care au investiţii făcute pe maşinile respective; 

cursele speciale nu fac decât să dubleze traseele pe care dânşii     le-au câştigat la 

licitaţie. Din punctul meu de vedere, o bună parte din aceste curse speciale fac 

concurenţă neloială celor care vin la licitaţie şi câştigă corect licitaţiile. Aici este o 

mare problemă, am mai avut această discuţie şi sunt de fiecare dată pentru a aproba 

cursele speciale pentru angajaţi, pentru că sunt preţuri speciale pe care şi le 

negociază angajatorul cu transportatorul pentru a putea exercita o activitate 

economică.  

 În privinţa elevilor, am avut numeroase discuţii în cadrul comisiilor. Există 

transportatori pe acea rută care pot executa foarte bine acest transport la preţurile 

normale. Cred şi susţin punctul de vedere al domnului consilier Mărginean, acela 

că trebuie să aprofundăm problema mult mai mult, să avem discuţii de fiecare dată 

în plenul consiliului judeţean.  

 Dl. consilier judeţean Marinel Kovacs îşi exprimă îngrijorarea în ceea ce 

priveşte impactul pe care l-ar avea amânarea proiectului asupra elevilor. 



 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Nu există licenţă acordată pe acest traseu; 

aceasta este consecinţa. Raportat la proiectul de hotărâre ne  pronunţăm. S-a 

solicitat o licenţă specială pentru mai multe trasee. Unul dintre aceste trasee a fost 

propus spre amânare, urmând a supune la vot propunerea domnului consilier 

Mărginean, la fel cum aş supune la vot orice altă propunere venită din partea 

oricăruia dintre domniile voastre. Consecinţa este că dacă se amână la acest 

moment, nu se va elibera, cel puţin pentru moment, această licenţă specială de 

transport pentru ce s-a solicitat, pentru Ungureni. Nu discutăm despre cursele 

regulate; acestea au regimul lor şi sunt acolo în toate condiţiile organizate atunci. 

La acest moment aceasta este procedura. 

 D-na consilier Böndi Gyöngyike îşi manifestă îngrijorarea în legătură cu 

situaţia elevilor navetişti.  

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Stimaţi colegi, pe toate rutele din judeţul 

Maramureş sunt licenţe de traseu regulate. Nu mai spun că acest caz a fost analizat 

de către colegii de la comisia de urbanism şi cei de la Direcţia tehnică. Se solicită 

de regulă aceste categorii de curse speciale acolo unde un agent economic are un 

anumit program care se suprapune peste programele curselor speciale sau vor să 

creeze o facilitate angajaţilor, ori în ceea ce priveşte elevii, acolo unde nu sunt 

trasee sau programul orar nu se încadrează în programul curselor regulate. 

 Înclin să cred în raportul celor care au întocmit proiectul de hotărâre; până la 

altă probă, nu am altă opinie.  

 Dl. consilier judeţean Ioan Tivadar: În cadrul comisiei de urbanism am 

înţeles că liceenii au cerut suplimentarea şi atunci înseamnă că cel care operează 

deja acolo nu face faţă. 

 Dl. consilier judeţean Marius Mărginean: Daţi-mi voie să mai aduc în 

sprijinul solicitării mele încă o chestiune. În contractul de delegare al serviciului de 

transport încheiat de firma care deţine licenţa regulată de transport pe această rută 

scrie următorul lucru, la litera “e”, capitolul 4.2.: “Pe durata prezentului contract 

operatorul de transport are exclusivitate pe traseul atribuit. În cazul în care pe acest 

traseu vor opera şi alţi operatori, operatorul de transport are dreptul să solicite 

daune interese de la Consiliul Judeţean Maramureş, dacă a dat aprobare în acest 

sens sau de la operatorul de transport în cauză, în situaţia în care acesta operează 

fără aprobare.” Deci iată, urmează şi alte consecinţe. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Domniile voastre sunteţi liberi să decideţi 

dacă acordaţi sau nu acest traseu.   

 Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean îşi exprimă opinia în calitate de 

secretar al comisiei de urbanism, declarându-şi bunele intenţii în soluţionarea 

problemei în cauză şi cerând departamentului tehnic al consiliului judeţean un 

punct de vedere. 

 Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea se declară împotriva acestor licenţe, 

susţinând că îşi menţine poziţia asupra celor declarate de nouă ani de zile, de când 

este membru al consiliului judeţean.  

 Dl. director Vasile Şpan, Direcţia tehnică: Domnule preşedinte, stimaţi 

consilieri, aşa cum am hotărât şi în discuţia cu operatorii în domeniul licenţelor, 

colegii mei gestionează problema de următoarea manieră: dacă pe traseul respectiv 



programul curselor regulate şi capacitatea satisfac numărul de elevi şi cerinţa, să nu 

propunem acordarea acestor licenţe. Acum nu aş putea să vă spun sută la sută, că 

nu am analizat personal problema asta, dar în cazul acesta fiind vorba de 34 de 

elevi care merg în jurul orei 7.00 ca să ajungă la program, de această manieră se 

fac propunerile pentru elevi. În altă ordine de idei, avem informaţia că pe cursele 

speciale pentru elevi se practică preţuri mult mai mici decât pe cursele regulate. 

Sunt situaţii în care au fost părinţi la noi cu 2-3 elevi care nu îşi permiteau să 

cumpere abonamente pe cursele regulate. Sigur nu afirm eu că în cazul de faţă este 

aşa. Vorbind la modul general, sunt situaţii şi situaţii. Dacă operatorul vine cu 

contract cu şcoala, cu asociaţia de părinţi, trebuie să am argumente foarte solide să 

nu propun acordarea licenţei. 

 Administratorul societăţii SC Lourdes Trans SRL: Stimaţi consilieri, în 

urmă cu un an mai mulţi transportatori am solicitat să nu se elibereze aceste licenţe 

pentru curse speciale pentru transportul elevilor, deoarece noi am licitat traseele şi 

deţinem licenţe de transport pentru curse regulate. Unii dintre dumneavoastră nu 

cunoaşteţi că sunt două tipuri de transport: transport regulat şi transport special. 

Noi am licitat, am investit pe o maşină aproximativ 30 000 Euro, am licitat şi acum 

ne trezim că pe Ungureni – Târgu Lăpuş operează un operator Hojda Trans; se 

pune la Versav Trans SRL o nouă licenţă. Eu pentru ce am licitat pe acest traseu? 

Ca în urma acestor licenţe să daţi transportul unui alt transportator? Şi am cerut să 

se dea aceste licenţe speciale pentru transport elevi numai cu aprobarea societăţii 

care deţine licenţa de curse regulate. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Am înţeles punctul dumneavoastră de vedere. 

Cred că şi colegii s-au exprimat destul de clar şi avem suficiente argumente şi într-

un fel şi într-altul. Votul este al dumneavoastră. 

 În continuare se supune la vot propunerea domnului consilier Mărginean de 

amânare a punctului 3 din anexa la proiectul de hotărâre referitor la traseul 

Ungureni-Târgu Lăpuş, pentru transportul elevilor de la Liceul Teoretic „Petru 

Rareş” şi Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”. 

Cu 22 de voturi pentru s-a aprobat amânarea punctului 3 din anexă. 

 La întrebarea domnului consilier judeţean Felician Cerneştean în legătură cu 

data discuţiei acestui punct, domnul preşedinte precizează că discuţia va avea loc 

în şedinţa viitoare. 

 Dl. consilier judeţean Florian Gui: Se pare că am amânat punctul 3. Exact 

aceeaşi situaţie este şi la celelalte puncte. Fenomenul acesta trebuie stârpit, vorba 

domnului vicepreşedinte. Este data la care se fac licitaţiile; ştie Direcţia de 

învăţământ câţi elevi sunt, ia din statistică fiecare localitate, se face un calcul şi ştii 

clar câţi elevi ai de dus. Dacă acel transportor care are licenţă şi care a investit într-

un utilaj îşi acoperă şi îşi face nişte calcule, dacă vin şi eu pe urmă şi vreau un 

traseu, vin la comisie la noi şi uite aşa se propagă. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Cred că am făcut ce este clar; celelalte 

vizează transport muncitori.  

 Este supus spre adoptare proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi. 

 S-a adoptat cu 26 de voturi pentru, 5 abţineri şi 2 voturi împotrivă 

 



HOTĂRÂREA NR. 170 

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public 

de persoane prin curse regulate speciale 

 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de 

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

circulaţie. 

 Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean: Aviz favorabil din partea 

comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism, pentru că este vorba doar de 

grafice de circulaţie, pe un program existent, l-am analizat. 

 Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea: Vreau să vă întreb, tehnic, dacă aşa cum 

am discutat cerinţele trecute, există avizul administraţiilor publice locale privind 

modificarea acestor trasee. Este o chestiune pe care am stabilit-o ca pe o cutumă: 

să avem discuţii cu autorităţile publice locale, astfel încât să avem trasee care odată 

aprobate să nu poată fi modificate doar de către operatori şi să ştie şi 

administraţiile publice locale, pentru că până la urmă ei sunt cel mai aproape de 

cetăţeni şi ştiu cum să fie deserviţi de către serviciile publice de transport. 

 Dl. director Vasile Şpan, Direcţia tehnică: Nu este vorba de modificarea 

de trasee sau  de genul acesta; este o modificare de program şi e vorba de    10-15’, 

astfel încât să fie un decalaj între diverse curse. 

 Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea: Am cerut ca lucrul acesta să fie avizat şi 

de către administraţiile publice locale. Există sau nu discuţii cu ei ? 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Problema care se regăseşte în traseu cel mai 

adesea este nerespectarea sau suprapunerea graficelor de circulaţie între diverşi 

operatori. Pentru a optimiza – şi am avut aceste discuţii – vrem să evităm asemenea 

categorii de manifestări care nu fac cinste nimănui: se întâmplă să spargă 

geamurile unii altora etc. Şi acolo unde este posibil să se decaleze cursele cu 10-

15’.  

Ştiţi foarte bine că am fost unul dintre primii care au fost de acord cu 

consultarea autorităţilor publice locale, pentru că într-adevăr sunt cel mai aproape 

de cetăţeanul deservit. Dar cred că în această situaţie modificarea cu 15’ a unui 

program de transport nu este decât în beneficiul cetăţeanului şi al agenţilor care nu 

au nevoie de suprapuneri.  

Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea: Domnule preşedinte, înţelegem de data 

aceasta că nu avem avize. Dar eu vă spun că de acum înainte, în momentul în care 

o să vină anexe cu modificare, vreau să respectăm ceea ce am stabilit, să avem şi 

avizele şi discuţiile cu administraţiile publice locale. Serviciul judeţean de 

transport este un serviciu făcut de către consiliul judeţean şi trebuie făcut în 

colaborare cu UAT-urile. Dacă avem aceste avize, să venim cu astfel de propuneri 

în plenul consiliului judeţean, altfel o să propun amânarea. 

 S-a adoptat cu 32 de voturi şi 1 abţinere 

 

HOTĂRÂREA NR. 171 

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin 

introducerea unui nou traseu şi modificarea graficelor de circulaţie 



 

 11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean 

Maramureş a dreptului de preemţiune asupra Ansamblului castelului Teleki situat 

în localitatea Satulung nr. 379, monument istoric,        cod LMI 2010: MM-II-a-A-

04629. 

 D-na consilier judeţean Böndi Gyöngyike: Aviz favorabil din partea 

Comisiei juridice şi de disciplină, cu durere de inimă şi să avem grijă pe mâna cui 

o să ajungă acesta. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Acest lucru nu mai depinde de noi. 

 S-a adoptat cu 24 de voturi pentru, 7 abţineri şi 1 vot împotrivă 

 

HOTĂRÂREA NR. 172 

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de 

preemţiune asupra Ansamblului castelului Teleki situat în localitatea 

Satulung nr.379,monument istoric,cod LMI 2010: MM-II-a-A-04629 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de servitute 

pe domeniul public al judeţului Maramureş către o parcelă de teren identificată 

prin Nr. cad. 114468 – Baia Mare, aparţinând proprietarilor Florescu Oltea Dana 

Maria şi Florescu Dan, str. Progresului nr. 7. 

Comisia juridică şi de disciplină acordă aviz favorabil. 

 Cu 31 de voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR. 173 

privind aprobarea constituirii unui drept de servitute pe domeniul 

public al judeţului Maramureş către o parcelă de teren identificată prin Nr. 

cad. 114468 – Baia Mare, aparţinând proprietarilor Florescu Oltea Dana 

Maria şi Florescu Dan, str. Progresului nr. 7 

 

 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii la Muzeul 

Judeţean de Artă “Centrul Artistic” Baia Mare. 

 Aviz favorabil din partea Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi 

patrimoniu cultural. 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR. 174 

privind modificarea Statului de funcţii la Muzeul Judeţean de Artă “Centrul 

Artistic” Baia Mare 

 

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 

Indicatorilor tehnico-economici ai subproiectului CZ-169/MM – Centrul de zi, 

comuna Coroieni, depus în cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a 

separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” – D.G.A.S.P.C. 

Maramureş. 



 Avize favorabile din partea Comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism 

şi a Comisiei pentru activităţi  economico-financiare. 

 S-a adoptat cu 33 de voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR. 175 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-

economici ai subproiectului CZ-169/MM – Centrul de zi, comuna Coroieni, 

depus în cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării 

copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” – D.G.A.S.P.C. MM 

 

 15. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş. 

 Aviz favorabil din partea Comisiei juridice şi de disciplină. 

 Cu unanimitate de voturi s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR. 176 

privind completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Maramureş 

 

 16. Proiect de hotărâre de suspendare a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Maramureş nr. 136/2015 privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumul 

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

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

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Urmare a studiilor de trafic efectuate în vara 

aceastui an s-au propus aceste restricţii, dar acestea afectează în mod semnificativ 

zona Târgu Lăpuş. Am propus prin acest proiect aprobarea suspendării lor, apoi în 

viitoarea şedinţă de consiliu să propunem clasarea acestui traseu de drum ca fiind 

unul de interes naţional în administrarea CNADR, urmând a fi reabilitat ulterior. 

La acest moment reabilitarea acestei porţiuni de traseu pentru bugetul judeţului 

presupune sume mai mari decât cele pe care ni le putem permite sau include într-

un proiect de reabilitare. Aşa că aceasta este o soluţie provizorie. Am propus 

suspendarea pentru 6 luni, iar în viitoarea etapă, la şedinţa proximă care cred că va 

fi în prima decadă a lunii noiembrie, în funcţie de când se va publica o ordonanţă 

de rectificare bugetară, să avem şi această propunere de clasare ca fiind naţional a 

acestui tronson de drum.    

 Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean: Domnule preşedinte, comisia 

de specialitate a avut mai multe discuţii. Vom vota această hotărâre a noastră; 

singura rugăminte la dumneavoastră, să se dea un raport de necessitate. Cred că ar 

fi benefic pentru toţi; este vorba despre o infrastructură deosebită. Să ni se prezinte 

şi un raport de impact socio-economic, pentru că putem aduce prejudicii grave prin 

deciziile pe care le luăm.  

 Avizul comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism este favorabil. 

 Dl. vicepreşedinte Gabriel Zetea: Fără a intra în polemică şi fără a politiza 

în plenul consiliului judeţean, vreau să aduc în atenţie o problemă care este 

economică, o problemă administrativă, şi nu una politică.  



 Vreau să mulţumesc public domnului consilier Călin Tuns pentru implicarea 

pe care a avut-o în acest proiect, pentru faptul că a adus la cunoştinţa noastră o 

greşeală pe care am făcut-o de moment, propunând acest proiect pe  ordinea de zi. 

Vreau să-i mulţumesc că a respectat procedurile normale pe care trebuie să le 

respecte consilierii judeţeni, să vină să vorbească în interiorul consiliului judeţean 

şi nu în presă, pentru a reglementa o situaţie anormală. 

 Dl. consilier judeţean Marinel Kovacs: Înainte de a supune la vot, mi se 

pare că într-adevăr ceea ce domnul Cerneştean a afirmat este foarte important. La 

comisii e nevoie atunci când suntem puşi în faţa faptului de a lua decizii şi hotărâri 

şi ne bazăm pe ceea ce fac comisiile de specialitate şi ni se dau rapoarte cu avize 

favorabile şi ridicăm cu toţii mâna, că doar credem că au studiat colegi noştri în 

profunzime şi atent problema. Numai că în momentul în care după aceea te trezeşti 

când te sună agenţii economici de peste tot şi te întreabă ce ai făcut de ai votat aşa 

ceva, şi atunci am luat şi eu hotărârea şi    m-am uitat şi eu. De fapt, am realizat că 

cei de la comisie nu au avut decât o parte din datele care e normal a fi luate în 

considerare. Adică era vorba de o problemă tehnică, de studiu de trafic, de starea 

drumurilor ş.a.m.d., starea tehnică, dar se ignorau consecinţele din punct de vedere 

al impactului economic şi chiar social.  

 Sigur că e foarte important ca pe viitor să avem la comisii toate datele ca să 

putem lua hotărâri în cunoştinţă de cauză. 

 Dl. consilier judeţean Nicolae Bindiu: Domnule preşedinte, o problemă de 

genul acesta este o certitudine că ne pune într-o anume postură. Agenţi economici 

din Târgu Lăpuş mi-au spus un singur lucru. Care a fost cauza pentru care eu am 

votat. Eu am votat în cunoştinţă de cauză. Pentru că orice drum are o soluţie 

tehnică şi respectiv proiectantul tehnic îi propune o anumită sarcină pe care poate 

să o suporte. Trec peste acest drum care nu e reabilitat şi urmează a fi reabilitat.  

Soluţia tehnică va trebui stabilită adecvat pentru sarcină, astfel încât agenţii 

economici să nu aibă de suferit. Fac referinţă la drumul Baia Sprie – Bârsana, unde 

este prevăzut în proiectul tehnic o sarcină. Dacă se depăşeşte acea sarcină, în acel 

moment toată garanţia, dacă apar eventuale incidente, nu poate fi folosită şi noi 5 

ani de zile pentru drumul care este făcut să suporte o anumită sarcină, trebuie să 

respectăm asta. Altfel sunt acele consecinţe pentru proiectele nu numai europene, 

ci şi finanţate de la bugetul naţional; sunt consecinţe dramatice, în sensul că va 

trebui să suportăm noi absolut tot. Facem acum o concesie, în sensul că acest drum 

este nereabilitat şi    într-o perspectivă să fie soluţia corectă.  

În rest, eu am votat în cunoştinţă de cauză. Eu ştiu ce votez pentru că 

întotdeauna nu îmi permit să ridic mâna dacă nu ştiu ce votez. 

Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Aceasta va fi o discuţie viitoare. Pentru 

problema pe care aţi ridicat-o, m-am gândit la ea de ceva vreme, pentru că avem pe 

acel traseu Baia Sprie – Bârsana restricţii datorită lucrărilor care se execută. Însă 

după momentul recepţiei finale va trebui să adoptăm restricţii de circulaţie în 

conformitate cu normativele unui drum judeţean pentru care a fost proiectat şi 

executat.  

Altminteri ceea ce spunea domnul consilier Bindiu este perfect adevărat. 

Constructorul nu mai are obligativitatea de a repara în termen de garanţie dacă se 



produc din culpa noastră distrugeri ale suprafeţei de rulare. Asta va fi o chestiune 

viitoare, undeva în primăvara anului următor, de a stabili care este tonajul maxim 

admis, potrivit proiectului tehnic aprobat şi executat pentru a putea fi acolo pe 

traseu cu aceste restricţii. Având aceste restricţii nu înseamnă că nu se poate 

circula. Doar că cei care vor să circule cu o capacitate mai mare, vor plăti 

autorizaţii speciale de acces. Aceasta înseamnă că îţi preconstituie un venit în 

ipoteza în care se distruge ceva, să aibă cu ce repara. Acesta este rolul acestor 

restricţii şi rolul autorizaţiilor speciale, emise contracost. Consider lămuritoare 

această intervenţie. 

 S-a adoptat cu 31 de voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR. 177 

de suspendare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 136/2015 

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

sectorul limit. judeţ Sălaj – Baba – Drăghia – Coroieni – Vălenii Lăpuşului – 

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

 

 17. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Maramureş nr.82/2015 privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de 

prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2015. 

 Comisia pentru protecţia mediului turism tineret şi sport şi Comisia pentru 

activităţi economico-financiare au acordat aviz favorabil. 

 S-a adoptat cu 29 de voturi pentru şi 2 abţineri 

 

HOTĂRÂREA NR. 178 

de completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.82/2015 

privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care 

vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2015 

 

 18. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 44/2015 privind 

aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei de 2.250 mii lei, aprobată din bugetul 

propriu al judeţului Maramureş pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii recreative 

şi sportive”. 

 Comisia pentru protecţia mediului turism tineret şi sport şi Comisia pentru 

activităţi economico-financiare au acordat aviz favorabil. 

 Cu 31 de voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR. 179 

de modificare a Hotărârii nr. 44/2015 privind aprobarea repartizării pe 

destinaţii a sumei de 2.250 mii lei, aprobată din bugetul propriu al judeţului 

Maramureş pe anul 2015 pentru activitatea „Servicii recreative şi sportive” 

 

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul 

judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim 

eşalon Club Sportiv „A.S. Independenţa” Baia Mare – Echipa de fotbal feminin. 



 Comisia pentru protecţia mediului turism tineret şi sport şi Comisia pentru 

activităţi economico-financiare au acordat aviz favorabil. 

 Cu 31 de voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR. 180 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea 

programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon Club Sportiv 

„A.S. Independenţa” Baia Mare – Echipa de fotbal feminin 
 

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean 

Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. 

 Aviz favorabil din partea Comisiei pentru activităţi economico-financiare. 

 S-a adoptat cu 26 de voturi pentru şi 4 abţineri 

 

HOTĂRÂREA NR. 181 

privind aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureş la diferite 

acţiuni finanţate din rezerva bugetară 

 

La interpelarea domnului consilier judeţean Marinel Kovacs, care se 

interesează de menţiunea de la punctul 1 în legătură cu comunicarea ştiinţifică de 

la Liceul „Emil Racoviţă”, domnul preşedinte specifică faptul că este vorba despre 

concursul interjudeţean de matematică “Argument”, care va face obiectul unei 

discuţii la şedinţa viitoare.  

Dl. consilier judeţean Nicolae Bindiu: Pentru că avem în mape şi nota 

privind execuţia bugetară, aş dori să fac câteva remarci referitoare la aceasta. Dacă 

ne uităm la cheltuieli, între prevederile anuale de 712.000 mii lei şi respectiv plăţile 

executate până la 30 septembrie, de 211.000 mii lei, constatăm că este executat în 

procent de o treime. Sigur că majoritatea provine de la faptul că nu au fost trase 

sumele pentru ceea ce înseamnă proiectele finanţate din fonduri europene. Este o 

execuţie care trage un semnal de alarmă extrem de solid, având în vedere că 31 

decembrie este termenul limită pentru care implementarea – exceptând poate 

managementul integrat al deşeurilor, să zicem că probabil ar putea fi fatal. Aşadar 

termenul este foarte strâns. Am văzut în contract 8.200 mii lei pentru spitalul 

judeţean. Spitalul este un proiect care să zicem că este implementat cu succes. Sper 

că minim 97% va fi implementat şi proiectul de drum Baia Sprie – Bârsana, dar nu 

cred că se va termina. 

 Circuitul bisericilor de lemn, respectiv managementul integrat al deşeurilor, 

cred că prezintă un pericol real pentru noi. Având în vedere că intrăm în luna 

noiembrie, aş dori ca în şedinţa următoare să ne fie prezentat – dincolo de faptul că 

o să fie puţin tardiv – o execuţie puţin mai detaliată în special pentru ceea ce 

înseamnă aceste proiecte de finanţare.  

 Un alt aspect pe care vreau să îl evidenţiez este următorul. Rectificările 

bugetare care au avut loc, prin care s-au suplimentat sumele la întreţinere drumuri, 

au fost un vot dat informal, dar în unanimitate, pentru alocarea de resurse pentru 

modernizarea acelor 6 km între Ocna Şugatag şi Fereşti. Însă nu am văzut nici 



măcar o lopată de ceva dus acolo. Dar de ce nu au fost alocate fonduri pentru 

modernizarea acelui tronson care pentru noi anul viitor ar fi o onoare să ai şi 

naţionalul legat de judeţean şi să ai şi o buclă, astfel încât să zicem că axele de 

legătură între Maramureşul istoric şi Maramureşul sudic să fie reale. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Am să răspund în ordinea întrebărilor lansate. 

În comisia pentru activităţi economico-financiare de ieri am discutat mult mai 

extins despre ceea ce înseamnă modul de implementare al proiectelor pe care le 

avem în acest moment, ca şi despre câteva adrese ale ADR N-V.  

 Decontarea situaţiilor de lucrări se face în ordinea în care vin şi sunt 

aprobate. Partea proastă este că toată lumea s-a înghesuit pe ultimul trimestru. 

Sumele care sunt prezentate nu conţin ceea ce se va întâmpla în ultimul trimestru, 

iar încărcătura financiară maxima va fi undeva la nivelul lunii noiembrie, poate 

chiar şi decembrie, cu valori exorbitante pe situaţii de lucrări deja executate.  

În ceea ce priveşte creditul, s-a tras ceea ce era strict necesar, adică spitalul 

judeţean care este finalizat. În şedinţele anterioare, ştiţi foarte bine că au fost 

aprobate mută între sume, iar în cursul dimineţii de astăzi, cei de la CEC Bank ne-

au informat, prin intermediul Direcţiei economice şi patrimoniu, că şi din punctual 

lor de vedere este în regulă şi nu va fi nicio problemă. Situaţiile mari de lucrări 

deja depuse şi cele de rambursare efectuate sunt deja unele în evaluare la unităţile 

de management, altele în verificare, urmând a fi depuse.  

Cred că sunt toate şansele să finalizăm 100% patru proiecte mai mari: ceea 

ce înseamnă drum Baia Sprie–Bârsana, mă refer la POR; spitalul judeţean, care se 

închide clar, Circuitul bisericilor de lemn şi Pasul Prislop. Circuitul bisericilor de 

lemn am crezut că este unul dintre primele proiecte finaliazate.  

  Din nefericire, nu toate lucrurile ţin de noi – şi mă refer aici la proiectanţi. 

Asistenţa tehnică din partea proiectantului a fost una execrabilă, ca şi proiectantul 

de altfel – şi nu mă feresc să spun acest lucru. Proiectanţii sunt problema majoră a 

implementării proiectelor de infrastructură. Pornind de la proiectanţi, pentru că 

dacă proiectantul nu execută listele de lucrări, nu corelează listele cu cantităţile, nu 

poţi face absolut nimic; nu ai alte pârghii decât a le aplica sancţiuni, penalităţi, care 

nu fac altceva decât să genereze reacţii inverse din partea lor. Acesta a fost unul 

dintre motivele pentru care suntem încă nefinalizaţi.  

  În cursul acestei săptămâni, vor fi listele finale (acolo s-a produs blocajul la 

acest proiect), corelate între proiectele cu două revizii de proiect. Proiectantul a 

întocmit liste proaste, iar organismul intermediar a fost aici. Avem un act adiţional 

în pregătire, cred că săptămâna aceasta se va semna cu listele de cantităţi corecte, 

reproiectate, reaşezate, astfel încât toate aceste sume să poată fi decontate în 

această perioadă. Ca volum de muncă este extrem de puţin. Partea proastă a fost 

cea descriptivă şi care din păcate a durat prea mult timp din cauza unui proiectant 

execrabil.  

  Sper ca lucrările să se încheie în timp util şi la Centrul de vizitare Pasul 

Prislop. Şi acolo, acelaşi proiectant. În momentul în care s-a predat amplasamentul 

s-a constatat că este într-o altă locaţie decât cea proiectată, din cauza deplasării 

proiectantului la faţa locului. Sunt aspecte administrative cu care ne confruntăm zi 

de zi, cu care echipele de proiect îşi bat capul şi ajută la găsirea de soluţii care să 



ducă la implementarea de proiecte, nu la neimplementarea lor. Acestea sunt 

problemele echipelor de proiect pe care am încercat să le ajutăm. 

  În ceea ce priveşte SMID, în cursul zilei de ieri am retransmis cererea de 

fazare a implementării proiectului cu observaţiile unităţii de management. În cursul 

săptămânii trecute, miercuri, am fost cu o parte a echipei de proiect (managerul 

financiar şi responsabilul de contract) acolo prezent pentru că au fost discuţii şi 

observaţii, de altfel cu toţi beneficiarii din cadrul judeţului Maramureş, să ne 

aliniem la cerinţele finanţatorului. Au fost prezenţi şi consultanţii. Am refăcut 

cererea de fazare,în cursul zilei de ieri am retransmis-o după verificarea prealabilă 

a acestor observaţii făcute împreună cu cei de la autoritatea de management. 

Aşadar soluţia cea maoi probabilă este de fazare, aşa cum am aprobat în consiliul 

judeţean. 

  Trebuie să fim extrem de conştienţi că lucrurile trebuie să se deruleze într-un 

ritm cât mai alert pentru a putea absorbi în cursul acestui an cât mai mult. Totl ce 

vom putea absorbi şi deconta anul acesta, din ce ne-am propus, va trebui suportat 

din bugetul judeţului. Dacă nu reuşim să atingem indicatorii de proiect şi mă refer 

aici nu numai la acel de realizare efectivă a construcţiilor, ci şi la cel referitor la 

operarea sistemului, suntem pasibili de  neîndeplinirea obiectivului, cu consecinţe 

dezastruoase pentru judeţul Maramureş. 

  Rugămintea pe care o adresez astăzi domniilor voastre, aşa cum şi ieri în 

comisia de specialitate am făcut-o, este de a discuta cât mai lămuritor cu putinţă cu 

colegi dumneavoastră de partid din fiecare UAT şi să ne înţelegem de maniera 

urgentării adoptării documentaţiilor pentru atribuirea serviciilor de operare şi 

amiabilizarea discuţiilor. Trebuie să înţelegem următorul lucru: finanţatorul 

procedează la fel ca o bancă. Ne stabileşte nişte reguli pe care noi în prealabil le-

am acceptat, adică dacă facem un sistem de management al deşeurilor, acesta se va 

adresa tuturor UAT-urilor din judeţ, că pentru acest lucru realizăm un complex de 

instalaţii şi că operarea va trebui s-o facem printr-o gestiune delegată.  

  Am avut discuţii acolo unde au fost diverse opinii şi aşa cum v-am spus şi la 

proiectul de hotărâre nr. 3, când am aprobat serviciul de salubritate,am ajuns la un 

numitor comun în a transpune aceste discuţii într-un document care să fie agreat şi 

adoptat de către toate consiliile locale din judeţ. Vreau să vă informez că urmare a 

discuţiilor pe care le-am avut la autoritatea de management, am aflat că în a doua 

săptămână din luna noiembrie vor fi prezenţi în judeţul Maramureş reprezentanţi ai 

autorităţii de management şi ai Băncii Europenje de Investiţii. Noi am propus data 

de 11 noiembrie, ora 10.00. Dacă ne vom sincroniza, va fi la această dată, dacă nu, 

o să vă comunic modificarea, dată la care am să rog domniile voastre care puteţi să 

fiţi prezenţi. O să convocăm toţi primarii din judeţ, pentru a avea nişte discuţii 

aplicate în vederea implementării acestui proiect.  

  Acest proiect vizează judeţul Maramureş, ne vizează pe noi toţi ca entitate, 

ca locuitori ai judeţului. De implementarea lui va depinde dezvoltarea economică a 

judeţului. Nu este vorba doar despre acest proiect. Dacă nu reuşim să îl 

implementăm şi dacă nu ducem la bun sfârşit, Maramureşul este condamnat la 

faliment, la insolvenţă administrativă şi vreau să fiţi conştienţi de acest lucru. Nu 

numai noi, toate UAT-urile, cu consecinţele de rigoare, pentru că le cunoaşteţi cu 



toţii. Nu îmi pun această problemă, cred că suntem destul de conştienţi cu toţii să îl 

ducem la bun sfârşit, chiar dacă probabil vor mai fi discuţii, vor mai fi reaşezări de 

termene. De altfel, cred că este de importanţă capitală să ducem acest proiect la 

bun sfârşit pentru noi toţi. 

  Dl. consilier judeţean Gheorghe Marian se interesează de situaţia în care 

se găseşte UAT Baia Mare, având în vedere informaţiile furnizate de presă, de 

toate mijloacele de informare. 

   Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Cu UAT Baia Mare am ajuns la o concluzie, 

spun eu extreme de constructivă, şi dânşii, alături de toate celelalte UAT-uri, vor 

veni alături de noi în ceea ce înseamnă delegarea acestui serviciu, pentru că trebuie 

să înţelegem un lucru. Finanţatorul ne-a stabilit nişte reguli pe care noi în prealabil 

le-am agreat. Trebuie să ne ţinem de ele şi mai trebuie să ţinem acest sistem 

funcţional 5 ani de zile după momentul implementării. După aceea, dacă vom 

considera necesar să îl modernizăm, să îl ajustăm, se va întâmpla şi acel lucru. Dar 

trebuie să ne păstrăm această obligaţie asumată şi cred că toată lumea a înţeles 

acest lucru. Fiecare are anumite dorinţe, cele care pot se vor transpune în 

documente şi putem trece mai departe să îl finalizăm. 

  Dl. consilier judeţean Marinel Kovacs: Domnule preşedinte, aş dori să 

ridic conducerii executive o problemă. În urmă cu o săptămână am vizitat instituţia 

de cultură cea mai reprezentativă a municipiului şi judeţului nostru, respectiv 

Muzeul de Mineralogie, care este cel mai vizitat, împreună cu un profesor 

universitar din Japonia. Văzând broşurile, el spunea că este extraordinar de frumos 

ce am reuşit să facem. Problema este că nu am ştiut să îi explic când s-a uitat acolo 

pe frontispiciu, unde era trecută o altă instituţie. Dacă legat de aceasta credeţi că 

există un orizont de timp în care acea investiţie să poată să revină la ceea ce a fost 

ea creată, având în vedere că noi am dat acolo 40.000 mii lei, cât pentru un muzeu. 

  Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Domnule consilier, dorinţa mea probabil mai 

profundă decât a multora este ca să avem odată pentru totdeauna un sediu pentru 

instituţia la care vă referiţi. La acest moment se află pe rolul Tribunalului 

Maramureş o acţiune de evacuare din ansamblul Casei Tineretului a acelora care 

deţin astăzi, fără drept, acele spaţii dintr-o proprietate publică a judeţului 

Maramureş. Termenele în justiţie, ştiţi foarte bine, nu le finalizăm noi, acest 

demers de preluare în proprietate publică a Casei de Cultură a Tineretului a început 

prin 2013; de atunci tot ce a depins de noi merge înainte. Dorinţa mea este să 

ajungem la un final. Îmi doresc ca pe actualul exerciţiu financiar 2014–2020 să 

găsim împreună o soluţie de modernizare a acelei clădiri şi să avem o sală de 

spectacole demnă de judeţul Maramureş, pentru că judeţul Maramureş merită o 

sală de spectacole renovate. Este unul dintre amfiteatrele cele mai frumoase, care 

mie personal mi-e drag şi merită toată atenţia noastră.  

  Cunosc demersurile, încă de pe vremea mandatului dumneavoastră, de 

intrare în domeniul public. Acum s-au concretizat, mai este şi cealaltă parte 

efectivă de a avea un titlu executoriu de evacuare a celor care deţin astăzi fără titlu 

acea clădire.  

  În ceea ce priveşte întrebarea dumneavoastră, domnule consilier Bindiu, am 

să îl rog pe domnul vicepreşedinte Marinescu să vă răspundă mai aplicat. 



  Dl. vicepreşedinte Emil Marinescu: Aşa după cum cunoaşteţi, intersecţia 

investiţiei dintre cele două drumuri a suportat o discuţie între proiectant şi 

constructor. Trebuie să realizăm mai întâi investiţia în zona staţiunii, ca să pornim 

la aceeaşi înălţime cu asfaltul, în continuare spre ieşirea din intravilan, asa cum 

dumneavoastră aţi propus-o. Sper ca într-o săptămână să se finalizeze această 

lucrare, după care echipa ce lucrează pe plombări pe suprafeţe întinse în zona 

comunei Bogdan Vodă în acest moment să o aducem să toarne asfaltul pe întreg 

intravilanul staţiunii. Am discutat acest aspect cu primarul. Pentru că este mai 

aproape de staţie şi timpul nu este astăzi prietenos cu noi. 

  Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Sper să avem şi hotărârea de guvern, pentru 

că la rectificare vom avea o sumă destul de consistentă pentru ceea ce înseamnă 

partea de întreţinere drumuri şi dacă timpul ne permite, vom proceda în consecinţă. 

  Dl. consilier judeţean Sorin Petean: Mă bucur că suntem în asentimentul 

colegilor la rectificare şi avem banii pentru acel audit la D.G.A.S.P.C. Maramureş, 

unde sunt nişte probleme pe care trebuie să le rezolvăm şi o să o rog pe colega 

Cornelica Ilea ca săptămâna viitoare să facem o şedinţă de comisie pentru a vă 

informa pe toţi consilierii la viitoarea şedinţă de consiliu. 

  Dl. consilier judeţean Felician Cerneştean: Domnule preşedinte, dacă îmi 

permiteţi, avem o informare. Personal m-am deplasat la Sighetu Marmaţiei şi se 

pare că situaţia care este acolo vizavi de acest domn Iştvan Alin Grigore nu este 

chiar pe roze. Aş vrea să avem o informare foarte clară din partea D.G.A.S.P.C. 

Maramureş, a doamnei director, referitor la ce se întâmplă cu acest băiat acolo, 

ceva nu este în regulă. Nu se poate ca un om care este condamnat la 8 luni de 

închisoare cu suspendare să fie în continuare într-un centru, mi se pare ciudat. 

  Dl. consilier judeţean Sorin Petean: Vom invita şi şeful de centru şi 

directoarea în cadrul comisiei de specialitate, ca să vedem situaţia. 

 Dl. preşedinte Zamfir Ciceu: Vă mulţumesc pentru participare şi declar 

închisă şedinţa. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
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