
 ROMÂNIA 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

Proces Verbal 

încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului judeţean Maramureș 

din data de 27 ianuarie 2016 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.25/2016. 

 La ședință s-au prezentat toți cei 31 de membri ai Consiliului judeţean 

Maramureș. 

 Mai participă, ca invitați, directori din aparatul de specialitate al 

Consiliului, directorul aeroportului Baia Mare, reprezentanți ai mass-mediei 

locale. 

 Dl.președinte Zamfir Ciceu supune spre adoptare procesul verbal al 

ședinței ordinare din 16 decembrie 2015, care este adoptat cu 30 voturi pentru. 

Este supus spre adoptarea plenului următorul proiect de ordine de zi, fără 

punctul nr.4, care este retras: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

bugetar al Secțiunii de dezvoltare pe anul 2015; 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 

judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015; 

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

taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2016; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din cota de 20% 

calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru 

achitarea arieratelor în ordinea cronologică a vechimii acestora, pentru 

rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza O.U.G nr.2/2015 şi 

a O.U.G. nr.46/2015, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare 

locală pe anul 2016;  (retras de Președinte) 

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

judeţean de Etnografie şi Artă Populară  Maramureş; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Maramureș la 

constituirea unei cooperative agricole; 

7. Proiect de hotărâre  privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun 

din domeniul public al judeţului Maramureş (corp clădire A – fost Centru de 

plasament pentru copii şcolari Ocna Şugatag); 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri disponibile din 

domeniul public al judeţului Maramureş aflate în administrarea Spitalului 

judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii 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 reducerea capacităţii de transport şi eliminarea unor trasee; 

11. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritorială de Ordine Publică Maramureş; 

12. Proiect de hotărâre privind încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului 

public Centrul judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi”. 

 

Consilierul județean Florian Gui: Domnule președinte, așa cum ați retras 

punctul 4 aș dori să retrageți și punctul nr.4, până când va fi explicit acest 

proiect. Eu sunt vicepreședinte la comisia pentru agricultură și am fost surprins 

să primesc doar astăzi documentul. Văd că persistă acest obicei de a primi 

documentele în ultima clipă. Actele au fost făcute astăzi, retrase, refăcute și 

copiate, așa cumva în timpul jocului, că de aceea apar unele cu nominalizare și 

altele fără nominalizarea unui președinte pentru această cooperativă. Vreau să 

avem timp să ne aplecăm asupra unor subiecte de interes major și nu să le luăm 

așa, pe picior, și dă-i viteză înainte! Cred că sunt și în asentimentul colegilor 

mei, că la comisii eram pregătiți să cerem amânarea sau analizarea în detaliu a 

acestui proiect de hotărâre. 

Vicepreședintele Gabriel Zetea: Eu aș fi pentru rămânerea acestui proiect 

pe ordinea de zi, pentru că l-am discutat cu grupurile de consilieri pe tot 

parcursul anului trecut, în cadrul ședințelor de buget-finanțe. Principiile care 

stau la baza acestui proiect sunt unele extrem de sănătoase, fiind vorba de o 

asociere a județului Maramureș pentru a beneficia de fonduri europene. Dacă pe 

parcurs vor veni completări sau lucruri în plus care vor aduce îmbunătățiri, noi 

nu ne vom opune, dar astăzi trebuie să facem primul pas, să aprobăm această 

asociere, pentru a putea pregăti proiectele de interes pentru Maramureș în 

perioada 2014-2020.  

Consilierul județean Vasile Revnic, președintele comisiei pentru 

agricultură și dezvoltare rurală: Sunt președintele comisiei agricole și am 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Florian Gui:Da, am votat favorabil ca proiectul să 

intre în ședință, dar mai bine ar fi fost să mai analizăm. Când ajungeți la punctul 

6 vă rog să îl aprofundăm pentru a înțelege toți. 

Președintele Zamfir Ciceu: Cred că  nici un moment, din partea niciunuia 

dintre noi nu s-a pus problema de a nu fi transparență în ce privește acest 

proiect. Dimpotrivă, am făcut tot timpul adunări și dezbateri publice. Dacă 

doriți, am să supun la vot cererea dumneavoastră. 



Vicepreședinte Gabriel Zetea: Domnule consilier, vă mențineți solicitarea 

de retragere a proiectului de pe ordinea de zi? 

Consilierul județean Florian Gui: Nu, cu condiția să fie aprofundată și 

discutată serios când ajungem la punctul 6. 

Președintele Zamfir Ciceu: Vi s-a părut că nu am discutat serios în 

comisie, domnule consilier? În comisia în care dumneavoastră ați asistat atât de 

atent? 

Haideți, stimați colegi, să votăm ordinea de zi fără punctul 4. 

 

Ordinea de zi a fost adoptată, cu 30 voturi pentru.   

  

Președintele Zamfir Ciceu: Începem, cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2015. Avizul comisiei, vă rog. 

Consilierul județean Sorin Petean, președintele comisiei economico-

financiare: Favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.1/2016 

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al Secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2015 

 

Președintele Zamfir Ciceu: Urmează proiectul de hotărâre privind  

utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar pe anul 2015. Înainte de a vota acest proiect, pentru a avea 

transparenţă totală, vreau să vă spun de ce am propus utilizarea excedentului de 

această manieră. O dată, aveam o condiţionalitate, adică suma care nu am 

cheltuit-o pentru drumuri judeţene anul anterior trebuia s-o menţinem cu această 

destinaţie pentru că asta era dispoziţia legală. Este vorba despre 7.717 mii lei şi 

cealaltă disponibilitate a excedentului am prevăzut a fi utilizată în cadrul 

proiectului ”Sistem de mangement integrat al deşeurilor”, pentru a genera cash-

flow-ul necesar realizării lucrărilor de construcţii care se desfășoară în acest 

moment. De ce am propus acest lucru? Vă voi explica acum mai pe larg, pentru 

că vor mai urma astfel de hotărâri și în ședințele viitoare și vreau să fim cu toții 

informați. Avem fazarea proiectului, aşa cum împreună am hotărât să o 

depunem. Încă nu cunoaştem care sunt mecanismele prin care se vor face 

cererile de rambursare ori de plată în cadrul acestei faze, a doua. Avem 

contractul de finanţare prelungit până la data de 30 iunie 2016. Pentru faza a 

doua, cel mai probabil se va încheia un nou contract de finanţare, pentru că este 

vorba despre o altă perioadă bugetară, 2014 – 2020. Suma asumată de către noi 

în faza a doua este în jur de 120 de milioane lei, plus TVA. Contractele de 

execuţie lucrări, toate au termen de finalizare anterior datei de 30 iunie 2016. 



Pentru a putea menţine ritmul lucrărilor în ipoteza în care nu se vor face sau nu 

vom avea mecanismele de rambursare sau celor de plată până în martie, aprilie, 

mai, trebuie să ne asigurăm cash-flow-ul necesar realizării acestor lucrări. Am 

solicitat managerului de proiect să corespondeze cu executanții și să ne 

comunice care este cash-flow-ul lunar necesar pentru respectarea graficului, 

astfel încât lucrările să fie încheiate la termen. Sumele sunt undeva în jur a 25-

26 milioane lei pe lună, cu un vârf de aprilie când suma va fi dublă. Pentru a ne 

asigura că vom avea aceste sume, am propus utilizarea excedentului. Apoi, am 

să vă propun în ședința viitoare utilizarea a ce a mai rămas din credit, pentru 

acest proiect, și dacă va fi necesar și autorizarea restului de credit neautorizat, 

de circa 40 milioane lei, tot pentru această componentă a cofinanțării 

proiectului. Nu știm cum vor evolua lucrurile cu cererile de rambursare și nu 

vrem să rămânem descoperiți și să nu avem banii necesari să plătim, potrivit 

graficelor de lucrări asumate. Cred că aceasta este o abordare eficientă, ca să 

putem finaliza în cel mai scurt termen lucrările. Vreau să vă mai spun că, chiar 

dacă lucrările se vor termina în luna mai-iunie, chiar dacă vom avea desemnat 

operatorul pentru Centrul de management integrat al deșeurilor, cu termen de 

deschidere 10 martie 2016, până la momentul la care se va putea face efectiv 

operarea va mai trece ceva timp, pentru că viitorul operator are un termen de 

120 de zile în care trebuie să-și obțină avizele de funcționare. Dacă nu reușim să       

îl închidem într-un timp scurt, așa cum ne-am asumat dealtfel, riscăm ca anul 

2017 să fie unul în care împotriva României va fi declanșată o procedură de 

infrigement, pentru nerespectarea unor obligații asumate prin contractul de 

aderare la Uniunea Europeană. Cam acesta trebuie să fie mecanismul de gândire 

într-un atare proiect. L-am discutat cu colegii, vi l-am propus și dumneavoastră 

și am ținut să vi-l explic acum, chiar din acest considerent, pentru că vor mai 

urma cel puțin două proiecte de hotărâre de natura celor care vi le-am spus, în 

ședința pe care o vom avea privind aprobarea bugetului, pentru a ne putea așeza 

în graficul de execuție, din punct de vedere financiar. Cam astea au fost 

comentariile mele la acest proiect de hotărâre. 

 Consilierul judeţean Nicolae Bindiu: Domnule președinte, stimați 

colegi, din ceea ce a prezentat domnul președinte eu înțeleg că este vorba despre 

o alocare care, din punct de vedere juridic la ceea ce avem în față înseamnă că 

alocăm sumă care să fie folosită pentru aceasta, dar de fapt, în spate este numai 

asigurarea cash-flowului, pentru că la finalul proiectului aceste sume se vor 

reconstitui. Bugetul propriu nu poate fi folosit ca o linie de creditare, iar ceea ce 

ne-a prezentat domnul președinte este singura soluție, care trebuie făcută pentru 

că proiectele sunt de importanță totală. S-a spus că este nevoie de 24 milioane 

lei pentru cash-flowul lunar. Din excedent noi mai avem 20 milioane lei, care ar 

acoperi costurile abia pentru o lună. Dacă nu va fi menținut acel mecanism cu 

cerere de plată ci doar cel cu cerere de rambursare, s-ar putea să fie nevoie de 

câteva luni. Acum, întrebarea mea este cât se poate acoperi din credit? 



 Președintele Zamfir Ciceu: Tocmai vă spusesem că restul rămas 

neutilizat din credit vă voi propune a fi utilizat în întregime – este vorba de 58 

milioane lei autorizați pentru a fi utilizați anul acesta și mai avem încă 40 de 

milioane posibil de autorizat. Dacă aveți o soluție mai bună, eu sunt pentru 

Consilierul județean Nicolae Bindiu: Aceasta este o soluție bună, pentru 

că am făcut un calcul, 50 plus 40 plus 20 ar da cât să acopere cele șase luni. 

Acum mai rămâne ca și executanții să facă lucrările la termen, astfel ca să 

putem încheia proiectul. 

Vicepreședintele Gabriel Zetea: Finalizând în marea lor parte proiectele 

pe care le-am avut cu finanțare europeană, acest proiect de gestiune a deșeurilor 

este cel asupra căruia Consiliul județean trebuie să își concentreze toată atenția 

în anul 2016. Întreaga filozofie de alcătuire a bugetului pentru acest an, pe care 

îl vom discuta probabil săptămâna viitoare, trebuie să aibă în primul rând acest 

lucru: susținerea financiară a cash-flowului pentru a vedea implementat acest 

proiect extrem de important. Aceste măsuri sunt absolut necesare acum, pentru 

ca în perioada următoare acești bani să vină înapoi către consiliul județean.   

Consilierul județean Marinel Zoicaș, președintele comisiei de urbanism 

și amenajarea teritoriului: Domnule președinte, eu am rugămintea ca pentru 

ședințele următoare când vom aloca sume din acest credit, să ni se dea și anexa 

în care să apară modul cum s-au cheltuit sumele din credit și pentru ce. 

Președintele Zamfir Ciceu: Sigur că da, fără nici un fel de probleme. 

Acum, vă supun adoptării proiectul de hotărâre. 

 

   S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.2/2016 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, 

 rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015 

 

Președintele Zamfir Ciceu: Continuăm, cu proiectul de hotărâre privind 

repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2016. Avizul comisiei? 

Consilierul județean Sorin Petean, președintele comisiei economico-

financiare: Favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.3/2016 

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 2016 

 



Președintele Zamfir Ciceu: Mergem la punctul 5, proiectul de hotărâre 

privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Etnografie şi 

Artă Populară  Maramureş. Avizul comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei juridice 

și de disciplină: Favorabil. 

 Consilierul județean Eugenia Godja, președintele comisiei de 

învățământ, cultură, culte și patrimoniu cultural: Favorabil și din partea 

comisiei de cultură. 

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.4/2016 

privind modificarea Statului de funcţii  

al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară  Maramureș 

 

 Președintele Zamfir Ciceu: Continuăm, cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea asocierii județului Maramureș la constituirea unei cooperative 

agricole.  

 Stimați colegi, știm cu toții că în mandatul anterior a fost expropriat un 

teren de care nu aveam nevoie. Cert este că avem cu aproximație 20 de hectare 

de teren expropriat, care astăzi practic este un imaș. Cineva s-ar putea să ne 

întrebe cum am reușit să punem în valoare acest teren, care a costat vreo 2,8 

milioane lei. Prin intermediul Direcției noastre de Dezvoltare ne-am interesat 

care ar fi posibilitățile de finanțare, pentru a realiza acolo ceva. Sunt două 

categorii de investiții care se pot face: 1) investițiile directe, adică avem bani în 

buget și noi, consiliul, hotărâm ce facem acolo, prin atribuțiile conferite de lege 

cu privire la bunurile din domeniul public și privat, sau 2) dacă nu dispunem de 

aceste resurse, încercăm să atragem fonduri. Județul Maramureș, ca aplicant 

direct pentru o asemenea categorie de fonduri, nu are nicio posibilitate în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală. Acolo poate avea calitatea de 

aplicant o persoană juridică, alta decât consiliul. Pentru că una din modalitățile 

de asociere în agricultură este reglementată printr-o lege specială, respectiv cea 

a constituirii cooperativelor agricole, începând cu vara anului trecut am lansat o 

invitație publică la consultări și discuții despre oportunitatea inițierii unui atare 

demers. Invitația am lansat-o unităților administrativ-teritoriale din județ, 

mediului agricol maramureșean – reprezentanților producătorilor agricoli 

tradiționali – grupurilor de acțiune locală, într-un cuvânt tuturor celor interesați. 

Au avut loc mai multe întâlniri, s-au exprimat opinii, au fost formulate mai 

multe puncte de vedere, și într-un final s-a ajuns la concluzia de asociere, cu un 

cadru minim de asociere, fapt pentru care s-a exprimat voința de constituire. 

Așadar, pentru că acest lucru intră în competența de aprobare a consiliului 

județean, v-am propus acest proiect de hotărâre. Datorită faptului că ieri am avut 

o zi extrem de încărcată nu am reușit să ajung la ședința comisiei economico-

financiară, dar, din punctul meu de vedere, așa cum a fost propusă hotărârea 



este în regulă. Ne mai trebuia doar să aprobăm, printr-o hotărâre ulterioară, 

statutul și actul constitutiv. Am participat astăzi la ședința comisiei juridice 

pentru a propune un amendament prin care să le aprobăm și pe acestea două, 

odată cu acest proiect de hotărâre. Vreau să aduc o lămurire aici: președintele 

cooperativei va fi ales; eu nu pot să fiu, pe de o parte pentru că legea nu-mi 

permite și pe de altă parte nici nu doresc acest lucru, nu vreau. De aceea, am 

solicitat colegilor în momentul când multiplicau actele să nu facă 

nominalizarea, pentru că urmează ca membrii asociați să propună nominalizarea 

organelor de conducere. Dintre cei care și-au exprimat intenția amintesc aici doi 

colegi primari, unul de la Sarasău și celălalt de la Baia Sprie, cărora le 

mulțumesc pentru implicare. Ei au înțeles despre ce este vorba, ne-au acordat tot 

sprijinul, au participat la discuțiile pe marginea statutului și au propus chiar 

majorarea părților de capital social. Condițiile cuprinse în statut și în actul 

constitutiv sunt cele care derivă din legea care reglementează această activitate, 

și în care se spune că un membru cooperator nu poate să dețină mai mult de 

20% din părțile sociale, chiar pentru a nu genera o poziție de monopol a unuia 

sau a altuia. Apoi, am avut discuții cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea 

cooptării inițiale a membrilor cooperatori persoane fizice. Analizând Legea 

215/2001 și jurisprudența din județul Maramureș pe care o știam destul de bine 

la un moment dat, datorită faptului că în lege nu este prevăzută expressis legis 

posibilitatea asocierii u.a.t.-urilor cu persoane fizice, instanțele de judecată s-au 

pronunțat că o hotărâre a unui consiliu în acest sens ar fi nelegală. De aceea veți 

regăsi ca membrii asociați doar persoane juridice și doar pe cei care și-au 

exprimat intenția de asociere; vreau să vă mai spun un lucru, și anume că nu 

înseamnă că doar aceștia pot fi membri. Este un început, un semnal pe care 

autoritatea județeană ar trebui să-l dea în tot județul, că viitorul agriculturii este 

cel de tip asociativ.  

 Pe de altă parte, crearea acestui centru care este posibil a fi finanțat prin 

P.N.D.R. vizează partea mai mică a terenului de la Lăpușel, cam cinci hectare, 

undeva în partea dreaptă. Pentru cealaltă parte rămasă, colegii noștri au 

identificat ca posibilă sursă de finanțare, tot din fonduri europene, în cadrul 

Programului Transfrontalier, crearea unui centru de echitație, cu un partener 

ucrainian. Procentual, în cadrul programului, finanțarea este mare. Am avut și 

acolo consultări cu potențiali beneficiari sau parteneri, respectiv cu asociațiile 

care se ocupă de așa numita hipoterapie, adică terapia prin cai, pentru copiii cu 

autism, despre care specialiștii spun că dă roade. Am avut întâlniri de lucru cu 

asociațiile ”Esperando” și de autism din Baia Mare, chiar pentru a demara acest 

proiect. La acest moment se derulează studiul de fezabilitate prealabil lansării 

proiectului și dacă totul va merge bine, în cursul acestui semestru vom avea 

proiectul depus spre finanțare. Am făcut asta pentru a pune în valoare un loc 

pustiu care este în proprietatea județului Maramureș și pentru care s-au cheltuit 

o groază de bani, ca să nu vină cineva să spună că nu am  avut o gândire asupra 

modalității de utilizare a acestui teren.  



 Consilierul județean Ioan Tivadar: Domnule președinte, am o 

întrebare: dacă noi dăm acum un acord pentru acest proiect de hotărâre, statutul 

acestei cooperative rămâne așa, în forma aceasta? Pentru că în statutul care ne-a 

fost prezentat sunt foarte multe probleme. De exemplu, la articolul 12 se 

menționează încetarea calității de membru prin deces. Dumneavoastră spuneați 

că nu pot face parte din asociație și persoane fizice.  

 Președintele Zamfir Ciceu: Domnilor, nu m-ați înțeles. Hotărârea 

inițială de asociere nu poate fi făcută decât între persoane juridice. Ulterior, nu 

văd un impediment ca membrii asociați să accepte persoane fizice în această 

asociație.  

 Consilierul județean Ioan Tivadar: Mai sunt inadvertențe, de exemplu 

la articolul 19 unde se spune că fiecare cooperator dispune de un singur vot, 

indiferent de numărul părților sociale pe care le deține.  

 Președintele Zamfir Ciceu: Da, este o dispoziție a legii.  

 Consilierul județean Florian Gui: Domnilor, trebuie să recunoaștem că 

acest statut este un copy-paste nenorocit! Haideți să îl amânăm până la ședința 

viitoare și să facem unul ca lumea, să tăiem articolele care n-au ce să caute aici! 

Până atunci ne vom pune de acord, prietenește! Nu te poți opune progresului, iar 

viitorul agriculturii acesta este! 

 Președintele Zamfir Ciceu:Supun la vot propunerea dumneavoastră, de 

amânare a acestui proiect de hotărâre, prin ridicare de mâini. 

 Cine este pentru amânarea acestui proiect? – 4 voturi, Împotrivă? – 

26 voturi, Abțineri? -1.  

 Propunerea de amânare a proiectului de hotărâre a căzut la vot. 

 Consilierul județean Florian Gui: Domnule președinte, se vede clar, de 

la început, că nu este făcut un lucru cu temei și 2) intenția dumneavoastră este 

clară, aceea de a fi președintele acestei cooperații! 

 Președintele Zamfir Ciceu: Nu pot și nu doresc. 

 Consilierul județean Florian Gui: Ba da, pentru că sunteți nominalizat 

în statutul pe care eu l-am primit! 

 Președintele Zamfir Ciceu: Nu este aceasta propunerea din statut! Ceea 

ce aveți dumneavoastră este doar un draft de lucru al colegilor! 

 Consilierul județean George Pop: Referitor la cei care intră ca asociați 

conform actului constitutiv, aș dori să vă întreb dacă s-a făcut lobby pentru ei. 

 Președintele Zamfir Ciceu: Domnule consilier, încă din vara anului 

trecut am trimis adrese Asociației Producătorilor Tradiționali, am trimis invitații 

producătorilor, indiferent de modul lor de organizare, iar cei care au dorit au 

venit.  

 Consilierul județean George Pop: Întreb asta pentru că la noi este o 

gaură, o lipsă de organizare de infrastructură pentru cei care au produse agricole 

și nu au unde să le desfacă. 

 Președintele Zamfir Ciceu: Acesta este scopul pentru care am ales să 

inițiem această asociație. 



 Consilierul județean Ioan Tivadar: Mai întreb odată, dacă acum votăm 

hotărârea, votăm și actul constitutiv și statutul? 

 Președintele Zamfir Ciceu: Da, pentru că legea spune că la înființarea 

unei atare cooperative agricole actele necesare sunt statutul și actul constitutiv, 

cu mențiunile prevăzute de lege.  

 Consilierul județean Nicolae Bindiu: Domnule președinte, cu referire la 

capitalul social trecut aici, observ că este de 11.500 Ron. Dar, din punct de 

vedere al finanțării acestei asociații, respectiv cotizațiile membrilor, nu este 

trecut în statut.   

 Președintele Zamfir Ciceu: Nu este vorba de o asociație ca să avem 

nevoie de cotizații. Avem un capital inițial, de pornire. În limita acestuia, 

persoana juridică înființată, devenind o persoană de drept civil, care poate să fie 

dobânditoare de drepturi și asumatoare de obligații, își poate exercita, potrivit 

principiului specificității capacității de folosință, drepturile și obligațiile, în 

limita obiectului de activitate, acel al cooperativei agricole. Dacă membrii 

asociați vor găsi de cuviință ulterior să majoreze capitalul social, pentru 

implementarea unui proiect să mai fie nevoie de noi resurse, sunt discuții 

ulterioare. La acest moment noi discutăm despre constituirea, despre înființarea, 

despre asocierea în vederea înființării unei persoane juridice, care poate să-și 

exercite drepturi și să-și asume obligații. Acesta este obiectul proiectului de 

hotărâre și în acest sens a fost propus. În viitor, evident că urmează a fi 

identificată cea mai bună sursă de finanțare, dar asta după ce există acea 

persoană juridică. Dacă proiectul trece la vot, urmează faza a doua, semnarea 

actelor constitutive, generarea persoanei juridice, și de acolo, stimați colegi, 

vom hotărî împreună  ce facem, ce proiecte depunem și ce propuneri de 

îmbunătățire agreem. Am să vă aștept cu opinii și sugestii, însă până atunci 

trebuie să pornim de la ceva.  

 Consilierul județean Nicolae Bindiu: Din punctul de vedere al Legii 

215 pentru o autoritate publică nu există competențe pentru dezvoltarea de 

activitate economică. Din punctul meu de vedere, chiar și în cazul în care te 

asociezi principiul este încălcat. Și atunci, întreb: este legal? 

 Președintele Zamfir Ciceu: Domnule consilier, dacă este legal să avem 

și societate de drumuri și poduri, atunci la fel de legală este și această asociere.  

 Consilierul județean Florian Gui: Domnule președinte, eu vă urez cu 

toată dragostea să deveniți acest președinte al cooperativei agricole, că dacă 

terminați mandatul de președinte de consiliu județean, să moșteniți măcar 

titulatura la o chestiune care este doar de interes județean!  

 Președintele Zamfir Ciceu: Mă abțin, domnule consilier, să vă răspund 

acum  așa după cum ați merita, dar o voi face la finalul ședinței.  

 Acum, vă supun la vot proiectul de hotărâre. 

 

 



 S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, 5 abțineri, 1 vot împotrivă și 1 

neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.5/2016 

privind aprobarea asocierii Județului Maramureș  

la constituirea unei cooperative agricole 

 

 Consilierul județean Emil Ambruș: Domnule președinte, eu nu îl 

înțeleg pe colegul Gui de ce procedează de această manieră! A participat și 

dânsul la ședințele de comisii, unde ne-am înțeles că lucrurile sunt bine, iar 

acum vine aici în plen și afirmă contrariul! Nu este cinstit! Eu cred că face 

aceste chestii pentru imagine, la fel ca și în cazul colegului Cerneștean, pentru 

că îi place să fie filmat și dat la televizor! 

 Consilierul județean Florian Gui: Nu prea ați înțeles nimic, domnule 

coleg vânător de recompense! 

 Președintele Zamfir Ciceu: Haideți să trecem la punctul următor, la 

proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun 

din domeniul public al judeţului Maramureş (corp clădire A – fost Centru de 

plasament pentru copii şcolari Ocna Şugatag). Avizul comisiilor, vă rog.  

 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei juridice 

și de disciplină: Favorabil. 

Consilierul județean Sorin Petean, președintele comisiei pentru 

activități economico-financiare: Favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.6/2016 

privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru un bun din domeniul 

public al judeţului Maramureş (corp clădire A – fost Centru de plasament 

pentru copii şcolari Ocna Şugatag) 

 

Președintele Zamfir Ciceu: Continuăm, cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea închirierii unor bunuri disponibile din domeniul public al judeţului 

Maramureş aflate în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă „Dr. 

Constantin Opriş” Baia Mare. Avizul comisiei de specialitate, vă rog. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei juridice 

și de disciplină: Favorabil. 

 Consilierul județean Vasile Pop: Domnule președinte, permiteți-mi să 

nu particip la vot. 

 Consilierul județean Gavril Ardusătan: Nici eu nu doresc să particip la 

vot. 

  

 



 S-a adoptat, cu 29 voturi pentru și 2 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.7/2016 

privind aprobarea închirierii unor bunuri disponibile din domeniul public 

al judeţului Maramureş aflate în administrarea Spitalului judeţean de 

urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 

 

Președintele Zamfir Ciceu: Următorul punct pe ordinea de zi este 

proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. Avizul 

comisiei, vă rog. 

Consilierul județean Marinel Zoicaș, președintele comisiei de 

urbanism: Favorabil. Este vorba doar de transportul angajaților. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.8/2016 

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

Președintele Zamfir Ciceu: La punctul 10 avem proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019 prin 

reducerea capacităţii de transport şi eliminarea unor trasee. Avizul comisiei? 

Consilierul județean Marinel Zoicaș, președintele comisiei de 

urbanism: Favorabil.  

 Vicepreședintele Gabriel Zetea: Domnule președinte, există o discuție 

pe care am avut-o anul trecut, cu o cerere din partea primăriei Budești, pentru 

un traseu între Budești – Sârbi – Ocna Șugatag pe care se solicită introducerea 

unei stații la Sârbi. Aș vrea ca până la ședința viitoare să avem un punct de 

vedere al comisiei pentru zona respectivă.  

 

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.9/2016 

privind aprobarea modificării Programului de transport 2014 – 2019  

prin reducerea capacităţii de transport şi eliminarea unor trasee 

 

Președintele Zamfir Ciceu: La punctul următor avem proiectul de 

hotărâre privind completarea componenţei nominale a Autorităţii Teritorială de 

Ordine Publică Maramureş. Avizul comisiei? 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei juridice 

și de disciplină: Favorabil. 

 



S-a adoptat cu 31 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.10/2016 

privind completarea componenţei nominale  

a Autorităţii Teritorială de Ordine Publică Maramureş 

 

Președintele Zamfir Ciceu: Ultimul punct pe ordinea de zi îl reprezintă 

proiectul de hotărâre privind încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului 

public Centrul judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi”. 

Avizele, vă rog. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei juridice 

și de disciplină: Favorabil. 

Consilierul județean Sorin Petean, președintele comisiei pentru 

activități economico-financiare: Favorabil. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.11/2016 

privind încetarea activităţii şi desfiinţarea Serviciului public  

Centrul judeţean de Consiliere şi Formare Profesională „Pentru Voi” 

 

 Consilierul județean Gavril  Ardusătan: Domnule președinte, având în 

vedere că urmează ședința de buget aș dori să luați în calcul o componentă 

bugetară – nu neapărat foarte consistentă – pentru următoarea idee: e-adevărat 

se închide mandatul acestui consiliu, în vară va avea o altă componență, dar 

găsesc de cuviință că ar fi oportun ca să se reglementeze situația juridică a două 

elemente culturale de patrimoniu: este vorba de două case memoriale – ”Vasile 

Lucaciu” din Șișești și ”Gheorghe Pop de Băsești” din Băsești. Asta pentru că 

nu aș vrea să ne prindă anul 2018 fără să lăsăm generațiilor următoare să aibă 

grijă de aceste două monumente. 

 Președintele Zamfir Ciceu: Ideea este bună, însă avem o problemă 

tehnică de rezolvat: noi nu putem aloca fonduri acolo unde nu suntem 

proprietari. Dacă proprietarii vor dori o colaborare cu noi, atunci evident putem 

discuta de acest lucru. 

 În final, vreau să vă informez că intenția noastră este de a avea o ședință 

ordinară în data de 3 februarie, pentru a putea fi în termen cu adoptarea 

bugetului. În măsura în care veți putea și vă va permite timpul, rugămintea mea 

este să aveți o discuție prealabilă aplicată mai extinsă decât în comisii, în cursul 

zilei de luni. Iarăși va fi această obligație bugetară pe care v-am spus-o inițial, 

de a încerca că construim bugetul în așa fel încât să avem cash-flowul necesar 

derulării acestor componente. Mai doresc să transmit public o rugăminte, aceea 

să discutați, politic, cu primarii din partidele pe care le reprezentați, următoarea 

chestiune: consiliul județean, în unanimitatea sa, și-a asumat anul trecut, în mai 



multe rânduri, implementarea sistemului de gestiune integrată a deșeurilor, în 

condițiile în care acesta a fost depus. Acest proiect a fost asumat, de asemenea, 

de unanimitatea unităților administrativ-teritoriale din județ, acesta constituind 

unul din principiile de finanțare, al unității și solidarității, principiu pe care unii 

din colegii noștri primari se fac că îl uită sau probabil că nu-i mai interesează. 

Noi avem de ales, între a-l implementa sau nu. Dacă colegii dumneavoastră de 

partid, astăzi primari în funcție, aleg să nu dorească să-l implementeze, nu este 

nici un fel de problemă. Trebuie doar să ne spună. Nu este un lucru pe care 

trebuie să-l facem cu forța. Nu vrem să civilizăm pe nimeni cu forța. Nu vrem 

să respecte nimeni cu forța standarde europene. Doar trebuie să ne spună și să 

își asume, cu consecințele de rigoare și vă asigur că punctul de vedere al 

fiecărui primar, indiferent ce partid reprezintă, am să-l fac public! Cetățenii 

acestui județ trebuie să știe cine lucrează pentru ei sau cine lucrează pentru el! 

Adică pentru el însuși, nu pentru cei care l-au mandatat acolo! Cam asta este 

rugămintea mea, pe care o înțelegeți cu toții și vreau să vă aplecați asupra ei la 

modul cel mai serios, pentru că noi suntem oameni serioși, care luăm măsurile 

care să ducă la implementarea unor proiecte și nu la distrugerea lor!   

 Consilierul județean Nicolae Bindiu: Domnule președinte, stimați 

colegi, în legătură cu Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul 

Maramureș, cred că suntem într-o postură în care și dacă o să repetăm de o mie 

de ori, foarte puțină lume înțelege. În primul rând România și-a asumat să 

realizeze un tip de colectare a deșeurilor care să respecte standardele europene. 

Este semnătura reprezentanților României, cu un angajament în care zona rurală 

trebuie să facă aceasta până la o dată, iar zona urbană până la o altă dată. 

Ambele termene sunt depășite deja și ei ne-au acordat o dispensă. Ce se 

întâmplă cu România după? Toate localitățile care nu vor avea un sistem de 

management integrat al deșeurilor care să respecte cerințele europene vor fi 

supuse acelei proceduri de infrigement, adică tarifele pe care le vor plăti 

cetățenii acelor localități care nu sunt membre și nu colectează după acele 

cerințe impuse vor plăti niște taxe penalizatoare care se vor răsfrânge asupra lor. 

Deci suntem în postura în care aceștia, începând cam cu anul 2017, vor începe 

să plătească, iar cetățenii respectivelor localități ar putea fi captivii unor lideri 

care să-i conducă la plata acelor penalizări! Vă rog să le spuneți oamenilor că 

acești bani care ne-au fost dați s-au dat după niște reguli care au fost acceptate 

de la început și noi acum avem un singur lucru, în calitate de semnatari ai 

autorităților publice locale, să le spunem să își asume tot ceea ce au semnat.  

 Într-o altă ordine de idei, aș dori să ni se facă o prezentare în legătură cu 

stadiul lucrărilor de modernizare la aeroportul internațional Baia Mare. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: Domnule președinte, am și eu 

documentul în care 9 primari din Țara Lăpușului semnează și pun ștampilă pe 

retragerea lor din acest proiect. Ei vor să rămână lucrurile cum sunt acum, să 

păstreze contractul cu operatorul de servicii actual. Eu cred că ar fi bine ca 



dumneavoastră să îi invitați pe liderii politici la discuții cu conducerea executivă 

a consiliului județean, ca să le explicați cum stau lucrurile.  

 Președintele Zamfir Ciceu: Bine. Invit atunci, pe această cale, în mod 

public, pe liderii partidelor politice cu reprezentare în Consiliul județean, să fie 

prezenți luni la ora 10, la sediul Consiliului județean Maramureș din Baia Mare, 

strada Gheorghe Șincai nr.46, la o discuție publică, unde va fi invitată și presa. 

 Consilierul județean Gheorghe Marian: Domnule președinte, nu cred 

că ziua de luni ar fi potrivită pentru această întâlnire deoarece mulți șefi de 

partide sunt la București și nu se vor afla luni la Baia Mare. Ar fi mai potrivit la 

sfârșit de săptămână. 

 Într-o altă ordine de idei, vă rugăm să ne dați și nouă o listă cu acei 

primari din județ care de opun sau doresc să se retragă din acest Proiect de 

Management Integrat al Deșeurilor. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi: Domnule președinte, 

rugămintea mea personală vizavi de această intenție a dumneavoastră este de a-i 

invita pe liderii politici în scris, într-un mod totuși mai elegant. 

 O altă chestiune în care aș dori lămuriri este privitoare la Casa Pocol. Ce 

se întâmplă cu această clădire și cu cea de lângă? Eram foarte fericiți că a 

preluat-o Primăria Baia Mare, dar încă nu se întâmplă nimic acolo! Ați mai avut 

discuții cu domnul primar? 

 Președintele Zamfir Ciceu: Nu. În cursul săptămânii trecute am avut o 

solicitare la o discuție din partea celor de la municipiu dar nu am putut fi 

prezent. Acum îl rog pe domnul director Buda să ne prezinte situația referitoare 

la aeroport.  

 Directorul Aeroportului Internațional Baia Mare, Buda Dorin: Până 

la sfârşitul anului trecut am reuși să facem exproprierile. Până în data de 28 

decembrie au intrat sumele alocate de Consiliul Judeţean, respectiv 2.800.000 

de lei. Banii au fost consemnaţi la dispoziţia proprietarilor de imobile de pe 

culoarul de expropriere în conturi bancare. Ulterior am emis decizia de 

expropriere, am emis şi decizia prin care s-a desemnat comisia de evaluare a 

drepturilor de proprietate şi stabilirea despăgubirii. Până la sfârşitul anului 2015 

– și pentru asta țin să mulțumesc conducerii Consiliului județean Maramureș, 

aparatului de specialitate și în mod special arhitectului șef -  am reușit să 

obținem şi autorizaţia de construire pentru lucrările care s-au executat. Ne-a fost 

virată suma de 1.000.000 de lei de către Consiliul Judeţean, partea de 

cofinanţare, am reușit să demarăm lucrările, s-a făcut organizarea de şantier şi  

s-au plătit 200.000 de lei la Inspectoratul de Stat în Construcţii. S-a predat 

amplasamentul, s-a făcut o parte de lucrări, e drept mică, şi s-au achiziţionat 

material, în speţă balast. Vineri voi fi la Ministerul Fondurilor Europene pentru 

a vedea care este stadiul fazării proiectului de a trece de pe Programul 

Operaţional Sectorial transport pe noul Program Operaţional de Infrastructură 

Mare. Am înţeles că încă nu s-a luat o decizie, se discută la nivelul Ministerului 

Fondurilor Europene posibilitatea juridică de a trece de pe exercițiul bugetar al 



Uniunii Europene 2007-2013 pe noul exercițiu bugetar 2014 – 2020. 

Deocamdată, datorită condițiilor meteo, lucrările au fost oprite. Bineînțeles că 

există o îngrijorare a constructorului - care vrea să aducă o serie de echipamente 

și utilaje din Austria pentru unele lucrări de o anumită complexitate care trebuie 

executate la o calitate superioară – cu privire la reușita fazării acestui proiect.  

 Vicepreședintele Gabriel Zetea: O completare aș avea aici: contractul 

de finanțare semnat de către aeroport, în valoare de 13 milioane de euro, 

prevedea un termen de 31.12.2015 pentru finalizarea proiectului. La finalul lunii 

trecute aeroportul, în calitate de beneficiar, a semnat un act adițional de 

prelungire a posibilităților modificărilor termenelor din contract până la 

30.06.2016. Acesta este stadiul la care se află toate aeroporturile care au 

beneficiat anul trecut de finanțări: Baia Mare, Satu Mare, Tulcea și Craiova. 

Așteptăm cu toții o decizie din partea Ministerului Transporturilor. Zilele 

următoare mă voi afla alături de directorul Buda, la București, la Ministerul 

Fondurilor Europene unde sperăm să obținem o decizie favorabilă în ce ne 

privește.  

 Președintele Zamfir Ciceu: Mulțumim.  

Cu acestea, declar ședința închisă ședința de astăzi și ne revedem 

săptămâna viitoare.  

 

 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 27 

ianuarie 2016. 

 

 

 

 

 

  P R E Ș E D I N T E, 

       Zamfir Ciceu 

 

      Pentru SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        Ioan Dragoș 

 

 

 

 

 

 

A consemnat: Valeria Mihaela Ghita, consilier principal în cadrul 

Compartimentului Gestiune Documente și Secretariat Consiliu. 

 

 


