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Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.324/15.07.2016, publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din data de 16.07.2016. 

 La începutul ședinței sunt prezenți 31 consilieri județeni, iar după validarea 

d-lor Marian Gheorghe și Vlad Sorin Ilie Consiliul judeţean  este compus din 33 

membri prezenți la această ședință. 

 Mai participă ca invitați directori din aparatul de specialitate și din alte 

instituții subordonate Consiliului judeţean, precum și reprezentanți ai mass-mediei 

județene.  
 

 Înainte de a intra în ordinea de zi, președintele Consiliului județean 

precizează următoarele: 

1) Ședința se va desfășura în două părți, cu o pauză între ele, necesară 

consultărilor grupurilor politice în vederea desemnării consilierilor 

județeni în consiliile de administrație ale mai multor instituții 

subordonate consiliului județean; 

2) Vor fi făcute trei anunțuri vizavi de activitatea consiliului județean din 

ultimele zile; 

3)  La finalul ședinței, Dumitru Dumuța, Ioan Dragoș și Lucia Corui, din 

aparatul de specialitate al consiliului județean, vor face câteva informări 

vizavi de deciziile instanțelor judecătorești în procesele consiliului. 

De asemenea, președintele informează plenul consiliului că, în parteneriat cu 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului s-a semnat un Acord 

vizavi de emiterea Cardului European pentru persoanele cu dizabilități, prin care 

acestora li se vor acorda drepturi și vor fi reprezentate la nivel european. 

Președintele aduce la cunoștința plenului că s-a renunțat la autoturismul de 

lux deținut în comodat de la Aeroportul Baia Mare, acesta fiind cedat 

proprietarului. 

Un alt anunț făcut de președinte este cel privind semnarea unui contract de 

finanțare din partea Ministerului Sănătății, în vederea achiziționării unui tomograf 

pentru Spitalul județean de urgență Baia Mare, la care partea de finanțare a 

Consiliului județean va fi de 1,7 milioane lei. 



Acestea fiind spuse, dl.președinte supune spre adoptarea plenului următorul 

proiecte de ordine de zi:  

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului Butuza Cosmin 

Răzvan şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de 

pe lista de supleanţi a Partidului Social Democrat; 

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de 

pe lista de supleanţi a Partidului Naţional Liberal; 

4. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii 

de specialitate pe domenii de activitate; 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor judeţeni în Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică; 

6. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr. 109 din 29 iunie 2016 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş; 

7. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii nr. 110/ 2016 privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul 

de Administraţie  al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania 

de Nord; 

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean 

Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, 

str. Teatrului, nr. 2/4, Casa Gall, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04489 înscris 

în CF 4486/4 Baia Mare, nr. topo  480/2,481 şi 483/2 cu o suprafaţă 

construită de 94,45 mp.; 

9. Proiect de hotărâre privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile 

județene DJ 193E, tronson lim. județ Satu Mare km 20+325-int. cu DJ 108A 

km 22+325 DJ 108P, tronson int. DJ 108D km 0+000-lim. jud. Satu Mare 

km 17+000; 

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

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 

2014-2019 prin reducerea numărului de curse şi modificarea graficului de 

circulaţie; 

12. Proiect de hotărâre de aprobare a Normelor metodologice privind 

decontarea cheltuielilor efectuate în exercitarea mandatului de către 

preşedinte, vicepreşedinţi, consilierii judeţeni, precum şi la suportarea 

cheltuielilor de transport pentru participarea consilierilor judeţeni la 

şedinţele de plen şi ale comisiilor de specialitate; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la 

diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de 

investiţii”  şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016; 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului anual al 

bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015; 



16. Proiect de hotărâre privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea 

generală a acţionarilor la S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A. Baia 

Mare; 

17. Proiect de hotărâre de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind 

aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş 

pe anul 2016; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de distribuire între 

parteneri a bunurilor şi echipamentelor rezultate în urma implementării 

Proiectului „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord”; 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean 

Maramureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă 

„Dr. Constantin Opriş” Baia Mare; 

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli 

Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare; 

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate; 

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Casei judeţene de 

Asigurări de Sănătate Maramureş; 

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene 

„Petre Dulfu” Baia Mare; 

24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de 

Istorie şi Arheologie Maramureş; 

25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de 

Etnografie şi Artă Populară Baia Mare; 

26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de 

Artă „Centrul Artistic” Baia Mare; 

27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de 

Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare; 

28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric 

Naţional „Transilvania”Baia Mare; 

29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Centrului judeţean de 

Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş; 

30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Şcolii Populare de Artă 

„Liviu Borlan” Baia Mare; 



31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul Administrativ al Complexului Astronomic 

Baia Mare; 

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Revistei „Nord 

Literar”; 

33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean 

Maramureş în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Maramureş; 

34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Baia Mare; 

35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean 

Maramureş în Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Gimnaziale Baia 

Mare; 

36.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Baia Mare; 

37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean 

Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Sighetu Marmaţiei; 

38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean 

Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Vişeu de Sus; 

39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean 

Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tg. Lăpuş; 

40. Proiect de hotărâre privind numirea directorului la Serviciul judeţean de 

Pază Maramureş; 

41. Notă privind execuţia bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 30 iunie  

2016 

Puncte suplimentare: 

1. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 108A; 

2. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 108D; 

3. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 182B; 

4. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 182C; 



5. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 186; 

6. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 188; 

7. Proiect de hotărâre privind identificarea ca aparţinând domeniului public 

al judeţului Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent 

podurilor şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 193; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al 

Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare. 

 

 Ordinea de zi a fost adoptată cu 30 voturi pentru. 

 

 Dl.consilier județean Teodor Ardelean: Domnule președinte, stimați 

colegi, prin scurta mea intervenție aș vrea să întemeiem un scurt capitol, firesc aș 

zice eu în acest forum, de întrebări și interpelări, pe care l-aș numi metaforic 

”întrebări și întreprinderi, interpelări ș i interpretări”. Vreau să vă dăruiesc, 

domnule președinte, două cărți de mare onoare, și anume ”Istoria Transilvaniei”, 

în limba franceză, scrisă de cei mai veritabili și mai demni reprezentanți ai 

istoricilor români – academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul universității Babes 

Bolyai din Cluj Napoca și prorectorul acestei universități, profesorul Ioan 

Bolovan. Lucrarea trebuia să apară în susținerea financiară a Institutului Cultural 

Român, care însă se derobează de la lucrurile de mare responsabilitate națională 

lăsând lucrarea suspendată la Editura Franceză. Patru entități din Transilvania i-au 

sărit în ajutor: Episcopia Devei și Hunedoarei, Centrul Cultural Bistrița Năsăud, 

susținut financiar de Consiliul județean Bistrița Năsăud, și din Maramureș, pentru 

că nu îmi permiteam să cheltui bani la un capitol bugetar pe care nu îl am, am 

depus din partea Revistei ”Familia Română” și a Asociației Culturale ”Familia 

Română” suma de 1.000 euro și din partea Fundației ”Sf. Anton de Padova” 

liceele private ”George Pop de Băsești” din Ulmeni și din celelalte 5 centre, astfel 

încât lucrarea a putut să apară la Paris, în condiții foarte bune, în tirajul estimat și 

să fie lansată pe piața internațională de limbă franceză a cărții. Cealaltă carte este 

”Membrii Academiei Române din Transilvania”, lansată la Cluj Napoca cu 

ocazia sărbătoririi celor 150 de ani de la întemeierea Academiei Române. O 

lucrare de acest format sau poate chiar mai mare, va apărea în toamnă, sub egida 

instituțiilor pe care le coordonez și cu colaborarea unor exponenți dintre cei mai 

valoroși pe care-i are Maramureșul – dintre care doi aici de față îmi sunt colegi, 

Gheorghe Mihai Bârlea și Marinel Kovacs, numărându-se printre cei care lucrează 

la volumul ”Maramureșul și Academia Română” – carte de mare importanță la 

care cred că și Consiliul județean Maramureș va trebui să-și asume o anumită 

răspundere financiară în toamnă. Cred că prin darul de astăzi, vă deschid apetitul 

pentru astfel de întreprindere. Mulțumesc.  

 Dl.președinta Gabriel Zetea: Mulțumesc mult domnului Ardelean. Astfel 

de inițiative sunt binevenite în plenul consiliului și trebuie continuate. Ar fi bine ca 



prin activitatea noastră să susținem și candidatura municipiului Baia Mare la 

titulatura de ”Capitală Europeană 2021”, să facem tot ce ne stă în putere până în 

luna septembrie când Comisia de evaluare va veni la Baia Mare.  

 Dl.consilier județean Anton Rohian: Domnule președinte, aș dori să 

introduceți un capitol de ”Diverse” la finalul ședinței, că doresc să vă transmit și 

eu câteva gânduri. 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Bine. Începem ședința. Având în vedere că 

primele proiecte de hotărâri sunt legate de situația unor consilieri, rog comisia de 

validare să prezinte raportul. 

D-na Bondi Gyongyike: ”Prin Adresa înregistrată la Consiliul judeţean 

Maramureş cu nr. 6020 din 12.07.2016 domnul Butuza Cosmin Răzvan şi-a depus 

demisia din funcţia de consilier judeţean urmând ca prin hotărâre locul să fie 

declarat vacant. 

Conform Adresei 267/2016 Partidul Social Democrat filiala Maramureş 

confirmă că domnul Vlad Sorin Ilie este primul supleant pe lista partidului urmând 

ca mandatul să fie validat. 

Prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 103/2016 domnul Man 

Mircea a fost validat în funcţia de consilier judeţean, dar nu a depus jurământul 

prevăzut de lege, condiţii în care nu a început exercitarea mandatului de consilier 

judeţean. 

Potrivit Adresei 339/2016 a Partidului Naţional Liberal filiala Maramureş 

confirmă că domnul Marian Gheorghe este primul supleant pe lista partidului şi 

urmează să fie validat. 

Faţă de cele de mai sus propunem declararea ca vacant a locului de consilier 

judeţean al domnului Cosmin Butuza Răzvan şi validarea mandatelor domnilor 

Vlad Sorin Ilie şi Marian Gheorghe.” 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Vă supun spre adoptare primul proiect de 

hotărâre de pe ordinea de zi. 

 

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru),  

 

HOTĂRÂREA NR.112/2016 

privind încetarea mandatului domnului Butuza Cosmin Răzvan 

și declararea ca vacant a locului de consilier județean 

 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre 

privind validarea mandatului de consilier județean, a domnului Vlad Sorin Ilie, 

aflat pe lista de supleanți ai Partidului Social Democrat.  

  

  S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru),  

 

HOTĂRÂREA NR.113/2016 

privind validarea mandatului unui consilier judeţean  

de pe lista de supleanţi a Partidului Social Democrat 

 



 Dl.președinte Gabriel Zetea: Vă supun spre adoptare acum proiectul de 

hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean de pe lista de 

supleanţi a Partidului Naţional Liberal. Este vorba de dl. Marian Gheorghe. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (31 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.114/2016 

privind validarea mandatului unui consilier judeţean  

de pe lista de supleanţi a Partidului Naţional Liberal 

 

 Urmează învestirea în funcție a celor doi consilieri județeni nou aleși, prin 

depunerea jurământului de credință. 

 În acest moment sunt prezenți la ședință 33 de membri ai consiliului 

județean. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm stimați colegi, cu proiectul de 

hotărâre de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate pe 

domenii de activitate.  

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș Domnule președinte, aș începe cu o 

modificare până să clarificăm. Domnul Teodor Ardelean mi-a deschis apetitul 

pentru cultură și ne-am dat seama ca trebuie să facem o îndreptare, o mică 

îndreptare a unei erori a tinereții noastre, în conducerea executivă. Aș vrea sa fac o 

propunere de schimb, o înlocuire  în cadrul comisiei de cultură a domnului 

Cheudan Ioan cu domnul Teodor Ardelean, iar domnul Cheudan să facă parte din 

comisia de asistenţă socială. Propunerea este din partea grupului Coaliţia pentru 

Baia Mare – PER. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: În  acelaşi timp, din discuţiile pe care le am 

avut cu grupul partidului social democrat, ar exista și acolo o modificare, în sensul 

ca noul consilier judeţean, domnul Vlad Sorin Ilie, să intre în comisia pentru 

protecţia mediului, amenajarea teritoriului si urbanism,  ca o primă comisie,  iar a 

doua comisie din care să facă parte să fie cea pentru activități de turism tineret şi 

sport. Domnul Emil Muntean să intre în comisia de învăţământ, cultură culte. 

Sunt alte propuneri? 

Dl.consilier județean Marinel Kovacs:  Domnule preşedinte dacă îmi 

permiteți, dat fiind faptul că acum sunt cei doi care au intrat, să votăm proiectul ca 

atare, iar data viitoare vom face modificările. Acum noi nu avem aceste 

amendamente! 

Dl.președinte Zetea Gabriel: Chiar dacă nu le aveți, ele pot fi făcute în 

plen, fiind dreptul fiecărui consilier să facă astfel de amendamente. 

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Grupul PNL poate să ceară 

modificări şi în şedinţa următoare. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Domnule președinte pentru 

liniștea tuturor, algoritmul nu se modifică, ci doar persoanele!  

Dl.președinte Gabriel Zetea: Bun. Vă supun spre adoptare primul 

amendament, cel formulat de vicepreședintele Dăncuș. 

 



Amendamentul a fost adoptat.  

A fost adoptat apoi și cel de-al doilea amendament, formulat de președintele 

Gabriel Zetea.  

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și 2 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.115/2016 

de modificare şi completare a componenţei unor comisii de specialitate  

pe domenii de activitate 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de 

zi, la proiectul de hotărâre de completare a Hotărârii Consiliului judeţean 

Maramureş nr. 109 din 29 iunie 2016 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară A.D.I. – Maramureş. Este vorba de împuternicirea domnului 

vicepreședinte Morar Lucian, și completarea cu anumite date de identificare cerute 

de cei de la A.D.I.  

Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

 

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru), 

 

HOTĂRÂREA NR.116/2016 

de completare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 109 

 din 29 iunie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului  

Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei  

de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm, cu proiectul de hotărâre de 

completare a Hotărârii nr. 110/ 2016 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie  al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord. Aici este împuternicit domnul 

vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș.  

Dacă nu sunt intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

 

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru), 

 

HOTĂRÂREA NR.117/2016 

de completare a Hotărârii nr. 110/ 2016 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie  al Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Urmează proiectul nr.8, privind neexercitarea 

de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune asupra 

imobilului situat în Baia Mare, str. Teatrului, nr. 2/4, Casa Gall, cod LMI 2015: 



MM-II-m-B-04489 înscris în CF 4486/4 Baia Mare, nr. topo  480/2,481 şi 483/2 

cu o suprafaţă construită de 94,45 mp.  

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a dat aviz 

favorabil.  

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.118/2016 

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de 

preemţiune asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Teatrului, nr. 2/4, 

Casa Gall, cod LMI 2015: MM-II-m-B-04489 înscris în CF 4486/4 Baia Mare, 

nr. topo  480/2,481 şi 483/2 cu o suprafaţă construită de 94,45 mp. 

 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm, cu proiectul de hotărâre privind 

instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile județene DJ 193E, tronson lim. 

județ Satu Mare km 20+325-int. cu DJ 108A km 22+325 DJ 108P, tronson int. DJ 

108D km 0+000-lim. jud. Satu Mare km 17+000. Este vorba de două ieșiri din 

județul Maramureș, între Bicaz – limită județ Satu Mare și Fărcașa –limită județ 

Satu Mare unde anul trecut au existat intervenții de reabilitări de drum, pe o 

porțiune de 5 km, la Bicaz. Pe viitor trebuie să gândim și alte restricții de circulație 

pe anumite tronsoane de drumuri județene, pentru a încerca să le protejăm.  

Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Comisia a fost de acord să 

avizeze favorabil proiectul, mai ales că ni s-au prezentat și două rute alternative pe 

care le pot folosi. În cazul în care doresc, instituţiile care execută lucrări pe acea 

zonă pot veni la consiliul judeţean, vor plăti o taxă și vor fi autorizaţi să circule. 

Am înţeles că timp de o lună proiectul a fost în dezbatere publică și nu au fost 

intervenții din nici o parte, drept pentru care am propus avizarea lui. 

Dl.președinte Gabriel Zetea:  Foarte bine. Transporturile urgente, 

transporturile care se referă la alimentele perisabile, animale vii, transporturi 

poştale şi toate celelalte care sunt enumerate în anexele la proiect nu se supun 

acestei restricţii. 

Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Pe ce perioadă vor fi 

valabile aceste restricţii? 

Dl.președinte Gabriel Zetea:  până în 31.10. 

Dl.consilier județean Nicolae Mișulec: Am și eu un amendament, dacă se 

poate: în caz că există în zonă calamităţi naturale eu cred că se va putea circula 

indiferent de tonaj. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Domnule consilier, există anexa nr.2 la 

hotărîrea consiliului judeţean  maramureş care prevedea aceste transporturi care nu 

se supun restricţiei de circulaţie cum ar fi spre exemplu transporturile de prim 

ajutor, ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi ori dezastre naturale. 

Acum, dacă nu mai sunt intervenţii, vă rog să supunem la vot proiectul 

numărul 9 de pe ordinea de zi.  

 



S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.119/2016 

privind instituirea de restricţii de circulaţie pe drumurile județene DJ 193E, 

tronson limită județ Satu Mare km 20+325-int. cu DJ 108A km 22+325 DJ 

108P, tronson int. DJ 108D km 0+000-limită județ Satu Mare km 17+000 

 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane 

prin curse regulate speciale. Avizul comisiilor, vă rog. 

  Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism a dat aviz 

favorabil. Datorită faptului că ruta şi operatorul de transport deservesc exclusiv 

societăţi comerciale și este vorba doar de angajaţi, nu putem decât să ne dăm 

acordul și am fi bucuroşi să avem cât mai multe asemenea solicitări. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: De acord. Sunt două societăţi comerciale 

importante în judeţul nostru, cu un număr mare de angajaţi care ne cer atribuirea 

acestor licenţe de traseu. 

Dacă nu sunt alte intervenţii, vă supun votului proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.120/2016 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modificării programului de transport 2014-2019, prin  reducerea 

numărului de curse şi modificarea graficului de circulaţie. 

Dl.consilier județean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism a avizat 

favorabil proiectul, fiind vorba doar de o modificare a orelor de plecare a curselor. 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Dacă nu sunt alte intervenţii, vă supun 

votului proiectul 11 de pe ordinea de zi. 

  

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.121/2016 

privind aprobarea modificării programului de transport 2014-2019, prin  

reducerea numărului de curse şi modificarea graficului  

de circulaţie 

 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm, cu proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea Normelor Metodologice privind decontarea cheltuielilor aferente 

efectuate în exercitarea mandatului de către preşedinte, vicepreşedinți şi consilieri 

judeţeni, precum şi cu privire la suportarea cheltuielilor de transport pentru 

participarea consilierilor judeţeni la şedinţele de consiliu şi ale comisiilor de 



specialitate.  Am considerat şi am cerut aparatului propriu, știind că trebuie să 

existe un normativ privind cheltuielile prin care demnitarii şi aleşii să-și deconteze 

acele cheltuieli legale aprobate prin legi în România, să avem anumite limite de 

cheltuieli și nu să facem să fie la discreţia preşedintelui orice tip de cheltuieli.  În 

ceea ce priveşte aleşii ştim cu toţii în ce limite trebuie să ne încadrăm prin 

aprobarea acestora norme metodologice, urmând ca până la şedinţa viitoare să 

îmbunătăţim o parte dintre ele, pentru că mai există cheltuieli care mai pot fi 

reduse. 

Avizul comisiilor vă rog. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi:  Aviz favorabil. 

Dl. consilier judeţean Călin Bota: Comisia pentru economie a dat aviz 

favorabil. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Așadar vă supun votului proiectul 12 pe 

ordinea de zi. 

 

S-a adoptat cu 32 voturi pentru și un vot împotrivă 

 

HOTĂRÂREA NR.122/2016 

pentru aprobarea Normelor Metodologice privind decontarea cheltuielilor 

aferente efectuate în exercitarea mandatului de către preşedinte, 

vicepreşedinți şi consilieri judeţeni, precum şi cu privire la suportarea 

cheltuielilor de transport pentru participarea consilierilor judeţeni la 

şedinţele de consiliu şi ale comisiilor de specialitate 

 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Mergem acum la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea de modificări în ”Lista obiectivelor de investiții” şi în lista 

poziţiei ”Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016. Avizul comisiilor vă rog. 

Dl.consilier județean Emil Marinescu: Comisia de buget-finanţe a avizat 

proiectul cu un amendament, adică introducerea în anexa numărul 1 a unei noi 

poziţii pentru Consiliul judeţean Maramureş - alte cheltuieli asimilate investiţiilor: 

serviciul de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Centru de 

vizitare din Pasul Prislop - Parcul Naţional Munţii Rodnei cu suma de 8,35 mii lei 

și la capitolul 54 cofinanţări, la titlul ”Alte transferuri” aliniat 51.01.08. Programe 

PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă – de la 18,87 mii lei la 27,22 

mii lei. 

 

S-a adoptat în unanimitate (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.122/2016 

privind aprobarea de modificări în ”Lista obiectivelor de investiții”  

şi în lista poziţiei ”Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Un alt proiect de hotărâre pe care vi-l supun 

atenției este cel privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite 

acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Avizul comisiilor, vă rog. 



Dl.consilier județean Emil Marinescu: Comisia de buget finanţe are un 

amendament,  în urma a două solicitări care au venit pe parcurs, respectiv una din 

partea Inspectoratului Școlar Maramureş, pentru un sprijin financiar pentru 

organizarea taberei de pregătire a elevilor olimpici la matematică, organizată la 

Borşa - şi pe această cale cred că merită să-i felicităm atât pe profesori cât şi pe 

elevii judeţului Maramureş pentru faptul că ne găsim în fruntea judeţelor pe acest 

domeniu; o altă solicitare este cea pentru organizarea ceremonialului de înmânare 

a drapelului a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş. Propunerea 

comisiei este de a se aloca 15.000 lei tabăra pentru tabăra de la Borşa și pentru 

ISU 5.000 lei.  Astfel se modifică rezerva bugetară constituită la nivelul consiliului 

judeţean de la articolul 1 de la suma de 18.000 lei la suma de 38.000 lei. 

Dl.președinte Gabriel Zetea:  O intervenţie aș avea și eu în ceea ce 

priveşte solicitarea Inspectoratului Școlar Judeţean. Este vorba de lotul de 22 de 

copii olimpici care ne reprezintă la concursurile şi olimpiadele internaţionale. 15 

dintre ei au luat deja premii internaţionale, ceea ce duce judeţul Maramureş pe 

locul doi la nivel naţional, după București, desigur, în ceea ce priveşte această 

disciplină, un lucru cu care trebuie sa ne mândrim cu toţii. 

 Vă supun votului amendamentul comisiei de buget finanţe. 

 Amendamentul a fost adoptat în unanimitate 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Supun votului dumneavoastră proiectul de 

hotărâre nr.13 în integralitatea sa. 

 

S-a adoptat, cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.124/22.07.2016 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureș 

la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm, stimați colegi, cu proiectul de 

hotărâre nr.15 de pe ordinea de zi, privind modificarea utilizării excedentului anual 

al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015. 

Dl.consilier județean Emil Marinescu: Comisia de buget finanţe a avizat 

favorabil proiectul. 

 

 S-a adoptat, cu unanimitate de voturi, (33 voturi pentru) 

 

HOTĂRÂREA NR.125/2016 

privind modificarea utilizării excedentului anual al bugetului judeţului, 

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2015 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Trecem peste proiectul de la punctul 16, pe 

care îl vom discuta în pauza de consultări cu liderii de grupuri politice, la fel ca pe 

cel de la punctul 5 legat de A.T.O.P. 



Urmează acum proiectul de hotărâre de completare a anexei la Hotărârea nr. 

56/2016 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean 

Maramureş pe anul 2016. Avizul comisiilor, vă rog. 

Dl.consilier județean Cornel Varga: Aviz favorabil de la comisia de 

cultură, cu un amendament, de cuprindere în plus a încă două acţiuni culturale. 

Este vorba de festivalul Roza Rozalina de la Rozavlea şi Zilele culturale ale 

oraşului Șomcuta Mare. 

 Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Domnule preşedinte, dacă îmi 

permiteţi, sigur că noi o să facem cum am crezut ca e mai bine, și anume să 

stabilim un program de acţiuni culturale prioritare ale judeţului, dar nu mi se pare 

în regulă faptul că dacă am stabilit de la început că sunt în acest judeţ nişte 

manifestări culturale prioritare care trebuie finanţate acum să venim să 

suplimentăm această listă cu ştiu eu zilele unui oraş care nu știu dacă sunt 

prioritare în comparaţie cu alte acţiuni culturale importante. 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: De acord cu punctul dumneavoastră de 

vedere. Până la urmă acest program cultural prioritar a fost o iniţiativă a mea prin 

care am încercat să găsim primele 10 cele mai importante acţiuni culturale în judet 

pe care să le finanțăm. Chiar dacă nu am reușit de fiecare dată, ba ne-am şi abătut 

de la propunerea iniţială, eu sunt convins că până la bugetul pe anul viitor, când 

vom aproba un nou program cultural prioritar, vom avea un anumit model prin 

care să ajutăm aceste sărbători tradiţionale ale judeţului Maramureş. În acelaşi 

timp va trebui sa stabilim și anumite condiţii privind promovarea acestora 

sărbători, legate de vizibilitatea pe care ar trebui să o aibă nu doar în judeţul 

Maramureş ci şi la nivel naţional. Cred că acest program va avea anul viitor un 

Ghid mult mai complex, pe care-l vom discuta cu toţii. 

 Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Domnule președinte, sunt 

surprins să constat că din acest program de priorități a fost omis un eveniment 

foarte important pentru istoria culturală a judeţului Maramureş. Se împlinesc 120 

de ani de la Școala Băimăreană de Pictură. Muzeul de Artă este în subordinea 

Consiliului judeţean  şi cred că ar fi meritat să se marcheze acest eveniment care 

este unul de rezonanţă pentru comunitatea băimăreană şi pentru arta în general. 

Aici ar fi binevenită o corecție și împreună cu conducerea Muzeului de Artă, să 

vedem ce manifestare s-ar putea face, pentru că nu aş vrea să se repete si să cadă 

așa, în derizoriu, aniversarea de 100 de ani, când am reuşit, în calitate de inspector 

şef al fostului Inspectorat de Cultură să corectăm totuși și să scoatem un album 

reprezentativ. Vă propun, domnule preşedinte pentru viitoarele întâlniri să avem o 

discuție foarte serioasă cu muzeul pe această problemă. 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Domnule consilier, sunt de acord cu 

dumneavoastră parţial, dar să știți că lucrurile acestea le-am vorbit deja din timp. 

Să nu credeți că abia acum aflăm de sărbătoare. Eu chiar ieri am fost la un vernisaj 

organizat de către Centrul Artistic Baia Mare, care este din punctul meu de vedere 

o instituție de elită culturală a judeţului Maramureş şi nu numai. Consiliul judeţean 

Maramureş a susţinut financiar Muzeul de Artă pentru achiziţii, lucrări de pictură 

extrem de importante pierdute din patrimoniul judeţului Maramureş, pierdute de 

către Școala Băimăreană, lucrări ale noastre care trebuie să rămână aici. Nici un 



alt muzeu din România nu face ceea ce noi facem astăzi, prin muzeul din Baia 

Mare şi eu cred că o să-l ajutăm în continuare. Vizavi de manifestarea celor 120 de 

ani, există deja o lucrare extrem de importantă care va marca acest eveniment. Este 

datoria Consiliului judeţean Maramureş sa organizeze un eveniment de o 

asemenea amploare. Acest lucru îl vom face împreună cu muzeul, dar din bugetul 

acestuia.  

Dl.consilier județean Teodor Ardelean: Mă raliez și eu sublinierilor 

făcute, mai ales că e nevoie să se ştie că deși apare – probabil este deja la tipar - un 

album aniversativ editat şi susţinut de către municipalitate, din păcate, cunoscând 

conținutul acestui album vreau să spun ca istoria şcolii băimărene de pictură, după 

cum este reflectată în acest album, este ciuntită de unele dintre capitolele cele mai 

importante şi mai interesante. Albumul suferă de un anumit partizanat, de anumite 

parti-pris-uri pe care nu le putem permite, cel puțin din condiția în care ştim că 

putem să facem și noi un gest corector și până la urmă, de ce nu, să revenim și să 

așezăm în istorie, cu adevărat, elementele acestei Școli. Timp de 4 ani cât am fost 

preşedintele comisiei de cultură la Consiliul municipal Baia Mare am fost depăşit 

în decizie de către conducerea executivă a municipiului, care ar atribuit o sumă 

importantă pentru tipar, fără să știe ce se va tipări.  Acum când ştim ce se va tipări 

suferim, nu se mai poate schimba nimic și trebuie să îndreptăm pe această cale. 

 Domnul preşedinte Gabriel Zetea: De acord cu dumneavoastră. Muzeul 

de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare” este o instituţie a noastră, a Consiliului 

judeţean Maramureş, cu care ne mândrim şi un album pe care ei să-l facă, așa cum 

cred ei de cuviință până la urmă ca și experți, este o obligativitate a noastră şi  

acest lucru se va întâmpla până la finalul anului 2016. 

Dl.consilier judetean Gheorghe Mihai Bârlea: Intervenţia domnului 

Ardelean nu numai că validează oportunitatea observaţiwi mele, ci induce şi o 

oarecare îngrijorare vizavi de modul în care va fi pus în valoare evenimentul 

printr-un album cu adevărat reprezentativ. 

Dl.președinte Gabriel Zetea:  Un album reprezentativ este în lucru în acest 

moment şi la Muzeul județean de Artă, în paralel cu ceea ce s-a întâmplat la 

municipiu.  Cred că putem avea mult mai multă încredere în experţii noştri din 

muzeul de artă. 

Dl.consilier județean Nicolae Mișulec: Domnule președinte, în calitate de 

membru în comisia de cultură îmi doresc ca Baia Mare să devină capitală 

europeană culturală.  Drept urmare, aceste fonduri ar trebui îndreptate predominant 

spre Baia Mare, pentru că este un vis inclusiv al meu, inclusiv al dumneavoastră 

pronunţat,  și de asta rugămintea mea este să ţineţi cont de acest lucru.  Cultura de 

la Baia Mare are ca obiectiv de importanţă acela de a deveni capitală culturală 

europeană. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: De acord şi cu acest punct de vedere, doar că 

şi Caietul de sarcini, după câte ştiu, vorbește foarte mult despre Maramureş, despre 

tradiţiile din judeţul Maramureş, iar brandul Maramureş ajută candidatura 

municipiului Baia Mare.  De aceea, susţinând sărbătorile tradiţionale, ajutăm 

implicit candidatura municipiului Baia Mare. 



 Acum dacă nu mai aveți intervenţii, vă supun spre adoptare amendamentul 

cu privire la introducerea celor două sărbători – Roza Rozalina şi Zilele culturale 

ale oraşului Șomcuta Mare. 

Amendamentul a fost adoptat, cu 30 voturi pentru si 3 abțineri. 

Dl.consilier judetean Gheorghe Marian: Domnule președinte, care sunt 

sumele prevăzute? 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Conform Anexei prevăzute de comisia de 

buget-finanțe. 

Dl. consilier județean Emil Marinescu:  Stimaţi colegi, având în vedere că 

aşteptăm cu toţii o rectificare, inclusiv la instituţiile de cultură nominalizate aici, 

comisia de buget-finanţe propune să acordăm finanţare doar pentru acţiunile care 

se desfăşoară în trimestrul trei, urmând ca cele din trimestrul patru să fie finanţate 

după rectificarea bugetului.  Propunerile comisiei sunt următoarele: pentru 

Festivalul interjudeţean HORA LA PRISLOP - oraş Borşa, 40.000 de lei; pentru 

Festivalul MÂNDRA DIN BOTIZA – comuna Botiza, 25.000 de lei; pentru 

Festivalul TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE PE VALEA ȚIBLEȘULUI – comuna 

Groșii Țibleșului, 10.000 de lei; pentru FESTIVALUL STUPARILOR de la 

Cerneşti - comuna Cernești, 10.000 de lei; pentru TÂRGUL CEPELOR DE LA 

ASUAJ -40.000 lei; pentru Festivalul de la Șomcuta Mare 25.000 de lei; pentru 

CODICELE DE LA IEUD - 25.000 de lei şi pentru ROZA ROZALINA – Rozavlea 

25.000 lei, toate urmând a se desfăşura în trimestrul trei. 

Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bârlea:  În comisia pentru cultură 

nu am avut cunoştinţă de sumele alocate, dar observ o discrepanţă suspectă între 

ce alocați pentru Groşii Țibleşului, spre exemplu, și Botiza și Cernești, ceea ce nu 

este foarte în regulă vizavi de criteriile avute în vedere de către cei din comisia de 

buget finanţe. 

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Domnule preşedinte, stimate coleg, 

sumele avute în vedere s-au referit strict atât la consistența cât și la perenitatea 

acestor acţiuni culturale, pentru că nu cred că există comparaţie între ”Târgul 

Cepelor” spre exemplu - care este un festival de peste 40 de ani - și festivalul 

”Hora la Prislop” , cu festivalul de la Groşii Țibleşului, ca să nu mai zic de 

Codicele de la Ieud ! 

Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bârlea: Vechimea nu este 

întotdeauna un argument axiologic. Eu zic ca festivalul de la Groși s-a impus de 

ceva vreme cu destul de multă percepţie pozitivă, am participat la el, ca și la cel de 

la Botiza și, fără a face o ierarhizare, mi se par ambele oportune, în egală măsură. 

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dancus: Da, numai că noi trebuie să 

asigurăm o sumă mai consistentă şi în funcție de ceea ce se desfăşoară  acolo, de 

numărul de participanți, şi eu zic că împărţirea acestor sume a fost făcută corect. 

Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Vedeţi dumneavoastră, aici este 

marea problemă.  Vechiul consiliu a stabilit o sumă care urma să se împartă la 10 

acțiuni culturale, acum avem 14 ori 15 obiective culturale, pentru care rămâne să 

se împartă aceeaşi sumă.  Am ajuns acum să facem următorul lucru: la unele să 

nici nu le mai dăm  din suma iniţială - doar dacă vom avea o rectificare pozitivă - 

pentru ca să dăm altora, pe care abia le-am introdus!  Nu este corect! Apoi cum    



s-au alocat pentru Zilele orașului Șomcuta Mare 25.000 de lei, iar pentru un 

festival de mare tradiţie doar 10.000 de lei? Este o discrepanţă strigătoare la cer, 

dacă ne gândim că nici nu a fost în intenția noastră ca zilele unor oraşe sa fie 

considerate evenimente culturale și să le finanțăm! Păcat ca s-a creat acest 

dezechilibru, pentru că alta a fost intenţia noastră la început! 

Dl.președinte Gabriel Zetea: La Șomcuta nu vorbim de zilele oraşului, ci 

de zilele culturale şi vorbim de un festival de coruri printre singurele care se 

întâmplă în România şi în care Maramureşul are o tradiţie importantă.  Eu zic că 

trebuie să menţinem această activitate corală şi laică în județul nostru! 

Dl.consilier județean Emil Muntean: Domnule preşedinte, dați-mi voie să 

răspund colegului Marinel Kovacs, că a făcut referire la Șomcuta Mare. Ieudul, 

Groșii Țibleșului,  Șomcuta, au fost acolo dintotdeauna acolo, iar aceasta din urmă 

trebuie să redevină  acum  capitala Țării Chioarului, pentru că acolo este o cultură 

de sute de ani, acolo activează nişte coruri din vremuri străvechi.  Acum putem 

veni toţi cu argumentele pro şi contra pentru fiecare propunere de pe listă și să le 

cântărim din toate punctele de vedere.  Eu zic că totuşi cultura chioreană este una 

de bună calitate.  

Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Domnule Muntean,  eu am susținut 

și înainte și voi susţine întotdeauna activitatea corală, dar mie mi sa părut că aici 

nu este vorba de zilele culturale ci doar de zilele oraşului Șomcuta Mare. 

Dl.consilier județean Cornel Varga: Domnule Kovacs, este vorba de zilele 

culturale ale orașului Șomcuta Mare.  

Dl.consilier județean Gheorghe Marian: Domnule preşedinte, haideți 

totuși să ne dezbrăcăm de haina politică aici! Eu țin să vă aduc aminte - şi 

dumneavoastră ştiţi asta - că Primăria Groşii Țibleşului a participat la toate 

acțiunile făcute de Consiliul judeţean Maramureş de opt ani de zile încoace şi eu 

v-am rugat mai alaltăieri să țineți cont și de această chestiune. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Nu eu am făcut aceste propuneri. Oricum, 

consilierii judeţeni au dreptul să facă propuneri în plen. Avizul comisiei este doar 

consultativ. Plenul hotărăşte.  

Ardelean: Printre elementele care trebuie să fie îmbrăcate în argumente, 

atât de către cei care vor face solicitări în viitor – și probabil că asta va trebui să  

le-o aducem la cunoștință - cât și de către noi, când vom aprecia aceste activităţi, 

un element foarte important care va trebui să fie evidenţiat tocmai pentru a fi 

secundarizat nu prioritizat este elementul hedonist, adică filozofia şi practica  

plăcerii. Acolo unde se poate vedea că sunt sărbători care până la urmă mimează 

un pic de artistic pe scenă, după care urmează cheful în livadă,  chermeza în 

pădure sau celelalte, să fim mai zgârciți și să fim mai darnici acolo unde           

într-adevăr lucrurile au semnificaţie majoră și unde intervin ca o broderie 

contemporană pe elementul istoric. La Șomcuta Mare se întâmplă minunăţii cel 

puțin de la 1869, când acolo a fost a noua adunare generală a “Astrei”, mult înainte 

ca alte orașe să fie pe harta Astrei, poate doar Clujul. Acolo a venit preşedintele 

Astrei, Gheorghe Bariţiu, care a fost aşteptat cu trăsura pe podul de la Bizuşa și 

adus până acolo! Iar tradiţia corală nu numai că este împământenită și atât de 

puternică, dar suntem singurul arondisment din România cu astfel de densitate 



corală! Nu mai există nici un oraş sau comună care să aibă o astfel de forţă de 

expresie melodică precum are Șomcuta Mare. Prin ”Corala Armonia” de la Baia 

Mare avem la ora actuală cel mai bun organizator de festivaluri corale naţionale şi 

internaţionale, în persoana domnului Sașa Nicolici pe care va trebui să îl sprijinim, 

inclusiv în deplasările lui la concerte prin lumea întreagă. Iar Corul din Vălenii 

Șomcutei este mai bun decât Corul din Finteuş!  Haideți așadar să fim spectatori 

lângă lucrurile acestea foarte frumoase și constructori demiurgici la treburi mult 

mai bune în viitor!  Prin aceste susţineri culturale, avem o perspectivă minunată și 

trebuie să le găsim finanţare şi în viitor. 

Dl.consilier județean Ioan Sas: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am 

ascultat cu atenţie opiniile colegilor mei. Domnule Marinescu, cu tot respectul, 

domnule Bârlea, cu tot respectul, nu înseamnă că dacă vechiul consiliu a gândit 

într-un fel orânduirea evenimentelor culturale, aşezarea lor în ierarhia judeţeană, 

nu înseamnă că noul consiliu judeţean nu le poate reanaliza, reașeza, că nu poate 

pune criterii de eligibilitate la acțiunile culturale care se desfăşoară pe raza 

judeţului Maramureş.  Ceea ce domnul preşedinte Zetea a gândit la un moment 

dat, ca acele 10 proiecte să fie aşezate într-o ierarhie de prioritizare, nu înseamnă 

că noi astăzi nu putem regândi ca tocmai în manifestarea şi în identitatea 

Maramureşului să așezăm noi localități, noi evenimente, noi personalităţi, în 

conştiinţa naţională, să vadă România ce avem noi în Maramureş ! Asta nu 

înseamnă că dacă discutăm de Șomcuta, Ieud, Botiza ori Valea Izei -  pe care o 

reprezint cu cinste - nu înseamnă că nu putem regândi noi priorități. Așa că, pentru 

anul viitor este indicat chiar în comisiile de specialitate - și mă gândesc aici în 

primul rând la comisia de cultură - să gândim bine argumentat niște criterii de 

eligibilitate pentru asemenea proiecte. O vom face. Chiar dacă nu fac parte din 

comisia de cultură, mă voi implica și în aceasta, cu acceptul dumneavoastră, şi 

vom veni cu proiecte pentru judeţul Maramureş. Sigur că noi, fiind și oameni 

politici, putem discuta și din această perspectivă, însă aici suntem reprezentanţii 

oamenilor din judeţul Maramureş, a cetăţenilor. Asta nu înseamnă că, privit    

dintr-un anumit punct de vedere, putem doar într-un mod subiectiv, să presupunem 

că o sumă acordată sau alta este prea mare pentru un proiect. Nu putem gândi așa, 

ci trebuie să vedem prin prisma fenomenului şi a felului cum acesta este cunoscut 

la nivel naţional. Vă mulțumesc.  

Dl.consilier județean Teodor Ardelean: Domnule preşedinte, vreau să 

spun aici tuturor că domnul Sas a susținut anul trecut simpozionul omagial 

“Academician Mihai Pop”, cu preponderenţă din banii dânsului! Așa că evident  

are dreptul să gândească la intervenţia instituţiilor de specialitate care să ofere 

sprijin financiar, pentru că iniţiativa privată are și ea limitele ei! 

Dl.președinte Gabriel Zetea: De acord. Pentru anul viitor vom avea reguli 

clare vizavi de finanţările pe sport, cultură, culte şi tineret, şi în ceea ce priveşte 

programul cultural prioritar al judeţului Maramureş. Vom face o selecţie a 

proiectelor și va trebui să rezistăm tentaţiilor de a modifica ceea ce am stabilit la 

început de an.  

Rog acum comisia de buget-finanţe să facă ultimele propuneri. 



Dl.consilier județean Emil Marinescu:  Având în vedere seriozitatea 

administraţiei din Groşii Țibleşului, și prezența ei cam la toate manifestările pe 

care le-a avut Consiliul judeţean Maramureş, propun să suplimentăm cu încă 5.000 

de lei pentru Festivalul Tradiţii şi obiceiuri pe Valea Țibleşului - comuna Groşi 

Dl.consilier județean Gheorghe Marian: Eu propun să suplimentăm cu 

10.000, să fie 20.000 lei. 

Dl.consilier județean Călin Bota: Și cu 5.000 lei la Cernești. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: În acest moment, avem patru amendamente. 

Dl.vicepreședinte Lucian Morar: Domnule președinte, trebuie să ținem 

cont că mai sunt trei sărbători care nu au fost cuprinse cu sume în şedinţa de azi şi 

eu propun să avem în vedere că la o viitoare rectificare de buget să ajustăm suma 

pe Program.  

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Domnule preşedinte, haideţi să 

ţinem cont de ce s-a hotărât în comisia de buget-finanţe, ca să respectăm o regulă! 

Dl.consilier județean Anton Rohian:  Domnule președinte, vă rog să 

supuneți prima dată la vot decizia comisiei de buget-finanţe. Oricum, se vede de la 

o poștă că aceste sume, derizorii dealtfel, s-au acordat pe criterii politice ! 

Dl.consilier județean Călin Bota: Domnilor, comisia de buget-finanţe dă 

un aviz, nu aprobă ! 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Am să vă supun votului, pe rând, toate 

amendamentele formulate. 

Vă supun la vot amendamentul privind suplimentarea cu suma de 5.000 lei 

pentru Groșii Țibleșului. 

Amendamentul a căzut la vot, întrunind doar 6 voturi pentru. 

La fel, cel de-a doilea amendament, tot pentru Groșii Țibleșului, dar cu 

suma de 10.000 lei. 

Și acest amendament a căzut la vot, fiind votat de doar 10 consilieri 

județeni. 

Este supus la vot amendamentul 3, privind suplimentarea cu 5.000 lei a 

Festivalului Stuparilor de la Cernești, care de asemenea este respins, 

întrunind doar 9 voturi pentru. 

În fine, este supus spre adoptare proiectul de hotărâre, cu amendamentul 

deja votat, pentru includerea celor doua acțiuni culturale (Roza Rozalina si Zilele 

Culturale ale orasului Somcuta Mare). 

 

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru si 9 abțineri 

 

HOTARAREA NR.126/2016 

de completare a anexei la Hotărârea nr. 56/2016 privind aprobarea 

Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean pe anul 2016 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm, cu punctul 18, proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Convenţiei de distribuire între parteneri a bunurilor şi 

echipamentelor rezultate în urma implementării Proiectului „Circuitul bisericilor 

de lemn din Transilvania de Nord”. Avizele comisiilor, vă rog. 



 Dl.consilier județean Emil Marinescu : Aviz favorabil de la comisia de 

buget-finanțe. 

D-na consilier județean Gyongyike Bondi: Și comisia juridică a dat aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat cu unanimitate de voturi (33 voturi pentru) 
 

HOTARAREA NR.127/2016 

privind aprobarea Convenţiei de distribuire între parteneri a bunurilor  

şi echipamentelor rezultate în urma implementării Proiectului  

„Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord” 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Sărim peste următoarele proiecte deoarece 

votarea acestora presupune consultări ale grupurilor politice, în pauza care va urma 

și trecem acum la ordinea de zi suplimentară, urmând ca proiectele de hotărâri 

referitoare la consiliile de administrație sa le reluăm după pauză.  

  

În cele ce urmează, domnul președinte supune spre adoptarea plenului 

proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi suplimentară. Având avizele 

favorabile date de comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului și protecția 

mediului, și nefiind obiecții din partea consilierilor județeni, hotărârile sunt votate 

în unanimitate.  

 Astfel: 

 

S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.128/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 108A 

 

 S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.129/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 108D 

 

S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.130/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 182B 

 



S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.131/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 182C 

 

S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.132/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 186 

 

S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.133/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 188 

 

S-a adoptat cu 33 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.134/2016 

privind identificarea ca aparţinând domeniului public al judeţului 

Maramureş a imobilelor alcătuite din terenul aferent podurilor  

şi construcţiilor podurilor de pe drumul judeţean DJ 193 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și două neparticipări la vot (una 

anunțată, a d-lui vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș, și cealaltă a d-nei Bondi 

Gyongyike) 

 

HOTĂRÂREA NR.135/2016 

privind modificarea Statului de funcţii al Ansamblului Folcloric Naţional 

„Transilvania” Baia Mare 

 

 Dl.consilier județean Călin Bota: Domnule președinte, i-aș ruga pe colegii 

mei să fie mult mai atenți la aceste fenomene, pentru că, potrivit legii, această 

neparticipare la vot se anunță înaintea discutării/dezbaterii unui proiect de hotărâre 

în care un ales local are vreun interes. 

 Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Domnule președinte, stimați colegi, 

înainte de a intra în pauza de consultări, aș vrea următorul lucru: deși am întrebat 

nenumărați specialiști în drept, cu privire la ceea ce înseamnă participarea noastră, 

în calitate de aleși locali, în diversele instituții și mai ales școli din subordine, aș 

vrea ca aici, în plen, din partea departamentului de specialitate al Consiliului 



județean Maramureș să ni se precizeze clar dacă avem sau nu dreptul să intrăm în 

aceste consilii de administrație, ca reprezentanți, și care ar putea să fie 

consecințele. Din păcate, dacă ne adresăm Agenției Naționale pentru Integritate să 

ne facă aceste precizări, nu ni le va face.  

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Ba da, însă vom avea un punct de vedere 

exprimat public de către aparatul de specialitate al Consiliului județean, astfel ca 

să putem înțelege cu toții despre ce reprezentare vorbim și ce riscuri implică. 

 Dl.consilier județean Marinel Kovacs Aș mai vrea ceva: să ni se facă 

precizarea dacă sunt modificări la nivelul grupurilor din consiliul județean, și drept 

urmare să se modifice algoritmul politic? Că după ceea ce cunoaștem la acest 

moment nu știm să fie.  

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Vom discuta cu liderii de grup. 

 Acum, haideți să luăm o pauză de consultări și revenim. 

 

 După pauză: 

 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Reluăm ședința. Suntem în cvorum. Îl rog pe 

dl. secretar să ne facă unele precizări din Legea 161, așa cum s-a cerut, legate de 

anumite compatibilități sau incompatibilități / conflicte de interese ale consilierilor 

județeni desemnați în consiliile de administrație ale instituțiilor noastre din 

subordine. 

 Dl.Ioan Dragoș, secretar al județului Maramureș: La articolul 87 din 

Legea 161/2003 se prevede că funcția de primar, viceprimar, președinte, 

vicepreședinte al consiliului județean, este incompatibilă cu: ”lit.d) funcția de 

președinte, vicepreședinte, director general, director manager, membru în 

consiliile de administrație la regiile autonome de interes național sau local, la 

companiile / societățile naționale, precum și la instituțiile publice”.  

Deci, pentru președinte și vicepreședinți există incompatibilitate în a fi 

membri în aceste consilii de administrație.  

 La consilierii locali sau județeni, funcția este incompatibilă cu: ”lit.d) 

funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director manager,asociat, 

administrator, membru în consiliul de administrație sau cenzor la regiile 

autonome și societățile comerciale de interes local, înființate sau aflate sub 

autoritatea consiliului local sau județean, sau la regiile autonome și societățile 

comerciale de interes național, care-și au sediul sau care dețin filiale în unitatea 

administrativ-teritorială”.  

Deci, la funcția de consilier nu sunt trecute instituțiile publice. Punctul 

nostru de vedere este că nu există incompatibilitate între funcția de consilier 

județean și membru în consiliul de administrație la instituțiile publice care 

funcționează sub autoritatea acestuia.  

Dl.președinte Gabriel Zetea: Calitatea de consilier județean este 

incompatibilă cu cea de membru în consiliul de administrație doar la două din 

instituțiile noastre, în speță Aeroportul Internațional Baia Mare și S.C. Drumuri-

Poduri, așa după cum rezultă din Legea 161. 



Dl.consilier județean Ioan Sas: Alături de legea pe care a citit-o dl.secretar 

vă rog să aveți în vedere și O.U.G. nr.49/2014, prin care au fost aduse modificări 

în domeniul educației și în care A.N.I. s-a pronunțat în sensul că, în situații de 

consilieri județeni sau locali care participă în aceste consilii nu există stare de 

incompatibilitate. Cu alte cuvinte, Agenția Națională pentru Integritate, încă din 

anul 2014 a tranșat această problemă, și s-a pronunțat în sensul că nu avem stare 

de incompatibilitate. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Acestea fiind spuse, intrăm din nou în 

ordinea de zi și revenim la punctul 5, la proiectul de hotărâre privind desemnarea 

consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Vreau să le 

mulțumesc liderilor de grup pentru faptul că am avut din nou suficientă 

înțelepciune să putem sta la masă și să luăm deciziile de comun acord, în interesul 

județului și vizavi de reprezentarea consiliului județean cu persoane calificate în 

fiecare consiliu de administrație. Tocmai de aceea, vor exista propuneri făcute de 

fiecare grup, care se încadrează în numărul locurilor disponibile a fi desemnate 

pentru consiliul județean.  

 În ceea ce privește A.T.O.P. vom desemna astăzi prin vot șase consilieri 

județeni. Fiecare grup de consilieri județeni va avea reprezentare în A.T.O.P.  

 PSD are două propuneri, pe d-nii consilieri Emil Muntean și Emil Ambruș. 

UDMR îl propune pe consilierul Kokenyesdi Mihai Ștefan. Rog celelalte grupuri 

politice să facă fiecare o nominalizare. 

 Dl.consilier județean Marinel Kovacs: Grupul PNL îl propune pe Lazăr 

Doru. 

 Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Coaliția pentru Baia Mare – PER îl 

propune pe consilierul Cheudan Ioan. 

 Dl.consilier județean Cornel Varga: PMP îl propune pe domnul George 

Moldovan. 

 Dl.președinte Gabriel Zetea: Nefiind nevoie de vot secret și nici alte 

intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

 

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.136/2016 

privind desemnarea consilierilor judeţeni 

 în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică 

 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Continuăm, cu proiectul de hotărâre privind 

reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor la S.C. 

„Drumuri Poduri Maramureș” S.A. Baia Mare. Având în vedere modificările 

legislative – Legea 109 privind guvernanța cooperatistă – numărul reprezentanților 

statului sau ai unităților administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor  

la întreprinderile publice este de maxim două persoane, ca și noutate vizavi de 

mandatele trecute, când puteau fi șapte reprezentanți. Avem două propuneri, 

persoane care nu sunt consilieri județeni, pentru a evita eventualele 



incompatibilități, pe dl. Butean Alexandru – fost membru în AGA, și pe dl. Butuza 

Cosmin. 

Dl.consilier județean Călin Bota: Domnule președinte, la acest proiect de 

hotărâre aș avea un amendament,  introducerea unui articol care să prevadă faptul 

că ”reprezentanții Consiliului județean în AGA S.C. Drumuri-Poduri Maramureș 

SA vor acționa în baza mandatului acordat de către Consiliul județean, prin 

hotărâre”.  

Dl.președinte Gabriel Zetea: Așa este și așa a fost și până acum. Prin 

practica avută în consiliul județean, acești reprezentanți nu pot decât să ducă la 

îndeplinire mandatul încredințat de consiliul județean, deci nu pot vota altceva 

acolo. 

Vă supun votului amendamentul domnului Bota. 

 

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.137/2016 

privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală 

 a acţionarilor la S.C. „Drumuri Poduri Maramureș” S.A.  

 

Dl.președinte Gabriel Zetea anunță propunerile pentru consiliile de 

administrație la celelalte instituții din subordinea Consiliului județean, discutate în 

pauza de consultări ale grupurilor politice. Nemaifiind alte propuneri, sunt supuse 

spre adoptare proiectele de hotărâri, cronologic, confom ordinii de zi, astfel: 

 

- Pentru Spitalul județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 

sunt propuși d-nii consilieri județeni Tomoiagă Gheorghe Bogdan și 

Moldovan George; 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.138/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş 

 în Consiliul de Administraţie al Spitalului judeţean de Urgenţă 

 „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare 

 

- pentru Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare sunt propuși 

consilierii Rohian Anton și Ardelean Teodor; 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.139/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie 

Baia Mare 

 



- Pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate este propus consilierul 

județean Pop Mihai Sorin; 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.140/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş 

în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

 

- Pentru Casa Județeană de Asigurări de Sănătate este propus consilierul 

Orza Doru; 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.141/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în 

Consiliul de Administraţie al Casei judeţene de Asigurări de Sănătate 

Maramureş 

 

- Pentru Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare este propus 

consilierul Gheorghe Mihai Bârlea; 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.142/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în 

Consiliul de Administraţie al Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare 

 

- Pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie este propus consilierul 

Mișulec Nicolae; 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.143/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş 

în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie 

Maramureş 

 

- Pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară este propus 

consilierul Varga Cornel; 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și 3 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.144/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Etnografie 

 şi Artă Populară Baia Mare 

 

- Pentru Muzeul Județean de Artă ”Centrul Artistic Baia Mare” este 

propus consilierul județean Marian Gheorghe; 



S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.145/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Artă 

 „Centrul Artistic” Baia Mare 

 

- Pentru Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare 

este propus consilierul Kovacs Marinel; 

 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.146/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Muzeului judeţean de Mineralogie 

 „Victor Gorduza” Baia Mare 

 

- Pentru Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania” Baia Mare este 

propus consilierul județean Ambruș Emil; 

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

mod expres, dl. vicepreședinte Dăncuș Ioan Doru a solicitat să nu 

participe la vot) 

 

HOTĂRÂREA NR.147/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş 

 în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric Naţional 

„Transilvania”Baia Mare 

 

- Pentru Centrul  judeţean de Conservare şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Maramureş este propus consilierul Lazăr Doru; 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și 3 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.148/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul Administrativ al Centrului judeţean de Conservare şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş 

 

- Pentru Școala Populară de Arte ”Liviu Borlan” Baia Mare este propus dl. 

Moldovan George; 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.149/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul Administrativ al Şcolii Populare de Artă  



„Liviu Borlan” Baia Mare 

 

- Pentru Complexul Astronomic Baia Mare este propus consilierul 

județean Anghel Cristian; 

S-a adoptat cu 31 voturi pentru 

 

HOTĂRÂREA NR.150/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul Administrativ al Complexului Astronomic Baia Mare 

 

- Pentru Revista ”Nord Literar” este propus consilierul județean Gheorghe 

Mihai Bârlea; 

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

 

HOTĂRÂREA NR.151/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Revistei „Nord Literar” 

 

- Pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Maramureș sunt propuși consilierii județeni Ciocan Mircea, Timiș Gică 

și Cerneștean Mihai Felician. 

Dl.consilier județean Bota Călin nu dorește să participe la vot. 

S-a adoptat cu 30 voturi pentru și 3 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.152/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş 

 în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Maramureş 

 

- Pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Baia Mare 

este propus consilierul Ciocan Mircea; 

S-a adoptat cu 30 voturi pentru și 3 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.153/2016 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş 

 în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse 

 şi Asistenţă Educaţională Baia Mare 

 

- Pentru Școala Specială Gimnazială Baia Mare sunt propuse doamnele 

consilier Moga Liliana și Bondi Gyongyike; 

S-a adoptat cu 31 voturi pentru, o abținere și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.154/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş în 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Speciale Gimnaziale Baia Mare 



 

- Pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, la fel au fost 

propuse doamnele consilier Moga Liliana și Bondi Gyongyike; 

S-a adoptat cu 30 voturi pentru și 3 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.155/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Baia Mare 

 

- Pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației sunt 

propuși consilierii Mihali Anișoara și Kokenyesdi Mihai; 

 S-a adoptat cu 32 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.156/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş  

în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Sighetu Marmaţiei 

 

- Pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus sunt propuși 

consilierii Coman Radu și Vlad Sorin Ilie; 

S-a adoptat cu 30 voturi pentru și 3 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.157/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş 

 în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Vişeu de Sus 

 

- Pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș sunt propuși 

consilierii județeni Mureșan Claudiu și Marian Gheorghe; 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 1 vot împotrivă și o neparticipare, 

 

HOTĂRÂREA NR.158/2016 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului judeţean Maramureş 

 în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 

Târgu Lăpuș 

 

Următorul punct pe ordinea de zi îl constituie proiectul de hotărâre privind 

numirea directorului la Serviciul judeţean de Pază Maramureş. D-nii 

vicepreședinți  Dăncuș Ioan Doru și Morar Lucian solicită amânarea adoptării 

acestuia, pe motivul neprezentării la ședința de plen a domnului Mureșan Viorel 

Vasile, noul director al Serviciului Județean de Pază Maramureș. 

Dl.președinte Gabriel Zetea supune la vot amânarea acestui proiect de 

hotărâre până la următoarea ședință. Propunerea este votată în unanimitate.  



Dl.consilier județean Ciocan Mircea: Domnule președinte, considerăm că 

ar fi bine ca domnul Mureșan să treacă mai întâi și pe la comisia de specialitate, 

pentru a obține avizul.  

Cu acestea, ordinea de zi este epuizată. 

La finalul ședinței s-au înscris la cuvânt următorii: 

Dl.consilier județean Anton Rohian: Stimați colegi, vizavi de proiectul 

Baia Mare – capitală culturală 2021, care se află pe masa de lucru a președintelui, 

acesta trebuie depus până la data de 12 august și consider că noi toți cei 35 de 

consilieri trebuie să susținem echipa care se ocupă de Caietul de sarcini, astfel ca 

lucrurile să se desfășoare în grafic și să nu pierdem finanțarea de 1 miliard de euro. 

Am rugămintea ca dl. vicepreședinte Doru Dăncuș să fie desemnat să se ocupe 

îndeaproape de această chestiune și să ne informeze punctual, în toată această 

perioadă de depunere a Caietului de sarcini și până în septembrie când va veni la 

noi comisia de evaluare.   

Dl.președinte Gabriel Zetea: Am discutat aceste chestiuni cu Fundația 

2021 și poate chiar în ședința viitoare vom intra cu modificarea Protocolului dintre 

noi, astfel încât să ajutăm cât putem de mult candidatura municipiului Baia Mare 

la acest important titlu. Din câte cunosc, domnul vice Dăncuș ține legătura zilnic 

cu cei de la municipiu și facem tot ceea ce ne stă în putere să ajutăm. 

Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bârlea: Este consiliul județean un 

partener instituțional la acest eveniment? 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Da, absolut. În mandatul trecut a fost 

adoptată o hotărâre de parteneriat între municipiu și consiliul județean, un protocol 

de fapt, pe care îl vom completa și îmbunătăți la viitoarea ședință de consiliu. Mai 

mult, tot printr-o hotărâre de consiliu județean am trecut în patrimoniul 

municipiului Baia Mare și ”Castelul Pocol”. 

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Eu îi mulțumesc domnului Rohian 

pentru această nominalizare, pe care mi-am asumat-o în momentul în care am 

intrat în acest consiliu. Precizez că în Protocolul extins pe care o să-l propunem 

Consiliului județean la următoarea ședință vor fi cooptate unitățile administrativ-

teritoriale din zona metropolitană a Băii Mari, cărora li se vor adăuga și cele 16   

u-a.t.-uri incluse în Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord, un 

proiect finalizat cu succes, care poate contribui la realizarea proiectului capitalei 

culturale europene. 

Dl.consilier județean Anton Rohian: S-a semnat un protocol și cu 

Regiunea Transcarpatia, cu guvernatorul Muscalu, pentru susținerea acestui 

proiect, care va aduce un plus Caietului de sarcini. Ar trebui să profităm de acest 

lucru și să fim prezenți duminică, la festivalul bunei vecinătăți, și să ne întâlnim cu 

acest guvernator care este un ucrainian român ce iubește Maramureșul și care a 

fost în Baia Mare. 

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Cu toate că nu suntem noi 

organizatorii principali ai acestui eveniment, promit să invit reprezentanții 

Fundației Baia Mare 2021 să participe la acest proiect și cu siguranță duminică 

vor fi prezenți acolo. 



Dl.președinte Gabriel Zetea: În afară de participarea consiliului județean 

duminică la Sighetu Marmației la Ziua bunei vecinătăți cu Ucraina, vom încerca să 

atragem și județele noastre vecine – Satu Mare și Bistrița Năsăud – să ne susțină în 

acest mare proiect al nostru, de obținere a titlului de capitală europeană, fiindcă nu 

doar Baia Mare va câștiga prin această candidatură ci județul Maramureș și întreg 

nord-vestul țării. 

Dl.consilier județean Gheorghe Marian: Eu l-aș propune și pe colegul 

Teodor Ardelean să-i fie alături domnului vicepreședinte Dăncuș în aceste 

demersuri, pentru că domnia sa a fost implicat în acest proiect chiar de la început 

și cunoaște foarte bine toate problemele legate de-acolo. 

Dl.consilier județean Teodor Ardelean: E-adevărat, sunt de la început în 

colectivul care a pornit această inițiativă și urmăresc cu interes și seriozitate 

mersul lucrurilor. Îi mulțumesc lui Anton Rohian pentru că a generat o emulație 

chiar și aici, deși ar fi trebuit să arătăm că suntem obosiți după o ședință 

maratonică. Văd receptivitatea și mă bucură, însă, din exercițiile de maturitate la 

care m-a îndemnat întotdeauna instinctul personal intern dominat de conștiință 

vreau să vă spun că lucrurile nu merg pe-o linie bună. E foarte bine să stea Doru 

Dăncuș lângă această echipă, că și eu am stat, și când au meritat și atunci când nu 

au meritat. Din sută la sută idei ale acestui proiect, peste 80% îmi aparțin, dar 

unele dintre cele mai frumoase nu le-au asimilat. De ce? Pentru că nu le-au înțeles. 

Pentru că tinerii ăștia sunt foarte buni în a scrie, așa cum vrea Comisia asta 

Europeană, dar nici ei nu le înțeleg pe toate. Au lucruri în care sunt mai buni decât 

noi și lucruri în care nu pricep nimic din ce facem noi, cei care lucrăm în această 

adevărată industrie culturală. De aceea, există un anumit bigotism al scriitorilor de 

proiecte. Acum a apărut un alt fenomen – și vă dați seama că știu ce afirm, că se 

stenografiază aici și tocmai de aceea spun cu simț de răspundere – de o bucată de 

vreme există o aroganță a celor care sunt cel mai la vârf situați acolo, prin care vor 

să demonstreze că și ei știu să organizeze precum instituțiile de cultură. Știți foarte 

bine că am avut 3 mandate la Consiliul județean Maramureș și unul în consiliul 

local Baia Mare. La municipiu sunt mult mai multe proiecte, drept urmare și un 

grad mai mare de agitare și de presiune pe munca pe proiect, dar consiliul local 

Baia Mare nu știe, nu are sentimentul poverii instituțiilor de cultură, pentru că nu 

are în subordine decât Teatrul Municipal. Tinerii ăștia din Coaliția pentru Baia 

Mare din vârf de-acolo, elitiștii noștri, marii știutori de a scrie proiecte nu știu ce 

înseamnă să organizezi o expoziție vestimentară, o expoziție de pictură, un 

spectacol de teatru, un simpozion, o manifestare culturală de amploare cum ar fi o 

conferință internațională, și au descurajat în acest an zeci, poate chiar o sută, de 

idei de proiecte în Baia Mare și în jurul Băii Mari! Nu numai că nu le-au susținut 

cu banii pe care noi de dincolo totuși le-am dat, dar le-au descurajat! Mai mult, 

există o aroganță în relațiile cu instituțiile de cultură din Baia Mare care o duc greu 

și sunt neglijate și care se simt pur și simplu sufocate. Vă informez că la Biblioteca 

Județeană într-un an de zile se întâmplă cam de zece ori mai multe activități decât 

în toate bibliotecile județene din Transilvania la un loc.  

În concluzie, acești tineri trebuie încurajați, trebuie însoțiți și mă bucur că 

dumneavoastră, demnitarii Consiliului județean, aveți voință spre astfel de fapte 



bune. Domnul vicepreședinte Dăncuș le poate spune acestor tineri că Teodor 

Ardelean a fost foarte critic, pentru că și eu le-am tot spus povești frumoase, pe 

care să le îmbrace în haina proiectului. Noi avem o șansă, chiar dacă s-a întâmplat 

ceea ce s-a întâmplat cu primarul nostru Cătălin Cherecheș, dar depinde cum o 

jucăm! Ei nu au voie să pună în balanță chestiunea cu primarul, ci proiectul ca 

atare! Nu lungesc mai mult pentru că se notează, dar dacă am avea mai multă 

vreme, v-aș putea povesti ore în șir despre cam cum a rămas siderat acel juriu când 

l-a auzit pe Vlad Tăușance povestind ce se întâmplă la Biblioteca din Baia Mare 

care a deschis 15 biblioteci românești în străinătate, și care au fost puternic 

impresionați pentru că au văzut lucruri deosebite! Există acum un anumit risc, ca 

să nu mai vorbesc și de riscul celălalt, de-a ne juca de-a banii! Finanțăm numai pe 

prietenii noștri sau anumite grupuri de interese! Și acest risc există și eu îl spun 

public, aici, pentru că peste puțină vreme s-ar putea să iasă la iveală de-acolo de 

unde nu ne place că ies anumite lucruri la iveală! Dar în spiritul dreptății, e bine să 

iasă! Mulțumesc. 

Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bârlea: Domnule președinte, vă 

rog să îmi permiteți o scurtă observație. Maniera în care a pus problema și domnul 

Tedi Ardelean este extrem de interesantă și cred că trebuie să tragem și o 

concluzie: nu putem mima un parteneriat, ci noi trebuie să fim niște parteneri 

eficienți care să controleze proiectul. Altfel, suntem într-un scenariu formal! În 

consecință, domnule președinte, găsiți modalitatea unei relații instituționale foarte 

corecte, chemați aici dirijorii de proiect să ne spună despre ce e vorba, și în funcție 

de asta să putem decide cum anume putem contribui la eficiența proiectului.  

Dl.consilier județean Anton Rohian: Domnule Bârlea, să știți că 

calificarea Băii Mari în prima etapă a fost pe un proiect și o susținere foarte 

serioase și nu pe mimare! Ce se întâmplă acum este pe mimare! Lucrurile trebuie 

duse mai departe, pentru că dacă se va întâmpla să nu ne calificăm mai departe 

există și un plan B de care trebuie să știm, pentru că este vorba de bani foarte 

serioși pentru județ!  

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Domnilor colegi, propun ca în 

următoarea ședință de consiliu județean partenerii noștri de la Fundația Baia Mare 

2021 să vină aici și să ne prezinte ceea ce au realizat până în prezent, pe ce s-au 

cheltuit fondurile și care sunt previziunile pentru viitor, inclusiv în materie de 

evenimente și de finanțare a lor, astfel ca în urma acestui demers, dacă vor fi 

convingători, efectiv să parafăm, să ne putem reafirma susținerea pentru acest 

proiect.  

Dl.vicepreședinte Lucian Morar: Eu cred că ar fi bine să convocăm cât 

mai repede o ședință extraordinară doar pe această temă, poate chiar săptămâna 

viitoare. 

Dl.consilier județean Teodor Ardelean: Fostul ministru al lucrărilor 

publice, domnul Nicolae Noica, un om care iubește enorm Maramureșul și care a 

ajutat la construirea drumului de la Mănăstirea Rohia, și care va veni de Sfânta 

Maria la Baia Mare,  m-a sunat și mi-a spus: ”Domnule senator, te rog frumos, în 

numele dragostei pentru Maramureș, hai să facem împreună un simpozion despre 

satul maramureșean în 12 august, că eu oricum vin la Baia Mare și aduc și niște 



demnitari, foști sau actuali, să discutăm despre satul românesc!”. Știți că noi 

edităm Revista Familia Română – și o să vă dăruiesc fiecărui consilier câte un 

număr la ședința viitoare – realizată la ideea prefectului Anton Rohian, care adună 

acum ecouri din întreaga lume. Deci, multă lume achiesează acum la ideea că Baia 

Mare merită mai mult decât Bucureștiul, Timișoara sau Clujul să fie capitală 

culturală europeană! Așa că ar fi păcat să ucidem acest vector de simpatie 

națională care este spre Baia Mare, prin nimicuri de genul acesta! 

Dl.consilier județean Nicolae Mișulec: Domnule președinte, dacă-mi 

permiteți, eu cred că în acest proiect eu cred că ar trebui să fie inclus și 

Memorialul durerii de la Sighetu Marmației pentru că este cel mai vizitat muzeu. 

Dl.consilier județean Gheorghe Mihai Bârlea: Nu există Memorialul 

durerii la Sighet, ci Memorialul Victimelor Comunismului și al Siguranței, și eu 

sunt coautor al acestei instituții! 

Dl.consilier județean Călin Bota: Doresc să reiterez și eu ceea ce a spus 

domnul vicepreședinte în privința organizării unei ședințe comune cu cei de la 

municipiul Baia Mare, în care să participe toți conducătorii instituțiilor de cultură 

pe care îi avem în subordine, astfel încât ziua respectivă să fie alocată acestui 

domeniu, fiindcă eu cred că vor fi discuții care vor depăși patru ore. Va trebui să 

discutăm și despre acel plan B, despre demersurile care s-au făcut pentru punerea 

lui în aplicare, pentru că, din câte știu eu, s-au făcut câțiva pași în acest sens. 

Dlpreședinte Gabriel Zetea: Bine. Vom pregăti cât de curând o ședință 

comună, în care ne vom reafirma sprijinul total în acest proiect. 

Acum, o rog pe d-na director Lucia Corui să ne dea câteva detalii vizavi de 

acțiunile în instanță pe care le avem cu Fundația Județeană pentru Tineret. 

D-na Corui Lucia, director executiv Direcția Juridică și Administrație 

Publică: Din cele trei litigii existente la această dată pe rolul instanțelor un prim 

rezultat îl avem din partea Tribunalului Maramureș care, la data de 18.07 a.c. s-a 

pronunțat în sensul admiterii în parte a cererii Fundației pentru Tineret Maramureș 

și a dispus anularea Hotărârii prin care Comisia de evaluare, supraveghere și 

controlul activității fundației a constatat dizolvarea de drept a acesteia. Aceasta 

este o hotărâre care ne nemulțumește și considerăm că este nelegală. Deja am 

văzut chiar în minuta acesteia o suficient de mare eroare care ne îndreptățește să 

credem că în instanța de recurs, respectiv Curtea de Apel Cluj, vom avea câștig de 

cauză și se va desființa această hotărâre. Precizez că până la rămânerea definitivă a 

hotărârii, respectiv epuizarea căii de atac a recursului, imobilele Casa Tineretului 

vor rămâne în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului 

județean.  

Mai este de precizat că avem termen în septembrie la o altă acțiune, 

respectiv cererea de evacuare formulată de Consiliul județean Maramureș, prin 

care s-a solicitat evacuarea Fundației și a Societăților Comerciale care au sediul 

social în acel imobil, pentru că la această dată dețin fără titlu imobilele respective. 

Sigur că nu putem anticipa soluția și vom vedea ce va hotărî instanța la termen.  

Vom reveni cu precizări în funcție de evoluția cauzelor și vă asigur că 

Serviciul Juridic va face toate demersurile pentru a menține în proprietatea publică 

aceste imobile.  



Dl.consilier județean Gheorghe Marian: Sperăm că Fundația pentru 

Tineret nu îl are avocat pe domnul Ciceu. 

D-na Corui Lucia: Până la această dată cel puțin, aveau un avocat din 

Baroul Cluj.  

Dl.vicepreședinte Ioan Doru Dăncuș: Dl.Ciceu a spus că de unde a plecat 

odată, nu se mai întoarce. 

D-na Corui Lucia: Oricum, ei sunt liberi să își aleagă orice avocat doresc. 

Dl.președinte Gabriel Zetea: Dacă nu sunt alte intervenții, dați-mi voie să 

vă asigur și eu că vom face toate demersurile ca un bun patrimoniu al județului să 

rămână în domeniul public și  nu în cel privat. Este un imobil care ne interesează 

foarte mult, ca autoritate publică în primul rând, și cred că nici unul de-aici nu are 

vreun alt interes, de natură privată acolo, așa cum poate au fost cazuri în trecut.  

D-na Corui Lucia:Vă rog să îmi permiteți să completez ceva. Am omis un 

aspect esențial, acela că chiar dacă, prin absurd, s-ar întâmpla ca aceste bunuri 

imobile să se reîntoarcă în patrimoniul Fundației, cert este că până la această dată 

au fost salvate de la executarea silită, ceea ce ne bucură foarte mult. 

Dl. Dumitru Dumuța, administrator public: Domnule președinte, 

domnilor consilieri, aș dori să fac unele precizări pe speța de la Fărcașa. În cursul 

lunii aprilie anul curent, un grup de cetățeni din Buzești au făcut o plângere 

prealabilă la Primăria Fărcașa pentru a retrage o hotărâre de consiliu local din 

2010, privind darea în administrarea Consiliului județean Maramureș a suprafeței 

de 20 hectare teren pe care se execută lucrările de construcție a Depozitului 

Ecologic. Totodată, prin avocat, grupul respectiv de cetățeni a solicitat în instanța 

de contencios administrativ suspendarea hotărârii respective până la judecarea pe 

fond a cauzei. La data când au făcut această cerere nu exista o acțiune pe fond 

întrucât s-au prevalat de introducerea plângerii prealabile. În 19 iulie Tribunalul 

Maramureș s-a pronunțat și a admis cererea de suspendare. La acest moment nu 

există motivarea cererii, ci doar minuta publicată pe pagina instanței. În data de 22 

iunie, tot Tribunalul Maramureș, pe o acțiune a altui grup de cetățeni, vizând 

aceleași aspecte însă ceva mai extinse, s-a pronunțat că acea cerere este 

inadmisibilă și a fost respinsă. Nici acea soluție nu este definitivă, grupul respectiv 

având dreptul să introducă recurs. După ce va exista motivarea, Consiliul județean 

va aprecia în ce măsură suntem îndreptățiți sau dacă este în interesul nostru să 

facem recurs, deoarece ceea ce se atacă este o hotărâre a Consiliului Local Fărcașa 

în adoptarea căreia noi nu suntem parte directă, dar apărem în proces, în calitate de 

apărători ai propriului nostru drept, dreptul de administrare. Cât privește efectul 

acestei hotărâri de suspendare, lucrările care se execută la Sârbi – Fărcașa nu sunt 

împiedicate în nici un mod de această hotărâre de dare în administrare. Lucrările 

respective se desfășoară pe baza autorizației de construcție, a acordurilor și 

avizelor obținute de la Mediu. Deci, această hotărâre nu poate fi folosită în nici un 

mod pentru a suspenda lucrările.  

Dacă, prin absurd, pe fond ar fi anulată hotărârea Consiliului local Fărcașa 

de dare în administrare a acelui teren, CL Fărcașa și Consiliul județean Maramureș 

au mai multe modalități de a-și clarifica situația juridică. Nu doar dreptul de 

administrare este un drept real, specific proprietății publice, ci există și dreptul de 



folosință cu titlu gratuit, după cum există și posibilitatea transferului în sine a 

proprietății publice a acelei suprafețe către Consiliul județean. Singurul în drept să 

ne ceară ori să ne impună ceva este titularul dreptului de proprietate, în cazul 

acesta fiind comuna Fărcașa, exercitată prin Consiliul local. Nimeni altcineva, 

chiar dacă hotărârea aceea ar fi anulată, nu va putea să ceară acest lucru. În acest 

moment nu avem nici un efect negativ pe continuarea lucrărilor pe Depozitul 

Ecologic.  

Dl.președinte Gabriel Zetea: Câteva completări aici: de-a lungul timpului 

a existat o publicitate extrem de negativă adusă acestui Proiect, atât din partea 

diferitelor forțe politice, cât și din partea unor persoane interesate din comuna 

Fărcașa, pe scurt, din partea mai multor oameni. Lucrurile se schimbă încet, încet, 

în ceea ce privește acest Proiect. Am discutat foarte mult cu contractorii noștri, 

vizavi de termene, de contractele în derulare și suntem ceva mai optimiști cu 

privire la respectarea termenelor de execuție, chiar dacă nu pe fiecare amplasament 

pe care se lucrează în cadrul S.M.I.D. (Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor), însă s-au făcut deja câțiva pași îmbucurători. Desigur, nu e suficient și 

nu putem spune în acest moment că la 23 octombrie vom discuta despre finalul 

acestui Proiect în Maramureș, mai ales că discutăm în viitor despre semnarea 

fazării Proiectului prin O.I.M., lucru care nu s-a întâmplat încă în România cu nici 

un proiect cuprins spre finanțate prin Programul Operațional de Infrastructură 

Mare. Au existat multe acțiuni în instanță, pentru diferitele faze ale acestui Proiect, 

de la referendum la autorizația de construire, la dreptul de folosință dat de CL 

Fărcașa către CJ Maramureș, acțiuni care au fost câștigate fie de către consiliul 

local fie de noi. Este prima dată când avem o astfel de sincopă, la care nu ne-am 

așteptat mai ales că a fost judecată tot la Tribunalul Maramureș o speță similară în 

care s-a dat o soluție diferită. Dar avem încredere că nu se va întâmpla absolut 

nimic și avem obligația să înțelegem că SMID este un proiect care trebuie 

continuat și finalizat de către noi, acest consiliu județean, chiar dacă nu noi ni     

le-am asumat, chiar dacă nu noi am semnat acele contracte inițiale, chiar dacă 

proiectul poate nu ne convine, nu ne place, nu e cel mai bun sau nu rezolvă toate 

problemele legate de colectarea deșeurilor în județul Maramureș. Este nevoie ca 

acest proiect să se finalizeze pentru că deja sunt cheltuiți foarte mulți bani finanțați 

de către Comisia Europeană, pe care, dacă nu terminăm proiectul, va trebui să îi 

returnăm. Nu cred că ne putem permite să returnăm în acest moment peste 90 

milioane lei cheltuiți pe acest proiect. Mai mult, tot avem obligația ca până în anul 

2017 să închidem gropile de gunoi neconforme care există astăzi în județul 

Maramureș și să găsim o soluție în viitor vizavi de aceste deșeuri. Dacă în viitor 

consiliul județean va gândi soluții complementare de îmbunătățire a acestui 

proiect, nimic nu ne oprește să facem acest lucru, dar astăzi avem o obligativitate 

importantă și trebuie ca în mod special noi, conducerea executivă să ne gândim la 

discuțiile zilnice pe care le avem cu Unitatea de Implementare a acestui Proiect. 

Dl.vicepreședinte Lucian Morar: Domnule președinte, eu sunt de acord cu 

ceea ce ați spus dumneavoastră aici, doar că nu văd de ce nu spuneți exact cum 

stau lucrurile, chiar dacă ați făcut parte din fostul executiv al Consiliului județean. 

A existat un blocaj în ceea ce înseamnă implementarea acestui Proiect. De o lună 



și jumătate de când suntem în această nouă formulă de conducere, mai mult de 

jumătate din timpul nostru al celor trei ni l-am dedicat Proiectului, alături desigur 

de echipa de implementare, dar astăzi lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat și 

suntem ceva mai optimiști decât atunci când s-a constituit consiliul județean și 

trebuie să le mulțumesc și eu colegilor din noul UIP, d-nei Breban și d-lui Dumuța 

– pentru că trebuie să menționăm că nu mai este aceeași echipă de implementare 

din vechiul mandat, ci s-a schimbat. Sigur că există și la această oră anumite 

probleme, dar cred că le putem depăși, astfel ca Proiectul să ajungă la bun sfârșit. 

Vizavi de dată eu sunt ceva mai pesimist, nu cred că va fi 23 octombrie ci anul 

viitor.  

Dl.președinte Gabriel Zetea: Stimați colegi, dacă nu mai aveți nimic de 

adăugat, eu vă mulțumesc pentru prezență și declar închise lucrările ședinței 

noastre de azi.  

   

 

 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 22 iulie 

2016. 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

Gabriel Valer  Zetea 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

             Ioan Dragoș 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Valeria Mihaela Ghita, consilier principal – D.J.A.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


