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Şedinţa extraordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.806/3.10.2017.  

 Sunt prezenți 22 consilieri județeni dintr-un total de 35. 

 Participă directori din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Maramureș, reprezentanți ai mass-mediei județene, alți invitați. 

 Ședința este condusă de Gabriel Zetea, președintele Consiliului județean 

Maramureș. 

 Președintele Gabriel Zetea: Stimați colegi, înainte de a intra în ordinea 

de zi, dați-mi voie să îi urez bun venit d-nei Aurica Todoran, noul secretar al 

județului Maramureș, pe care o rog să vă adreseze câteva cuvinte. 

 Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Vreau să vă spun 

că sunt onorată să fiu de acum colega dvs. Îmi doresc să avem o colaborare 

bună. Din partea mea vă asigur de toată deschiderea și disponibilitatea mea. 

Vreau să avem o colaborare îndelungată și îmi doresc să găsim de fiecare dată, 

cu calm și înțelepciune, soluții pentru depășirea oricăror probleme care pot să 

apară pe parcursul colaborării noastre. 

 Vă mulțumesc. 

 Președintele Gabriel Zetea: Mulțumim și noi. Acum, vă supun spre 

adoptare proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare Palat 

Administrativ”, finanțat prin POR 2014-2020 precum și a cheltuielilor 

aferente; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Palat 

Administrativ”. 



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

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

2017; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.164/30 octombrie 

2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului 

de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale 

autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de 

ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş; 

5. Proiect de hotărâre de retragere a unor sume aprobate prin Hotărârea nr. 

67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului 

judeţean Maramureş pe anul 2017; 

 

Cu 21 de voturi pentru, ordinea de zi a ședinței a fost adoptată. 

 

Președintele Gabriel Zetea: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”, finanțat prin POR 2014-2020 

precum și a cheltuielilor aferente. 

Acesta este un obiectiv important al județului. Vorbim despre o clădire 

care nu a fost reabilitată niciodată cu-adevărat și care are nevoie de aceste 

intervenții, fiind un simbol al județului Maramureș.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, am înțeles de la 

dvs. în această dimineață că de fapt este vorba de un studiu de fezabilitate aflat 

într-o primă fază, și că acum doar aprobăm acest proiect, rămânând să vedem 

din proiectul tehnic ce înseamnă de fapt acești indicatori tehnico-economici și 

dacă va putea intra la finanțare. 

Președintele Gabriel Zetea: Așa este. În acest moment avem o evaluare 

în mare a investiției care s-ar putea face aici. Proiectul va fi depus la finanțare 

prin P.O.R., dacă va fi selectat, ulterior urmând faza de licitație pentru proiectul 

tehnic, de unde vor rezulta apoi cu totul alți indicatori tehnico-economici, 

adaptați efectiv pe fiecare corp de clădire. În acest moment avem o sumă 

globală. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: Pentru că, în viață, în general, 

înafara rațiunilor obiective există și rațiuni subiective, eu vreau să insist asupra 

unui element al rațiunilor subiective. Suntem dominați în ceea ce facem și de 

obiective și de necesități, dar și de coeficiente de mândrie. Toate țările lumii, 

toate regiunile patriei au astfel de sentimente și la acest capitol fac eu trimitere 

acum. Palatul Administrativ pe care-l are în gestiune Consiliul județean 

Maramureș a urmat regimul tuturor clădirilor cu această destinație din România, 

dar acest regim a fost sinuos și stufos. Au fost unele reabilitări însă minore și 

uneori chiar contraproductive, dacă vorbim de cartea tehnică generală a 

construcției. Au fost și reabilitări, ajustări bune, cum este de exemplu spațiul 

acesta. Noi aici nu doar aprobăm actele noastre normative, speciale, ci, de noi 

rămân și niște documente de arhivă care trebuie să fixeze ziua de azi ca un 



moment important căci se pornesc mecanismele de derulare ale unor proceduri 

care sperăm ca în final vor duce la reabilitarea și înfrumusețarea, la 

eficientizarea și creșterea gradului de utilitate publică a clădirii, la reducerea 

costurilor, etc.  

În Baia Mare există un coeficient de mândrie locală, o combinație între 

mândria transilvană și cea maramureșeană. În vremurile în care țara noastră se 

reconstruia și construia mult noi am avut aici nu numai echipe de arhitecți foarte 

buni dar am avut și promotori foarte buni, inclusiv în acest Palat sau în clădirile 

anterioare acestuia. Pe coperta cărții importante și de referință ”Dicționar 

mondial al arhitecților” este fotografia Palatului nostru Administrativ, pentru că 

este clădirea considerată  cea mai frumoasă, cea mai bine așezată pe fluxurile 

funcționale ale circuitelor firești cetățeni/aleși ai cetățenilor, o clădire salutată și 

respectată de arhitecți, de către toți cei care se pricep la arhitectură publică de 

lucru instituționalizată și instituțională.  

Au fost momente grele, uneori și momente tensionate. Toți cei care ajung 

în unele poziții de demnitate publică vor să realizeze cât mai mult din ceea ce își 

propun în mandatele lor. Eu am plecat de-aici, din funcția de vicepreședintele 

Consiliului județean Maramureș în Senatul României în 1992 și, printre 

obiectivele pe care mi le-am așezat în mapa mea de portofoliu de probleme a 

fost și acela de a mă lupta cu guvernul ce ar fi urmat să se constituie – guvernul 

Văcăroiu – cu care m-am luptat 4 ani de zile și nu am putut birui HG 113, în 

care era stabilit că palatele politico-administrative sunt în subordinea 

guvernului. Cei din guvern nu au vrut să cedeze, zicând că e patrimoniu 

național, că țara așa este unitară, că escaladăm cine știe ce probleme, 

sciziparități ori tensiuni, dacă dăm aceste clădiri la județe. 

Mă bucur foarte mult și vreau să rămână în stenogramele noastre aceste 

precizări ale mele, pentru că, trebuie să acceptați că, dincolo de toată 

operativitatea pe care ne grăbim să o punem în operă prin deciziile noastre, prin 

hotărârile noastre, trebuie să avem grijă și la modul în care se sedimentează 

aceste informații despre lucrurile importante pe care suntem porniți să le facem 

în acest mandat. 

Președintele Gabriel Zetea: Palatul Administrativ este într-adevăr 

centrul administrativ al județului, un simbol pe care îl dorim îmbunătățit, cu 

păstrarea însă a caracteristicilor actuale și care îl așează în topul clădirilor de 

acest fel din România. 

Acum, dați-mi voie să vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

 

Cu 22 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.216/2017 

privind aprobarea proiectului „Reabilitare Palat Administrativ”,  

finanțat prin POR 2014-2020, precum și a cheltuielilor aferente 

 



  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: D-le președinte, eu mă bucur 

tare mult pentru acest lucru și aș dori ca proiectul să se finalizeze, pentru că 

tocmai pentru acest motiv am transferat clădirea în urmă cu câțiva ani de la 

Prefectură spre Consiliu, fiindcă prefectura nu ar avea niciodată bani să facă 

astfel de reabilitări.  

Președintele Gabriel Zetea:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție 

„Reabilitare Palat Administrativ”. 

 

S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.217/2017 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  

pentru obiectivul de investiție „Reabilitare Palat Administrativ” 

 

 Președintele Gabriel Zetea:   3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte 

cheltuieli de investiţii” pe anul 2017.  

 Este vorba de a introduce în lista obiectivelor de investiții a consiliului 

județean ”servicii de expertiză tehnică aferente recepției la finalizarea execuției 

lucrărilor construcției la Centrul de Vizitare din Pasul Prislop – Parcul Național 

Munții Rodnei, unde, am discutat cu toții, există destul de multe probleme în 

ceea ce privește recepția obiectivului de investiții și avem nevoie de o expertiză 

tehnică pentru a putea avea cumva și o idee din exterior asupra tuturor 

problemelor de acolo. 

 

S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.218/2017 

privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii”  

şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017 

 

Președintele Gabriel Zetea: 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de 

investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile 

bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de 

ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş.  

Este vorba de prelungirea cu 1 an a contractului de credit pentru 

cofinanțarea proiectelor europene, în special proiectul Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în județul Maramureș (SMID). 

 

 



S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.219/2017 

privind modificarea Hotărârii nr.164/30 octombrie 2013 

 privind încheierea Contractului de credit de investiţii,  

a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate  

din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale, 

 precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară  

între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş 

 

 Președintele Gabriel Zetea: 5. Proiect de hotărâre de retragere a unor 

sume aprobate prin Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului 

cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017.  

 Este vorba de retragerea sumelor de la pozițiile 11 și 15 – Festivalul 

”Hora la Prislop”, care, din păcate, din cauza reabilitării DN 18 și a lucrărilor 

de construcție din acea zonă, nu s-a mai desfășurat și, de asemenea, retragerea 

sumei de 50 mii lei de la Festivalul Castanelor, urmând ca protocolul pe care-l 

avem cu municipiul Baia Mare privitor la acest eveniment să fie în continuare 

onorat de către o instituție din subordinea noastră, și anume Ansamblul 

Folcloric Național Transilvania.  

 

S-a adoptat, cu 22 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.220/2017 

de retragere a unor sume aprobate prin Hotărârea nr. 67/ 2017 

privind aprobarea Programului cultural prioritar  

al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017 

 

 Consilierul judeţean Teodor Ardelean: Dl-e președinte, stimați colegi, 

cum aș putea face un preambul la ceea ce am să vă spun decât  amintind că 

uneori în viață, tocmai atunci când vrei să faci lucrurile în cea mai bună 

manieră, poate că sfârșitul nu este de aceeași factură. Comisia votată de noi aici, 

împreună cu comisiile de cultură și de buget-finanțe am aprobat finanțările unor 

activități culturale și, dintr-un exces de zel și un plus de generozitate, am 

acordat sume, pe parcursul întâlnirilor din aceste comisii, astfel încât, până în 

final vă mărturisesc că greșeala principală este a mea pentru că știu pe de rost 

toate proiectele astea și trebuia să știu că proiectul ”Conferință Internațională 

de Onomastică” nu a cerut decât 15 mii lei iar în final noi am aprobat 19 mii. În 

consecință proiectul nu poate fi finanțat, dar Centrul Universitar Nord mai are 

alte două proiecte – unul finanțat cu 5 mii iar altul cu 7 mii – așa că eu cred că 

soluția solomonică, salvatoare, ar fi ca în corsetul întregii sume acordate pentru 

cele 3 proiecte înaintate de Centrul Universitar Nord Baia Mare, comisia de 

cultură împreună cu cea de buget-finanțe să găsească o soluție, să nu mai 



întrunim comisia de evaluare a proiectelor și nici pe colegii de la finanțări care 

nu pot nici să-și atribuie vreo decizie dar nici să nu facă virament. 

 Președintele Gabriel Zetea: Sunt foarte multe proiecte culturale 

finanțate în acest an de consiliul județean. De anul viitor cred că ar trebui să 

avem o altfel de finanțare pentru programele culturale, eventual ca în fiecare 

lună comisia de cultură să facă evaluările proiectelor depuse spre finanțare, să 

avem o sumă clară din care să le finanțăm, fără a mai apela apoi la rezerva 

bugetară. O astfel de propunere o vom face la finalul acestui an, pentru ca anul 

viitor să intrăm cu o nouă filozofie de finanțare a proiectelor culturale. Guvernul 

se gândește ca în luna noiembrie a acestui an să aibă aprobat proiectul de buget 

pentru anul viitor, parlamentul să îl ia în dezbatere în luna decembrie, astfel 

încât în ianuarie-februarie să avem aprobate și bugetele locale. 

 Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Am luat în calcul inclusiv o 

degrevare a bugetului consiliului județean pe proiectele culturale, sens în care 

am deschis deja o discuție cu GAL-urile în care suntem membri și împreună cu 

care am găsit o linie de finanțare care s-ar preta pentru finanțarea proiectelor 

culturale, într-un parteneriat cu toate cele 4 GAL-uri pe care le finanțăm. Adică 

să facem cel puțin ca pentru acele acțiuni care se regăsesc pe raza teritorială a 

fiecărui Grup de Acțiune Locală să venim cu o finanțare undeva până în jur de 

20 de mii de euro/fiecare acțiune. Este important să găsim mecanismele prin 

care GAL-ul să vină și să susțină financiar acțiunea noastră, pe măsura 

respectivă, adică măsura 6.3. Am cerut sprijinul d-lui președinte pentru a ni-l 

pune la dispoziție pe dl. Cocoșilă Dan de la Biroul Relații Internaționale, 

deoarece este persoana care știe ce demersuri trebuie făcute în privința 

finanțărilor, astfel ca să avem o legătură permanentă cu partenerii noștri de la 

Grupurile de Acțiune Locală. 

 Președintele Gabriel Zetea: Alături de colegii de la Cabinetul 

Președintelui am început o analiză a tuturor acestor proiecte culturale pe care le-

am finanțat și am constatat că sunt foarte multe acțiuni culturale care țin până la 

urmă de viața unei comunități locale. Așa că am putea avea discuții cu 

autoritățile locale ca să finanțeze ei aceste proiecte culturale. Doar în municipiul 

Baia Mare sunt peste 14 miliarde de lei pe care consiliul județean i-a dat pentru 

a finanța acțiuni locale care țin efectiv de municipiul Baia Mare, în condițiile în 

care Baia Mare are un buget destul de mare și îndestulător pentru a finanța ei 

aceste acțiuni. Vom revedea care sunt prioritățile noastre, inclusiv cele din 

Programul cultural prioritar, deoarece anul viitor va trebui obligatoriu să punem 

accent pe manifestările legate de Centenar.  

 Consilierul județean Marinel Kovacs: Referitor la acțiunile culturale 

din programul prioritar sau cele din fondul de rezervă, ar merge foarte bine pe o 

linie de finanțare cu GAL-urile, cum spunea dl. vicepreședinte. Pe de altă parte, 

municipiul Baia Mare are mult mai mare capacitate financiară să finanțeze astfel 

de acțiuni. Așa că părerea mea este că ar trebui să vedem să finanțăm strict ceea 

ce se referă la județul Maramureș și nu neapărat ce ține de alte localități, de alte 



administrații. Să finanțăm proiectele de anvergură, în care sunt implicați mai 

mulți solicitanți din județ. 

 Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Ca unul care am participat la 

aproape toate manifestările din Programul cultural prioritar, s-a simțit oarecum 

o creștere calitativă a acțiunilor cuprinse în acest Program și fiecare instituție cu 

care am intrat în parteneriat pentru realizarea acestuia și-a diversificat oferta 

culturală. Mai mult, am asistat la o reîntoarcere la zona tradițională și a 

valorificării potențialului tradițional. Introducerea în cadrul Programului 

cultural a ”Serilor de Poezie de la Desești”, a ”Festivalului Internațional de 

Poezie de la Sighet” și a altor acțiuni similare cred că arată disponibilitatea și 

deschiderea noastră, a tuturor, spre acest gen de proiecte culturale.  Este un pas 

înainte, lucrurile vor intra încet pe un făgaș normal și noi vom finanța calitatea 

și nu cantitatea. 

 Consilierul județean Cornel Varga: În calitate de președinte al comisiei 

pentru cultură m-am aplecat, împreună cu colegii din comisie, asupra ideii de a 

promova efectiv numai acele proiecte culturale care sunt pentru județul 

Maramureș. Am organizat 16 întâlniri doar pe această temă și nu de puține ori 

ne-am aflat în dilemă asupra a aceea ce să aprobăm spre finanțare. Dar în final 

toți colegii au înțeles că trebuie să aprobăm ceea ce are prioritate pentru județul 

Maramureș. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi: Eu nu cred că Baia Mare nu 

face parte din județul Maramureș. Trebuie să fim atenți, că ar fi păcat să 

excludem băimărenii din județul Maramureș! 

 Consilierul judeţean Teodor Ardelean: D-le președinte, stimați colegi, 

fiind o ședință extraordinară mai lejeră profit și eu și mai punctez câteva 

elemente, spre retina memoriei dvs. În cadrul discuției de până acum, la această 

paletă de subiecte care înseamnă cultură, eu vin și spun că nu asta este 

important, ce buget are municipiul Baia Mare pentru că mă interesează mai mult 

să vedem cât din acest buget este destinat cu-adevărat implementării culturii. 

Fără cultură dispărem! Trăim biologic cât ne dă Dumnezeu și dispărem ca 

entitate, ca entitate de solidaritate, ca ființă spirituală și intelectuală. Dar 

dispărem și dacă noi ne comportăm în maniere indecente, grobianiste, sau 

cultivăm prea mult hedonismul, practica și filosofia plăcerii. Vorbim foarte mult 

despre ortodoxie dar este mult mai importantă ortopraxia, adică modul în care 

învățăturile creștine sunt puse în practica fiecăruia și în practicile de 

colectivitate, de cult. Baia Mare a dovedit că este iresponsabilă la capitolul 

finanțări culturale. A propus o sumă derizorie pentru finanțarea proiectelor 

culturale și a făcut o triere încărcată de iresponsabilitate. Noi, în cele 16 întâlniri 

pe comisie am stabilit niște principii și am zis că cel mai important eveniment 

cultural este Festivalul Coral Internațional ”Liviu Borlan” și i-am dat cea mai 

mare sumă, urmat de Conferința Internațională de Onomastică – ediția a IV-a, la 

care au fost 132 de cercetători din 23 de țări ale lumii! Spun asta pentru că toate 

s-au desfășurat la Biblioteca Județeană și eu i-am ajutat cel mai mult, mai mult 



decât ar reprezenta suma pe care noi am aprobat-o și nu s-au putut alimenta din 

ea. Le-am pus la dispoziție logistică, spații în incinta Bibliotecii pentru care nu 

au trebuit să plătească nici o chirie. Drept urmare, se întâmplă lucruri de o 

inerție pozitivă excepțională! Un savant, profesor universitar la Bordeaux, care 

și-a susținut lucrarea foarte interesantă despre onomastica francofonă 

contemporană, avea numele cam unguresc și l-am întrebat de unde este. Mi-a 

spus că din Budapesta, dar e de 20 de ani la Bordeaux. I-a plăcut atât de mult 

conferința, Biblioteca și municipiul Baia Mare încât, după ce a plecat de la 

conferință a scris ”A NagyBányayi Passacaglia”, prin care a demonstrat cât de 

iubitor este de Baia Mare.  

 Din solidaritate participativă a dvs. pentru mine, vreau să vă spun că 

nimic nu m-a încântat mai mult din ceea ce au vorbit clujenii despre mine ieri la 

Cluj unde mi s-a lansat o carte la Târgul Internațional de Carte, decât faptul că 

s-au referit doar vreo 30% la mine pe când ceilalți 70% s-au referit la Biblioteca 

Județeană ”Petre Dulfu” pe care o conduc, precum și la celelalte mici 10 

biblioteci românești pe care le-am făcut în 10 colțuri de lume.  

 D-le președinte, eu, împreună cu primarul din Oncești, v-am înaintat o 

solicitare – și vă rog să insistați asupra decelării tuturor resorturilor posibile. De 

6 luni lucrăm o echipă de 6 oameni să selectăm fond de carte, din toate donațiile 

pe care le-am primit la biblioteca județeană de la cetățeni, și am ales 5.000 de 

cărți pentru înființarea Bibliotecii Comunale din Oncești, profitând de faptul că 

acest primar a achiesat la ideea de a face bibliotecă în comunitatea sa, în timp ce 

alți primari nu doar că nu au achiesat ci s-au împotrivit. Am selectat 5.000 de 

cărți, din care 2.000 de cărți noi și 3.000 vechi care nu au mai fost editate și nu 

pentru că ar fi uzate, în principal literatură bună, solidă, pentru bibliografie 

școlară, cărți care au fost transportate deja la Oncești. Solicitarea mea de acum – 

pentru că voi avea mai târziu și altele – este că din acea bibliotecă comunală nu 

pot lipsi circa 200 de lucrări de referință (albume, atlase, enciclopedii, 

dicționare, antologii, crestomații, etc.) care adunate laolaltă valorează circa 30 

de mii de lei. Pentru o bibliotecă, suma aceasta reprezintă foarte puțin față de 

100 de mii cât le-am dăruit eu! Ieri am fost gratulat cu titlul de homo 

demiurgicus, dar dacă dvs. vă luptați împotriva lui homo demiurgicus să nu 

credeți că demiurgul renunță la drumurile sale ! Dacă dvs. nu veți găsi căile de 

legalitate și nu veți găsi mecanismele subiective interioare de solidaritate și de 

aprobare, eu am soluție să vă fac și de minune! Dau banii ăștia de la mine! Asta 

nu e o amenințare, ci un gest prietenesc! 

 Președintele Gabriel Zetea: Vom găsi până la urmă soluțiile de 

finanțare și până la ședința viitoare voi pune la dispoziția fiecărui consilier 

județean și presei toate acțiunile culturale finanțate de consiliul județean, aici în 

municipiul Baia Mare, pentru a vedea imensa discrepanță care există între 

cererile de finanțare din restul județului și ceea ce finanțăm efectiv aici, în 

municipiul Baia Mare. Cum am spus, sunt peste 14 miliarde lei acordați ca 

finanțare pentru Baia Mare, pentru acțiuni culturale, pentru culte și acțiuni 



legate de tineret. Este o disproporție, din păcate mult prea mare față de ceea ce 

oferim județului și ce oferim municipiului, mai ales în condițiile în care, în acest 

an, municipiul nu a avut deloc un buget generos pentru a finanța acțiunile 

culturale, așa cum am discutat că am dori să continuăm proiectele propuse în 

Caietul de candidatură a municipiului Baia Mare la titlul de capitală culturală 

europeană. Suntem un partener loial, corect, am susținut candidatura 

municipiului Baia Mare și o vom face și acum când se vorbește de capitala 

culturală a tineretului. Am susținut municipiul Baia Mare și anul trecut și o vom 

face și în acest an dacă se va mai dori organizarea Sărbătorii Castanelor și 

suntem alături de ei de fiecare dată. Dar cred că și ei trebuie să revină la nivelul 

de finanțare acordat cu adevărat acelor acțiuni culturale prioritare importante și 

serioase pentru băimăreni. 

 Consilierul județean Nicolae Mișulec: Dl. Teodor Ardelean a  discutat 

aici foarte frumos despre biblioteca județeană, despre bibliotecile comunale, dar 

am și eu rugămintea ca toate aceste biblioteci comunale să fie implicate în 

sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, de anul viitor. Pentru că ele trebuie să fie 

acele care duc sărbătoarea asta în acele comunități din rândul cărora provin și 

eu. 

 Consilierul judeţean Teodor Ardelean: Mișulec are dreptate, și 

bibliotecarul din Bistra este unul din cei mai harnici!  

 Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu mai aveți intervenții, vă mulțumesc 

pentru prezentă și declar ședința închisă. 

 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 4 

octombrie 2017. 
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