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al ședinței extraordinare a Consiliului judeţean Maramureș 
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Şedinţa extraordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.818/19.10.2017.  

 Sunt prezenți 28 consilieri județeni dintr-un total de 35. 

 Invitați: directori din aparatul de specialitate al consiliului, conducători ai 

instituțiilor subordonate, mass-media județeană, alți invitați. 

 Ședința este condusă de Președintele Consiliului Județean Maramureș, 

Gabriel Zetea. 

 Este supus spre adoptare și votat cu 27 voturi pentru următorul proiect de 

ordine de zi: 

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

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

2017; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor de 

promovare a Județului Maramureș în perioada Noiembrie - Decembrie 

2017. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 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 despre modificarea denumirii unui proiect deja aprobat în lista 

de investiții.  

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia de buget-finanțe a dat aviz 

favorabil. 
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S-a adoptat, cu 27 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.221/2017 

privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii”  

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

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor de promovare a 

Județului Maramureș în perioada Noiembrie - Decembrie 2017.  

Am considerat oportun să comasăm într-un singur mare proiect toate cele 

4 evenimente importante pe care consiliul județean le va derula în această 

ultimă perioadă a anului. Vorbim despre: 1) aniversarea a 25 de ani de la 

înființarea Consiliului județean Maramureș; 2) participarea județului la Târgul 

de turism al României – ediția de toamnă; 3) sărbătorirea Zilei Naționale a 

României la Bruxelles și la Londra; și 4) evenimentul tradițional al județului, 

”Crăciun în Maramureș”. Vom aproba organizarea evenimentelor, calendarul 

acestora așa cum este el trecut în anexă, Caietul de sarcini, suma aprobată de 

către consiliul județean, precum și Protocolul de colaborare dintre instituția 

noastră cu instituțiile de cultură: Ansamblul Folcloric Național Transilvania, 

Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Centrul Județean pentru 

Promovarea Culturii și Școala Populară de Artă ”Liviu Borlan” Baia Mare.  

 Cu privire la primul eveniment avem în vedere data de 10 noiembrie 

2017, cu un ciclu de evenimente: Ziua porților deschise la Consiliul județean 

Maramureș, pentru toți cei care doresc să viziteze Palatul Administrativ, cu un 

element de noutate aici – urcarea în turn, pe care vom încerca să îl igienizăm 

până pe 10 noiembrie - pentru o panoramă interesantă. Vom face apoi ședința 

festivă, cu mape pe care le vom oferi tuturor consilierilor județeni care au fost 

din 1992 încoace. Vom mai oferi plachete aniversare, precum și o Istorie a 

consiliului județean, în care vom prezenta tot ceea ce am făcut și proiectele de 

viitor pe care le avem aprobate conform Strategiei de dezvoltare. Vom participa 

apoi cu toții la o  masă, la un cocktail, iar seara va fi un concert în fața Palatului 

Administrativ, organizat de către Ansamblul Național Transilvania, care va fi un 

preambul al aniversării Zilei Naționale a României. Vrem să dăm un mesaj de 

unitate, vrem să avem invitați din zona românească din Ucraina, Republica 

Moldova, precum și din provinciile istorice ale României: Moldova, 

Transilvania și Țara Românească. Vom încerca, de asemenea, să pornim încă 

din data de 10 noiembrie, iluminarea ornamentală a Palatului Administrativ, în 

culorile tricolorului României, pe care să o menținem până în luna decembrie.  
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În ceea ce privește al doilea eveniment - Târgul de turism care se va 

desfășura la București – ROMEXPO, în perioada 16 – 19 decembrie 2017 – a 

devenit deja o tradiție ca noi să avem un stand acolo. Vom fi prezenți alături de 

Ansamblul Folcloric Național Transilvania și în fiecare din cele 3 zile cât vom 

fi prezenți acolo vom aborda teme diferite de promovare a județului: într-o zi 

meșterii populari, tradiționali ai Maramureșului, într-alta vom prezenta portul și 

dansul tradițional și într-o altă zi prezentarea produselor tradiționale 

gastronomice specifice județului nostru. Vom încerca să aducem noutăți în 

cadrul acestui stand, cum am făcut de fiecare dată când am fost prezenți acolo, 

astfel încât să atragem cât mai mult public. 

 Al treilea eveniment – sărbătorirea Zilei Naționale la Bruxelles și Londra 

– pentru deplasarea la Bruxelles avem invitația din partea europarlamentarilor 

care ne-au vizitat județul în urmă cu o lună de zile; o bună parte din cheltuielile 

de deplasare vor fi suportate de Parlamentul European. Acolo vom avea o zi 

întreagă pentru a organiza workshop-uri, care să vorbească despre Maramureș, 

despre costumele noastre populare tradiționale, nu doar de la noi ci din întreaga 

țară, despre dansurile noastre tradiționale și despre gastronomia maramureșeană. 

În data de 29 noiembrie ne vom deplasa spre Londra, la invitația ambasadorului 

Dan Mihalache, căruia îi mulțumesc; în 30 vom participa la dineul oficial oferit 

de către Ambasada României celorlalte misiuni diplomatice. Pe data de 1 

decembrie vom participa alături de Institutul Cultural Român pentru a sărbători 

Ziua Națională a României, iar pe data de 2 decembrie ne vom afla în stradă, în 

mijlocul cetățenilor români plecați acolo, pentru a sărbători împreună acest 

mare eveniment. 

 Este un efort pe care îl facem și pentru cei care au plecat de-aici, mai ales 

că avem experiența anului trecut când în Plaza Major, la Madrid, am trăit 

momente extraordinare împreună cu românii noștri aflați acolo, care s-au 

bucurat enorm că noi facem acest efort pentru ei. 

 ”Crăciunul în Maramureș” este un eveniment care nu cred că mai are 

nevoie de nici o prezentare și pe care preconizăm să-l desfășurăm în perioada 23 

– 28 decembrie 2017, cu deschiderea oficială pe 23 decembrie la Muzeul 

Satului din Baia Mare, unde vom crea acel moment frumos prin care sărbătorim 

tradițiile Maramureșului. În fiecare zi din program vom încerca să organizăm 

evenimente alături de artiști importanți care să vină alături de noi și să susțină 

această perioadă între sărbători. Vrem ca între Crăciun și Anul Nou să oferim 

puncte de atracție, pentru a atrage cât mai mulți turiști înspre Maramureș, să le 

oferim evenimente noi, astfel încât să umplem pensiunile cu turiști și în această 

perioadă nu doar de Crăciun sau de Anul Nou. Marea majoritate a instituțiilor 

partenere cu care vom încheia protocolul de colaborare au bugetele alocate 

pentru a crea aceste evenimente. Noi avem ca efort bugetar nu o sumă mare, 

prin care să susținem toate aceste evenimente. 
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 Consilierul județean Gheorghe Marian: D-le președinte, vizavi de 

sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea Consiliului județean Maramureș și de 

vizitarea clădirii Consiliului județean, aș vrea să spun că urcarea în turn este o 

idee foarte bună dacă s-ar pune la punct liftul și dacă am reuși până atunci să 

punem în cele 4 colțuri Ceasul care în anul 1984 cânta melodia ”Câtu-i 

Maramureșu !”. I se spunea ”Ceasul lui Vaida”, și chiar dacă acum i s-ar spune 

”Ceasul lui Zetea” ar fi o emblemă a Maramureșului!  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dacă-i 

spuneți ”Ceasul lui Zetea” atunci nu-l pun, aia-i clar, dar vroiam să vă spun că 

inclusiv acțiunile acestui eveniment vor purta această denumire ”Cât îi 

Maramureșu !”, tocmai pentru că am discutat aceste aspecte enunțate de dvs. 

Dacă vom reuși până atunci igienizarea astfel ca accesul în turn să se facă fără 

nici un fel de probleme vom face și acest lucru, dacă nu, ne vom rezuma la 

restul Palatului Administrativ. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, la această 

paranteză cu turnul,  aș fi curios dacă cineva știe ce reprezintă designul acestui 

turn, pentru că are legătură cu ceea ce a însemnat cândva economia 

Maramureșului. Vă spun eu, este vorba de un puț de mină. Turnul a fost 

conceput ca un puț de mină, cu diverse nivele sau orizonturi. Pentru că istoria 

noastră de la 1300 încoace este legată de minerit, așa a fost gândit și acest turn. 

 Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, dacă tot au venit 

colegii liberali cu această propunere vizavi de ceas, mă gândesc dacă nu am 

putea face niște escaladări ale acestui turn pe frânghii! Ar fi o treabă 

excepțională! 

 Consilierul județean Doru Lazăr: D-le președinte, vizavi de Caietul de 

sarcini care ne-a fost pus în mape, la ”obiectul contractului” apare doar 

”aniversare la 25 de ani de la constituirea consiliului județean, după care apar 

specificații tehnice după numerotarea paginilor care de fapt lipsesc. Deci, 

documentele mele sunt incomplete. 

 Consilierul județean Gheorghe Marian: Au apărut ulterior, trebuie să 

le aveți.  

 Consilierul județean Nicolae Mișulec: Vreau să spun maramureșenilor 

și presei că sunt mândru că România, Ministerul Turismului, Ministerul de 

Externe au ales Maramureșul să-i reprezinte! Oare câte județe nu ar dori acest 

lucru? Oare câte județe nu ar dori să sărbătorească 1 Decembrie în mijlocul 

românilor la Londra, la Bruxelles? Guvernul României, România, a ales 

Maramureșul ! Domnule Gabi Zetea îți mulțumim pentru acest efort și această 

ofertă! 

 Consilierul județean Anton Rohian: Dar, domnule Mișulec, problema 

cu învățământul în limba română din Ucraina cum e? Că e foarte interesantă 

problema asta a dumitale ca drepturi pe care le ai aici cu ucrainienii!  
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 Consilierul județean Nicolae Mișulec: Am venit pe drum împreună cu 

dl. Beuca, cu care am conceput să facem o scrisoare deschisă, toți primarii și 

consilierii județeni de etnie ucraineană, aleși pe partidele naționale, să cerem 

Guvernului Ucrainei, Ambasadei României din Ucraina să respecte drepturile 

românilor cum avem noi în România! Nu cerem altceva mai mult, numai 

aceleași drepturi care le avem noi în România! Chiar astăzi Liceul ”Taras 

Sevcenko” din Sighetu Marmației sărbătorește 20 de ani de la înființare. Este un 

lucru minunat și acest lucru vă spun simplu: respect România! Duminică voi 

merge într-o delegație în Ucraina împreună cu primarul de la Oncești care 

probabil că se înfrățește cu ceva comună de-acolo, și am să le transmit și prin 

viu grai acest lucru, pentru că la fel cum noi avem drepturi în România o să le 

cerem și celorlalte minorități ale Ucrainei aceleași drepturi.  

 Consilierul județean Florica Roman: Vizavi de sărbătorirea 

evenimentului nostru de suflet de la 1 Decembrie cred că acest lucru se 

datorește faptului că nu numai ministrul de Externe dar personal dl. președinte 

Gabriel Zetea are o relație specială cu dl. ambasador și datorită acestui fapt s-a 

făcut și s-a îndreptat spre Maramureș. Deci totul merge pe bună înțelegere, pe o 

conlucrare deosebită și mai presus de tot este acest patriotism local la care țin și 

cei plecați de pe aceste meleaguri în alte părți ale lumii. 

 Apreciez în mod deosebit ordinea de zi și bine că s-a făcut această ședință 

extraordinară. Felicit pe cei care s-au ocupat de acest lucru! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: O 

singură precizare aici: dl. Mihalache are o relație specială cu întreg județul 

Maramureș ! 

 Consilierul judeţean Teodor Ardelean: D-le președinte, apreciez și eu 

că este foarte important să ne implicăm și aș vrea totuși, măcar pentru 

stenograme, să se retina că probabil la aniversarea celor 25 de ani n-o să fie 

timp pentru a sublinia atâtea și atâtea dimensiuni ale activității într-un consiliu 

județean cum e Maramureșul, măcar astăzi, când avem o ordine de zi mai puțin 

încărcată, vreau să vă mărturisesc că știu ce vorbesc și vorbesc ce știu ! Deci pot 

să fac comparații și aprecieri, și chiar dacă unii au sărit înaintea Maramureșului 

câteodată cu initiațive din exterior, din păcate au sfârșit-o fie neproductiv, fie 

nefericit. Dau exemplul Prahovei, și e concitadinul nostru cel care a făcut cele 

mai multe busturi ale unor personalități românești în străinătate. Noi am început 

aceste activități în anul 1992. V-o spun pentru că atunci Consiliul judeţean 

Maramureș a devenit dintr-o dată mai important decât orice alt consiliu judeţean 

prin faptul că numai așa ne-am putut înțelege, cu un președinte și trei 

vicepreședinți. Toți cei din București se întrebau ce e la noi, iar eu când am 

vorbit la telefon cu secretarul general al guvernului i-am spus: ”Domnule, dar 

voi nu cunoașteți țara! Acesta-i cel mai mare județ al țării, pentru că are și parte 

din  Transilvania în el și Maramureșul atâta cât este în România. Și noi avem 

nevoie de trei vicepreședinți pentru că n-am spus eu că numai așa ne putem 

împăca țărăniștii cu liberalii, cu peuneriștii și feseniștii, ci așa am început. Și 
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începând așa, imediat după aceea, când am ajuns senator, am rupt barierele, și 

am fost primul consiliu judeţean care a cerut și a obținut supliment de parc auto. 

Toate lucrurile acestea sunt importante pentru buna funcționare a unui 

organism. Am fost primii care am ieșit în străinătate, pentru că pe atunci nu era 

voie să mergem în afara granițelor fără aprobarea Ministerului Afacerilor 

Externe. Sigur, ieșisem și în mandatul în care Pop Anton a fost primar al 

judeţului, aveam o continuitate și am început, evident, cu Ucraina cu care eram 

vecini prin tradiție din perioada partidului comunist, dar am mers și mai departe. 

Am mers la Szolnok, și cei de la municipiu și cei de la județ, și am început 

deschiderile europene. Acum suntem deja la o fază mult superioară, dar pe care 

trebuie să o evaluăm foarte bine, pentru că noi nu vom putea să ieșim în 

străinătate numai în acest stil, pentru că nu trebuie să uităm latura cealaltă, a 

culturii, care este latura sobră, serioasă, eminamente culturală și elitist culturală, 

este academică, este științifică și vreau să vă spun că, în ciuda faptului că nu 

face parte din programul pentru Centenar al judeţului – pentru că programul 

demarează numai anul viitor – după amiază avem cea mai înaltă personalitate, 

cel mai important istoric din România, academicianul Ioan Aurel Pop, care a 

venit pentru a fi referent la o teză de doctorat minunată și va conferential în 

amfiteatrul Centrului Universitar Nord. Este însoțit și de rectorul Universității 

Tehnice care în acest fel vine și se apropie de instituția sa de aici, și săptămâna 

viitoare vine și vorbește despre monumentele UNESCO din Maramureș 

academicianul Răzvan Theodorescu. Se fac demersuri să atragem elita 

importantă a țării, - și acum vreau să aduc un mic balsam pentru cei pe care      

i-am rănit, fiindcă uneori eu și rănesc, arunc săgeți neotrăvitoare dar usturătoare 

către cei care văd Maramureșul numai în postura de județ folcloric. Este foarte 

greșit să mergem așa pentru că pur și simplu uităm, scoatem din câmpul vederii 

personalitățile cardinale pe care le avem, înseamnă că uităm și de Mihaly de 

Apșa, și de Mihai Pop, și de toată pleiada pe care ne-a dat-o acest ținut. 

 În consecință, vă rog să meditați la ce vă spun astăzi, pentru că în 

Programul Centenar dacă vom face numai folclor riscul este să rămânem      

într-adevăr un județ care conservă, care-i minunat, care-i frumos și la care 

merită să mergi, să inviți, și vom scăpa din vedere o anumită dimensiune. Și 

chiar dacă în ultimele zile v-a supărat Marinel Kovacs prin ceea ce a spus 

despre un subiect care este la ordinea zilei, eu vreau să așez pe rana dvs. un mic 

balsam și să vă spun că el, colegul și prietenul meu Marinel Kovacs, care a fost 

poreclit de presă ”Zgârciomănel” a fost un excelent președinte de consiliu 

judeţean, pentru că latura asta la care tot fac eu acum apel, latura culturală, el a 

priceput-o din prima! Atunci am avut cele mai mari realizări pentru bibliotecile 

românești făcute în străinătate! 
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 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: De 

acord cu dvs., d-le Ardelean, și o să încep cu finalul a ceea ce ne-ați transmis în 

ceea ce privește Anul Centenar. Eu am constituit deja Comisia Centenar, în care 

sunteți niște personalități importante, consilieri județeni și reprezentanți ai 

autorităților locale din Băsești, Șișești și Sighetu Marmației, și de la dvs. 

așteptăm propuneri pentru acțiunile pe care să le finanțăm anul viitor. Mi-ați 

pasat mie această problemă dar v-o pasez înapoi, pentru că așteptăm de la 

această comisie să organizeze aceste manifestări la standardul cel mai înalt pe 

care-l poate gândi. Așteptăm cu toții aceste propuneri de la dvs., de la oamenii 

în care avem încredere că ne puteți propune cu adevărat evenimente de înaltă 

ținută, prin care să facem cunoscut Maramureșul. Liniile de finanțare ale 

consiliului judeţean sunt pentru toate domeniile importante ale judeţului 

Maramureș, iar pentru cultură este alocată cea mai mare sumă, lucru extreme de 

important.  

 Consilierul judeţean Teodor Ardelean:D-le președinte, știu că vă e la 

suflet primarul din Oncești, care și nouă ne este drag, și care face lucruri 

minunate acolo. Dar să știți că în bătălia pentru iluminarea poporului, la care și 

eu personal m-am înscris de multă vreme – dat fiind că gradul de ignoranță 

astăzi este mai mare decât în urmă cu 150 de ani pentru că se judecă față de 

cunoașterea de astăzi – trebuie să avem grijă și de carte. V-am făcut un referat și 

sper să ajungă pe ordinea de zi a colegilor, și am ajuns la circa 100 mii lei carte 

donată, din care 2.000 volume noi și vreo 3.000 de volume vechi, pentru a 

întemeia bibliotecă în această comună, care-și dorește să aibă bibliotecă. Dacă 

dvs. și colegii care votați cu destulă înțelegere și chiar ușurătate să mai dăm ca 

să mai facem evenimente pe la Oncești și nu veți găsi să dați și această sumă 

pentru carte, în acel moment, d-le președinte, cu toată comisia Centenar și cu tot 

managementul de la biblioteca județeană, eu vă părăsesc! Pentru că nu pot face 

parte dintr-un conclav de oameni care dau bani pentru orice cred ei că este 

important, dar nu pentru carte! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: La 

ultima ședință de consiliu judeţean v-am asigurat de întreg sprijinul meu și nu 

cred să existe vreo opoziție din partea vreunui consilier judeţean la această 

extrem de importantă inițiativă, aproape unică în ultima vreme în peisajul 

cultural maramureșean. 

 Consilierul judeţean Anton Rohian: D-le președinte, ieri a fost un 

eveniment foarte important la o instituție din subordinea noastră – Muzeul de 

istorie și arheologie – și cred că ar fi important să-i ascultăm și pe acești 

arheologi, să vedeți ce muncă desfășoară și ce scot la suprafață din istoria 

noastră, pentru că eu cred că noi suntem mai importanți din punctul de vedere a 

ceea ce avem sub pământ decât ce avem la suprafață. Trebuie să discutăm cu 

seriozitate aceste aspect, pentru că arheologii au niște probleme legate de 

administrațiile locale unde nu prea găsesc înțelegere, și mi-am dat seama că 

acești oameni sunt singuri, iar noi, Maramureșul, pe lângă tradiții, avem și ceea 
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cei au scos în valoare din pământ, lucruri foarte importante și care merită 

discutate într-un mod foarte serios.   

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: După 

primele reevaluări ale managementului instituțiilor culturale din subordinea 

Consiliului judeţean am început să prezentăm plenului noii manageri sau pe cei 

care își continuă activitatea, lucru pe care îl vom relua la prima ședință de 

consiliu cu cei care deja și-au finalizat toate procedurile de evaluare. Inclusiv 

maganerul Muzeului de istorie va fi unul din cei prezenți aici și va avea 

posibilitatea să prezinte toată această problematică legată de arheologie.  

 Consilierul judeţean Anton Rohian: Vizavi de evenimentele pe care le 

organizăm la acest final de an ar fi important dacă s-ar putea face o expoziție și 

în curtea Muzeului, pentru a vedea cât de încărcat de istorie este Maramureșul ! 

 Consilierul judeţean Marinel Kovacs: Vă vorbesc acum și în numele 

grupului liberal, spunându-vă să fiți convins că noi vom susține mereu acțiunile 

de promovare a județului, ceea ce e bine pentru Maramureș. Este evident că 

ceea ce ați propus acum prin proiectul de hotărâre nu are cum să nu fie susținut, 

pentru că practic județul reintră pe o linie pe care pornise. Mie nu-mi place să 

vorbesc despre lucruri la care am fost sau m-am angajat într-o vreme, dar mă 

bucur că după zece ani revenim la Bruxelles. Să nu uităm că în 2007 am intrat 

în Uniunea Europeană, an în care Ziua României s-a sărbătorit la Bruxelles cu 

Maramureșul ! Am avut primul Birou de reprezentare al judeţului acolo, iar 

Maramureșul a fost unicul care a sărbătorit la sediul NATO ziua noastră 

națională ! Pe culoarele impozantei clădiri a Alianței Nord Atlantice atunci au 

răsunat colinzile maramureșenilor noștri, ascultate și de secretarul general al 

NATO! A fost extraordinar, iar noi, liberalii, vom susține acest proiect de 

hotărâre. 

 Eu aș vrea să vă invit pe toți la ceea ce amintea colegul Teodor Ardelean, 

să fiți prezenți astăzi la ora 4 în aula Centrului Universitar Nord din Baia Mare, 

la Conferința cu tema ”Cum s-a făurit România”, pentru că este un eveniment 

cu totul deosebit, prezentat de somitatea nr.1 din România în acest domeniu, 

rectorul Universității Babes-Bolyai din Cluj, academicianul Ioan Pop Aurel, mai 

cu seamă că amfitrionul, coorganizatorul acestui eveniment este chiar colegul 

nostru, directorul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu”, profesor doctor Teodor 

Ardelean. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Kovacs, ați fost președintele Consiliului judeţean Maramureș iar atunci eu eram 

în opoziție, dar de fiecare am apreciat lucrurile bune pe care le-ați făcut pentru 

județ, deși nu eram mereu pe aceeași lungime de undă. În ceea ce privește 

deschiderea judeţului Maramureș, a relațiilor international și a proiectelor pe 

mediu pe care le-ați promovat din funcția de președinte al Consiliului judeţean 

ați avut tot respectul și susținerea atât a mea cât și celorlalți consilieri județeni. 

Eu am reproșat președinților de consiliu judeţean care au venit după dvs. faptul 

că această dimensiune a judeţului Maramureș a fost uitată pe parcusul a două 
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mandate. De aceea am și stabilit anul trecut, împreună cu comisiile de 

specialitate ale consiliului, dar și în plen, că această dimensiune a Consiliului, 

practic recuperarea relațiilor internationale și de reprezentare a judeţului în 

diferite organisme internaționale, pe care le-am pierdut, să o facem. Nu cred că 

există vreun consilier judeţean care să nu înțeleagă această oportunitate, cu toate 

criticile la care ne expunem uneori, din partea unei anumite părți a presei care 

nu-și dorește așa ceva și care acuză consiliul judeţean de alte lucruri. Atâta 

vreme cât am stabilit că asta este o prioritate a noastră, nu cred că trebuie să 

dăm înapoi în fața unor critici, pentru că așa am dovedi că suntem oameni slabi. 

Maramureșul are nevoie în fruntea lui de un consiliu judeţean care să stabilească 

principii, pe care să le urmeze cu strictețe.  

 Acum, dacă nu mai există intervenții pe acest subiect, vă supun spre 

adoptare proiectul de hotărâre.   

 Consilierul judeţean Ioan Sas: Comisia de buget-finanțe a avizat 

favorabil proiectul. 

 

 S-a adoptat, cu 27 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.222/2017 

privind aprobarea organizării evenimentelor de promovare 

 a Județului Maramureș în perioada noiembrie - decembrie 2017 

 

 

 Cu acestea, ședința se declară închisă. 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 20 

octombrie 2017. 

 

 

 

 P R E Ș E D I N T E, 

 Gabriel Valer Zetea 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

                 Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

 A consemnat: consilier Valeria Mihaela Ghita / Compartiment Pregătire 

    Ședințe,Transparență Decizională și Monitor Oficial  

 

  


