
1 

 

R O M Â N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș 

din data de 31 octombrie 2017 

 

 

 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.826/25.10.2017 și publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din data de  26.10.2017. 

 La începutul ședinței sunt prezenți 33 de consilieri județeni din totalul de 35.  

 Participă directori din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, 

precum și conducători ai instituțiilor subordonate acestuia. Sunt prezenți de 

asemenea și reprezentanți ai mass-mediei județene. 

 Ședința este condusă de președintele Consiliului Județean Maramureș, 

Gabriel Valer Zetea. 

 Președintele Consiliului județean, Gabriel Zetea: Bună ziua, stimați 

colegi. Pentru început, vă voi face o scurtă informare referitoare la semnarea 

contractului de finanțare pentru proiectul ”Drumul Nordului”: De un an de zile am 

tot avut pe ordinea de zi acest proiect și vreau să mulțumesc tuturor pentru că de 

fiecare dată au existat voturi în unanimitate la acest proiect la care s-a muncit 

foarte mult. A fost o susținere a tuturor partidelor politice și am subliniat acest 

lucru de fiecare dată, și la întâlnirea de săptămâna trecută cu dl. ministru Nica, la 

semnarea contractului. Este un moment istoric, practic cel mai mare contract 

pentru susținerea financiară a reabilitării drumurilor județene din Maramureș. Va fi 

un succes al nostru, al tuturor, atâta vreme cât vom păstra în cadrul consiliului 

județean unitatea cu aceste proiecte importante.  

 Încă un anunț: în această săptămână, probabil joi, vom face o nouă 

conferință de presă la Consiliul județean pentru semnarea actului adițional la un 

nou contract de la Ministerul Dezvoltării finanțat prin PNDL – drumul județean 

care face legătura între Șomcuta, Mireșu Mare și Remeți pe Someș, între podul de 

la Ulmeni și Chelința, un contract de 34 milioane lei, adică 7,5 milioane euro. E un 

pas important și asta înseamnă că în această iarnă, pe aceste foarte multe contracte 

de reabilitare a drumurilor județene – peste 220 kilometri de drum județean, cu 
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peste 100 milioane euro – vom avea o iarnă fierbinte la consiliul județean. 

Aparatul propriu va avea foarte mult de lucru pentru ca licitațiile să fie făcute într-

un termen rezonabil, cu semnarea contractelor de execuție undeva la începutul 

anului viitor, astfel încât în 2 ani de zile sperăm să avem 200 km de drum județean 

reabilitați, care înseamnă cam de 4 ori cât s-a făcut în județul nostru în ultimii 26 

de ani. Cred că pentru asta am fost aleși cu toții și pentru asta vom și răspunde în 

fața maramureșenilor. 

 Mulțumesc încă o dată tuturor partidelor politice pentru susținerea acestui 

proiect legat de ”Drumul Nordului”, cel mai important pentru care consiliul 

județean a primit finanțare deocamdată în acest mandat. 

 Acum, dați-mi voie să vă supun aprobării procesul verbal al ședinței 

anterioare. 

  

 Cu 33 voturi pentru a fost adoptat procesul verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului județean Maramureș din data de 27 septembrie 2017.  

 

 Președintele Consiliului județean Maramureș, Gabriel Zetea: Având în 

vedere că nu toate documentele au fost transmise consiliului județean în timp util 

și nu au putut fi verificate astfel încât să avem certitudinea legalității unor proiecte 

de hotărâri, proiectele nr.22, 23 și 24 le retrag. 

 Vă supun așadar aprobării ordinea de zi, fără cele 3 puncte menționate. 

 Cu 32 voturi pentru s-a adoptat următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare–post 

mortem, al județului Maramureș” antrenorului Lascăr Pană; 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 

97/2016, privind alegerea comisiei de validare; 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului 

Județean Maramureș; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat 

al Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului “Fazarea 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în județul 

Maramureș; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Maramureș pe anul 2017; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean 

Maramureș la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară; 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru 

imobilele din domeniul public al județului Maramureș aflate în 

administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației; 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 

121/31.05.2017, privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilele 
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din domeniul public al județului Maramureș situate în municipiul Sighetu 

Marmației, str. Vasile Alecsandri nr. 1; 

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Consiliul Județean 

Maramureș a dreptului de preemțiune asupra imobilului situat în Sighetu 

Marmației, str. Ioan Mihaly de Apşa, nr. 2, sc. 1, parter, ap. 17; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren din 

domeniul public al Județului Maramureș aflat în administrarea Spitalului 

Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare; 

11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii de Consiliu Judeţean nr. 

188/18.08.2017 privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia 

copilului; 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 167/23.08.2016 privind validarea desemnării nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş; 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş; 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului 

Folcloric Național Transilvania; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 

Consiliul Județean Maramureș și instituțiile de cultură din subordine; 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului operativ şi de măsuri 

privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes 

judeţean în iarna 2017 -2018; 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației pentru Consiliul de 

Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Maramureș”; 

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Sighetu Marmației; 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Târgu Lăpuș; 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de 

Educație Incluzivă Vișeu de Sus; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 

127/31.05.2017; 

22. Proiect de hotărâre de completare a Hotărârii de Consiliu Județean nr. 

102/27.04.2017 privind stabilirea structurilor sportive de performantă de 

prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 

2017;  - retras ! 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor alocate pentru 

„Servicii recreative și sportive pe anul 2017 “;  retras ! 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul 

județului pentru finanțarea programului structurii sportive de prim eșalon “ 

Clubul sportiv școlar nr.2- Centrul Național de Excelență – UKRO Baia 

Mare “;  - retras ! 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 

funcționare a serviciilor de tip rezidențial si familial subordonate Direcției 

Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Maramureș; 

26. Punct de vedere privind plângerea prealabilă a domnului Gherman Vasile 

împotriva hotărârii de validare a consilierului județean Grad Gheorghe. 

27. Puncte suplimentare:  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Programului de transport 

județean de persoane prin curse regulate în perioada 2013-2019” prin 

schimbarea orelor de plecare/sosire din graficele de circulație; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții la 

Muzeul județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare; 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții la 

Școala Populară de Artă ”Liviu Borlan” Baia Mare. 

Președintele Consiliului județean Maramureș, Gabriel Zetea: 1. Proiect 

de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare–post mortem, al 

județului Maramureș” antrenorului Lascăr Pană.  

Avem rar ocazia în cadrul Consiliului județean să votăm proiecte de suflet. 

În general, cele pe care le votăm sunt legate de infrastructură, de legalitate sau 

dezvoltare a județului și mai rar votăm altfel de proiecte, la care să ne gândim cu 

inima. Săptămânile trecute, în cadrul ședinței de consiliu, când am avut un 

moment de reculegere în memoria profesorului Lascăr Pană, am discutat că vom 

propune plenului acordarea acestui titlu. Am constituit un grup de inițiativă la 

nivelul conducerii executive, la nivelul consiliului județean, și vreau să îi 

mulțumesc d-lui Grigore Ciascai pentru munca pe care a făcut-o alături de noi, 

pentru cuvintele frumoase pe care le-a scris în amintirea uneia dintre 

personalitățile marcante ale județului Maramureș.  

 Am să dau citire acestui Laudatio scris de domnul Ciascai în memoria d-lui 

Lascăr Pană, Cetățean de Onoare (post-mortem) al Județului Maramureș, 

”În comunitățile civilizate din întreaga lumea, atunci când un cetățean 

aparținător reușește să se afirme în mod deosebit într-un anumit domeniu, 

contribuind astfel la creșterea prestigiului acestora, beneficiarii acțiunilor sale 

doresc să-l răsplătească prin atribuirea unor titluri onorifice, prin denumirea 

unor străzi, instituții, festivaluri, competiții, etc., cu numele său. 

Unii dintre acești oameni de seamă au parte de recunoștința semenilor în 

timpul vieții, alții, din diferite motive, abia după ce nu mai sunt printre noi. 

Antrenorul emerit Lascăr Pană a fost răsplătit simbolic în timpul vieții cu titlul de 

„Cetățean de Onoare” al municipiului Baia Mare (1999), dar și cu atribuirea 
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numelui său Sălii Sporturilor din Baia Mare. Acum, Consiliul Județean vrea să-i 

acorde, post-mortem, titlul de „Cetățean de Onoare” al județului Maramureș. 

Care ar fi principalele argumente în favoarea luării acestei decizii? 

Dacă ar trebui să aleg o singură realizare de excepție din prestigioasa 

carieră a antrenorului emerit Lascăr Pană, m-aș opri fără rezerve la ceea ce s-a 

întâmplat în 26 iulie 1980, la Jocurile Olimpice de Vară de la Moscova. Povestea 

e arhicunoscută, așa că o reduc la esență. Naționala masculină de handbal, cu 

Lascăr Pană pe banca tehnică, pierduse meciul cu Iugoslavia și, pentru a mai 

spera la o medalie, avea nevoie de victorie împotriva URSS. Sovieticii au jucat ca 

la carte în prima repriză, intrând la cabine cu un avantaj de șase goluri (15-9), ce 

părea imposibil de remontat. La pauză, Lascăr Pană a intrat în vestiar râzând, 

încât jucătorii s-au întrebat dacă nu cumva profesorul s-a scrântit și a luat-o 

razna. După ce le-a transmis indicațiile tehnice în funcție de evoluția adversarului 

din prima repriză, Pană le-a spus în final: „Măi băieți, ne-am făcut de râs. Meciul 

se televizează și în țară. Haideți să jucăm altceva și să reducem scorul pentru că 

putem să facem asta”. Și s-a putut, naționala  realizând una dintre cele mai mari 

răsturnări de scor din istoria sporturilor de echipă din România. Sovieticii au mai 

marcat cinci goluri în repriza secundă, în vreme ce România a pus mingea în 

poarta lor de 13 ori, învingând campioana olimpică cu 22-19. România a câștigat 

atunci medalia olimpică de bronz, după ce a învins Ungaria cu 20-18. 

Până la acest memorabil eveniment, românii îl cunoșteau pe Lascăr Pană 

din postura de fondator al primului club exclusiv de handbal din țară și din cea de 

antrenor al echipei Minaur, cea care se implica în fiecare an în lupta pentru titlul 

național și pentru cucerirea Cupei României. Acela a fost momentul în care Pană 

a devenit eroul milioanelor de români, pentru că o astfel de victorie, reușită în 

fața eternului și temutului dușman de la Răsărit, a ocupat pentru veșnicie un loc 

important în inimile tuturor. 

Pentru Baia Mare și Maramureș, Lascăr Pană a cucerit cu Minaur două 

titluri naționale și opt de vicecampioană, patru Cupe ale României. Pe plan extern 

a câștigat în două rânduri Cupa IHF, 1985 și 1988, și a jucat de trei ori în 

semifinalele Cupei Cupelor. Nu știu dacă e puțin sau mult, dar e sigur că niciun 

antrenor din Maramureș n-a izbutit asemenea performanțe și tare mă tem că nici 

nu vor putea fi egalate vreodată. 

Da, se poate spune că Lascăr Pană a așezat Baia Mare și Maramureșul pe 

harta handbalistică a țării și a lumii.  

Da, se poate spune că, datorită performanțelor de excepție realizate de 

Minaur, Baia Mare și Maramureșul au ajuns să fie cunoscute și respectate în țară 

și străinătate.  

Da, se poate spune că brandul Minaur, creat de Lascăr Pană, a fost și încă 

mai este, cel mai bun ambasador al Maramureșului în lume. 

Dar Lascăr Pană n-a creat doar un club, o echipă, un brand, ci și un 

fenomen de masă prin care un număr impresionant de maramureșeni au făcut din 

handbal a doua lor religie. De fiecare dată când Minaur avea un meci important, 
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câteva mii de oameni luau calea spre sala sporturilor, un adevărat templu modern 

în care se trăiau momente sublime, unice, create de jucătorii Maestrului Pană. 

Lascăr Pană n-a format numai jucători de valoare pentru Minaur sau 

naționala României. Cu foarte puține excepții, handbaliștii pe care i-a pregătit au 

devenit oameni puternici, caractere de excepție, valori recunoscute în domeniile 

unde au activat după încheierea activității sportive.  

„Pentru mine, pasiunea numărul unu e handbalul, pasiunea numărul doi e 

handbalul, pasiunea numărul zece e handbalul. N-a fost nimic altceva. Am fost și 

am rămas sclavul acestui joc”, mărturisea acum câțiva ani Lascăr Pană. Nici nu 

se putea o mai sinceră profesiune de credință. Dar „sclavul”, datorită unor 

calități deosebite și a unor eforturi ieșite din comun, a reușit să-și depășească 

condiția, ajungând „rege” peste un regat pe care l-a modelat, l-a modernizat și 

transformat, așa cum puțini au făcut-o până la el.  

Moștenirea lui Lascăr Pană este trainică. Ea va rezista în timp, indiferent 

de natura și intensitatea  urgiilor care o vor lovi, sau a încercărilor la care va fi 

supusă. În urma lui au rămas sute de jucători de handbal, mii de aspiranți la 

glorie, zeci de antrenori și, lucru cel mai important, un număr impresionant de 

maramureșeni care iubesc cu patos această disciplină sportivă, motiv pentru care 

nu o vor lăsa să dispară vreodată de pe aceste meleaguri. Cum să dispară din 

moment ce Baia Mare este un centru puternic în care activează numeroase cluburi 

și școli de handbal, cum nicăieri în țară nu mai există. Aproape la fiecare grupă 

de copii sau juniori, ori la echipele de seniori regăsești antrenori proveniți din 

„școala Minaur”, care se numesc: Covaciu, Avramescu, Rădulescu, Marta, Petru 

Pop, Adi Popovici, Belu, Chircu… 

„Indiferent la început, cu timpul am realizat cu durere că societatea noastră 

e făcută să își uite valorile și să le îndepărteze”, spunea Lascăr Pană, în 1995, 

într-un moment mai delicat al carierei sale. Refuz să cred că, în Maramureș, 

Lascăr Pană ar putea fi uitat sau ignorat vreodată, pentru că recunoștința se 

păstrează în inimă și nu în minte. Și, așa cum se spune, în inima recunoscătoare 

va fi vară mereu. 

Consiliul Județean va discuta în plen proiectul de hotărâre privind 

acordarea titlului de Cetățean de Onoare (post-mortem) al Maramureșului, 

antrenorul emerit Lascăr Pană. Adoptarea hotărârii va fi un act de recunoașterea 

a însemnatei contribuții pe care acest om a avut-o la formarea, dezvoltarea, 

consolidarea și afirmarea sportului maramureșean în țară și peste hotarele ei. Ar 

fi fost ideal ca această distincție simbolică să-i fost decernată în timpul vieții, dar 

e bine că îi este acordată și în condițiile de acum.  

Spunem, repetăm în neștire că niciodată nu e prea târziu, sau mai bine mai 

târziu decât niciodată. Numai că, uneori, nu există mai târziu și nici varianta atât 

de uzuală nu-i nimic, mai am timp. Personal îi felicit pe cei care au avut lăudabila 

inițiativă privind acordarea acestei distincții antrenorului Lascăr Pană. Sunt ferm 

convins că la fel gândesc toți maramureșenii care au apreciat activitatea acestui 
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om deosebit, care a marcat profund perioada în care a trăit, dar și-a pus 

amprenta și pe viitorul sportului maramureșean. 

Moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea. Maestrul Lascăr Pană 

poate să stea  liniștit, nu are de ce să se teamă de uitare pentru că maramureșenii 

vor avea mereu un colț al inimii rezervat lui, în care îl vor găzdui întotdeauna cu 

mare plăcere”. 

Stimați colegi, înainte de a supune spre adoptare proiectul de hotărâre, dacă 

aveți intervenții, vă ascultăm. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Domnule președinte, stimați colegi, 

revăzând câteva din imaginile care s-au derulat pe monitor în timpul discursului 

dvs., unii dintre noi am retrăit acele momente, care erau singurele în acei ani urâți 

ai comunismului, când ne duceam la Sala Sporturilor ca să ne regăsim, să trăim 

clipe de fericire, de bucurie, pe care ni le oferea maestrul Pană, alături de echipa 

lui de aur. Și pentru că eram prieten cu unii dintre ei, ca de exemplu cu Boroș sau 

cu alții, nu pot să nu fiu mândru de ceea ce s-a realizat în Baia Mare prin brandul 

Minaur și nu pot să nu mă bucur că fac parte din acest consiliu județean care astăzi 

face un act pe care acest mare om l-ar fi meritat încă din timpul vieții lui.  

Consilierul județean Anton Rohian: Da, unora dintre noi Lascăr Pană ne-a 

marcat viața. El a fost un reper al modului cum se poate construi o echipă, cum 

poți să-ți iubești ținutul și cum poți fi om al acestui județ. Pentru asta, eu cred că ar 

trebui să păstrăm un moment de reculegere. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: Domnule președinte, stimați 

colegi, distins auditoriu, 

Cu adevărat se spune că recunoștința este o floare rară, precum floarea de 

colț, din flora noastră ocrotită prin lege. Oameni de tipul lui Lascăr Pană sunt 

aidoma acestui fel de plantă rar întâlnită și foarte mult iubită. Nu veți vedea nici o 

exagerare în spusele mele dacă voi duce lucrurile într-o altă direcție.  

Lascăr Pană a fost un om foarte credincios. Originar dintr-o familie 

grecească, unde creștinismul a însemnat cea mai mare probă a istoriei de când s-a 

născut și până astăzi. Lascăr a fost un om care a crezut în Dumnezeu, în soartă și 

în sine. De aceea, eu obișnuiesc să zic că și el a fost un fel de piatră unghiulară. Ce 

frumos face mențiuni Sfânta Scriptură cu privire la Iisus: ”Piatra pe care au 

lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului!”. Lascăr nu a fost lepădat 

de alții, dar a avut o intuiție fenomenală. Nu știu, poate d-na Clara Pană nu dorește 

să se mărturisească deși ar putea să facă multe mărturistiri, iar Grigore Ciascai, 

care scrie minunat despre sporturile noastre în două cărți de rugby și despre 

Băban, lucru pe care îl mai făcea și Ion P. Pop, adică ziariști foarte vrednici pe 

care i-am avut noi aici, fiind probabil a doua capitală a sportului românesc chiar și 

prin faptul că am avut ziariștii noștri la care se raportau și ziariștii centrali, de 

unde-și luau informațiile. Inclusiv d-na Clara este și dânsa maestră emerită a 

sportului și cu merite colosale într-un alt domeniu, de asemenea, foarte frumos. 

Lascăr Pană a fost omul salvator la vremuri de delicate, când în nici un oraș din 

țara noastră nu și-a permis nimeni să se lupte cu regimul, când Comitetul Central 
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al Partidului Comunist stabilea cine să ia titlul de campioană și eventual de 

vicecampioană la toate sporturile – acestea neputând fi altele decât echipele 

bucureștene, cu precădere și predilecție echipele Dinamo și Steaua. Nu te puteai 

bate decât intrând apoi în coeziune cu mai marii partidului și ai țării. Au fost minți 

luminate; noi suntem acum într-o clădire a Palatului Administrativ - zidită de niște 

oameni demni și vrednici pentru care au primit critici de la șeful statului că e prea 

mare și prea frumos  - în care au muncit oameni care, împreună cu alți oameni de 

mare calitate și mare viziune cum a fost Lascăr Pană, au reușit să facă această 

minune cu sportul maramureșean! 

Dragii mei, să nu vă complaceți niciodată în analize superficiale de tipul că 

Partidul Comunist a exploatat clasa muncitoare plătind din mine sau din fabrici și 

uzine sportivi! Oameni de cultură au fost puțini, cu precădere Frații Petreuș. 

Astăzi, pentru aceste două domenii, cultură și sport, dacă nu avem susținători din 

mediul de afaceri, rezistăm foarte greu în competiție cu alte aranjamente care pot fi 

ale statului sau ale mafioților! Și-ar fi păcat ca sportul românesc să ajungă dintr-

unul național într-unul mafiot! Derapajele deja sunt majore, începând cu fotbalul și 

continuând cu celelalte sporturi! 

Lascăr Pană a fost un om binecuvântat de Dumnezeu, prin toate calitățile 

care le-a avut în mentalul său, în fizicul și psihicul său, în voința sa și în 

demnitatea sa. Dar mai ales a fost un om binecuvântat care ne-a binecuvântat și pe 

noi. Să știi să aduni în jurul tău atâtea voințe și conștiințe și să faci din acestea o 

singură voință, a fost un lucru mare. Spunea colegul meu Kovacs cu câtă emoție 

mergeam și ce suporteri înfocați eram. Să știți că un bun psiholog din București, 

prezent fiind în Baia Mare la o astfel de atmosferă, mi-a spus: ”Există o mișcare de 

rezistență împotriva sistemului comunist, la nivel de țară, dar nu cred că există 

undeva o atmosferă de mai mare emoție înscrisă pe această coordonată decât la 

Baia Mare! Voi vă manifestați aplaudând nu numai de dragul sportivilor, ci voi 

aplaudați împotriva stăpânitorilor!”. Oamenii au trăit în acest oraș și județ, în acest 

colț de țară, emoții cum nu le-a fost dat niciodată altora să trăiască! Pentru acest 

coeficient de ajustare la realitate, de adiție de emoție națională foarte necesară – 

fără emoție națională nu ne putem ridica, iar dacă la anul, când vom sărbători 100 

de ani de la marea unire, nu vom reuși să creăm fior național, totul va trece fără 

nici o valoare.  

Lascăr Pană ne-a ajutat să ne creăm propria noastră emoție, pe ceea ce 

înseamnă filonul firesc al emoției pentru victorie, al emoției pentru luptă dreaptă, 

al emoției pentru adevăr! Dumnezeu să-l odihnească în pacea lui cerească, 

Dumnezeu s-o ocrotească pe d-na Clara și distinsa ei familie și Dumnezeu să nu ne 

uite nici pe noi de tot, pentru că gestul este firesc, salutar, chiar dacă este, evident, 

un pic tardiv. 

Ziceam că recunoștința e o floare rară. Practic nu e așa de rară din moment 

ce a primit titlul de cetățean de onoare în anul 1999 și Sala Sporturilor a fost 

botezată cu numele domniei sale, lucru care acum se repetă. Eu sunt la origine 

zălăuan și nu am știut că sala sporturilor din Zalău se cheamă ”Gheorghe Tadici”, 



9 

 

acesta fiind mai mic cu un an decât mine și fost coleg de liceu. Dacă lui Gheorghe 

Tadici - care și el a făcut multe pentru handbalul sălăjan – i-au așezat numele pe 

sala sporturilor, cu atât mai mult lui Lascăr Pană, chiar în timpul vieții domniei 

sale.  

Vă mulțumesc. 

Consilierul județean Cristian Anghel: D-le președinte, stimați colegi, cred 

că este un semn de recunoștință ceea ce se întâmplă astăzi aici, pentru o 

personalitate adevărată a județului Maramureș, a orașului Baia Mare. Apreciem 

acest gest, îl susținem, și pot să vă spun că l-am cunoscut foarte bine pe maestrul 

Pană. Chiar și în calitate de fost sportiv pot să comentez lucruri de acest gen, și 

cred că într-o perioadă am fost chiar prieteni. Nu întâmplător este faptul că la 

inițiativa mea i s-a acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Baia Mare și am 

denumit sala sportului cu numele său. Domnia sa a fost și consilier local un 

mandat, și am colaborat foarte bine. A ținut foarte mult cu sportul maramureșean, 

băimărean, fiind o persoană foarte insistentă în solicitările de resurse financiare 

pentru echipa sa. Am adus câțiva sponsori la echipă și împreună cu dânsul am 

lucrat foarte bine. Uneori, dacă-l dădeai afară pe ușă el intra pe geam. Îmi aduc 

aminte de un moment deosebit când am pierdut la diferență de un gol finala cupei 

la Sighișoara și am fost foarte supărați, dar așa e în sport, mergem mai departe. 

Mi-aduc aminte de generația de aur – lăsând la o parte faptul că am fost vecin cu 

Petre Avramescu care a fost jucător și antrenor secund la Minaur – când cei mai 

mulți dintre sportivi au fost studenții mei. Am colaborat cu Panțîru la Primăria 

Baia Mare, cu Porumb, cu Boroș, cu frații Voinea și cu mulți alții cu care îmi aduc 

aminte de clipe deosebite pentru sportul nostru. Este într-adevăr necesar să ne 

recunoaștem valorile, să ne mândrim cu ele, pentru că trăim o perioadă în care 

avem nevoie de foarte multe modele.  

Lascăr Pană a fost și rămâne un model pentru noi toți. Dumnezeu să-l 

odihnească și cred că merită cu prisosință acest titlu. 

Mulțumesc. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Aș vrea să spun că cei care 

nu știu  să-i respecte pe cei plecați nu știu să-i respecte nici pe cei care au rămas. 

În calitatea mea de unul care l-a cunoscut interferându-mă cu domnia sa în ultimii 

douăzeci și ceva de ani, din pozițiile publice pe care le-am avut, am descoperit nu 

numai un mare om de sport ci și un suflet nobil. Bătăliile lui în sălile de sport, 

pentru handbal și pentru ideea de sport, i-au adus notorietate nu doar în județul 

nostru ci și pe plan național și internațional. Ca președinte al clubului universitar 

”Știința” am și eu tangență cu sportul și consider că aceste onoruri simbolice 

acordate sportivilor sunt binemeritate, iar domnul Lascăr Pană rămâne un reper nu 

doar pentru sportul maramureșean ci și pentru cel național. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Stimați colegi, suntem de acord cu 

toții că astăzi facem un gest de reparație morală prin acordarea acestui titlu post 

mortem. Vreau să vă aduc aminte că în urmă cu ceva timp, cu ocazia ”Zilelor 

Maramureșului”, maestrul emerit Lascăr Pană a primit și titlul de ambasador al 
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turismului maramureșean, lucru care l-a bucurat foarte mult, din discuția pe care 

am avut-o cu soția dânsului, d-na Clara, căreia îi mulțumesc pentru prezență 

alături de noi și care mi-a mărturisit regretul că maestrul nu a putut fi atunci alături 

de noi. Eu cred că va trebui să fim pro activi și să mergem mai departe cu 

propunerile prin care imaginea maestrului să fie promovată în continuare și vreau 

să vă anunț în premieră că împreună cu președintele Gabriel Zetea și familia Pană 

ne-am gândit că ar fi foarte important pe viitor să lansăm o competiție care să-i 

poarte numele – ”Cupa Lascăr Pană” – și o bursă de merit pe care s-o acordăm 

tinerilor care practică handbalul, sigur elaborând un regulament pentru acest lucru. 

Cred că este de datoria noastră să cinstim memoria înaintașilor noștri și să fim 

mândri cu toții că Maramureșul a fost binecuvântat cu asemenea personalități. 

Poate că mulți dintre dvs. nu știți dar și d-na Clara a format caractere, a activat în 

domeniul sportului, a condus o echipă de gimnastică și a avut rezultate notabile.  

Dumnezeu să-l ierte! 

Președintele Gabriel Zetea: Mulțumesc. Dacă nu mai sunt intervenții, 

înainte de a vă supune la vot proiectul de hotărâre, vă cer avizul comisiei de 

specialitate. În acest moment avem un cvorum de 34 consilieri județeni prezenți, 

din 35. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favortabil. 

 

S-a adoptat, cu 34 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.223/2017 

privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare–post mortem, al județului 

Maramureș” antrenorului Lascăr Pană 

 

Urmează ceremonia de decernare a diplomei și plachetei. Președintele 

Consiliului județean Maramureș, Gabriel Zetea, înmânează aceste distincții d-nei 

Clara Pană, soția maestrului Lascăr Pană. 

D-na Clara Pană: Mulțumesc consiliului pentru că m-a invitat la această 

ședință și pentru aceste distincții oferite soțului meu. Am un sentiment emoțional 

foarte puternic în suflet și o tristețe profundă că soțul meu nu mai este printre noi 

ca să se bucure de ceea ce astăzi i-ați oferit. Sper ca amintirea lui să rămână vie în 

inimile noastre și ale tuturor iubitorilor de sport din județul Maramureș! 

Președintele Gabriel Zetea: Noi vom încerca să ne onorăm anul viitor 

promisiunea și comisia de sport, alături de cea de buget-finanțe, să găsească 

resursele pentru acordarea acelei burse sportive, ori pentru organizarea unei 

competiții sportive în memoria maestrului Lascăr Pană. 

Continuăm ședința, stimați colegi, cu proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 97/2016, privind alegerea comisiei 

de validare. În urma schimbărilor succesive care au apărut în consiliul județean, 

comisia de validare este constituită azi doar din 2 membri, cu un loc liber lăsat de 

PSD.  
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Rog faceți propuneri. 

Consilierul județean Anton Rohian, liderul grupului PSD: Propunem pe 

consilierul Pop Călin. 

 

Nefiind alte propuneri, proiectul de hotărâre este supus la vot. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru și 1 abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.224/2017 

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr. 97/2016,  

privind alegerea comisiei de validare 

 

Președintele Gabriel Zetea: 3. Proiect de hotărâre privind alegerea unui 

vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș.  

Secretarul județului, Aurica Todoran: Prezența la vot s-a modificat, avem 

35 consilieri județeni (s-a prezentat la ședință și consilierul județean Claudiu 

Mureșan). 

Președintele Gabriel Zetea: Rog grupurile politice să facă propuneri de 

candidaturi pentru funcția de vicepreședinte. 

 Dacă vor exista mai multe candidaturi, acestea se vor supune votului secret 

al plenului, pe buletinele de vot, trecându-se un ”x” în căsuța corespunzătoare 

numelui de candidat pe care doriți să-l votați. 

Consilierul județean Cornel Varga, lider al grupului politic PMP: 

Grupul PMP îl propune pe dl. George Moldovan. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Grupul politic al PNL o propune pe 

d-na Mihali Anișoara. Motivez această propunere prin faptul că d-na Mihali 

Anișoara are experiență în domeniul administrației pentru că a fost consilier două 

mandate la Sighetu Marmației și pentru că este avocat de profesie, de peste 12 ani. 

Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu sunt alte propuneri, rog întocmirea și 

distribuirea buletinelor de vot cu cei doi candidați. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, pe procedură, dacă 

nu sunt și alți candidați, vă rog să-i poftiți pe cei doi colegi ai noștri, ca într-o 

scurtă intervenție, să ne spună câteva cuvinte despre ei. 

Președintele Gabriel Zetea: O.K. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, eu sunt încă 

puțin surprins pentru că avem o propunere pentru un coleg care nu a vorbit 

niciodată în plenul consiliului, și îmi fac probleme dacă să cred că tăcerea domniei 

sale este o consumare internă profundă a problematicii pe care o are Consiliul 

județean Maramureș – și atunci înțeleg propunerea acestei candidaturi. Dacă noi ne 

dorim ca vicepreședinte un om care să nu exprime nimic, să nu aibă nici o luare de 

poziție, atunci mi se pare că avem o propunere extrem de onorantă pe care dvs., d-

le președinte, care sunteți foarte pragmatic și cerebral, o susțineți în continuare. 
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Președintele Gabriel Zetea: Bine, dar dvs. aveți un candidat din grupul 

dvs. politic, pe d-na Mihali, și cred că n-o să votați candidatul PMP, orice ar spune 

dânsul ! 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Grupul PNL spune de fiecare dată 

când are ocazia că funcțiile de vicepreședinți sunt decorative și se ocupă doar de 

programe artistice și de catering! Aș vrea să o întreb pe candidata acestui grup care 

secțiune o reprezintă și unde ar vrea să activeze dacă va fi aleasă? 

Președintele Gabriel Zetea: Haideți să-i ascultăm pe cei doi candidați. 

  Consilierul județean George Moldovan, candidat al PMP la funcția de 

vicepreședinte: Numele meu este Moldovan George, am 38 de ani, știu că presa 

este interesată în ultima vreme de studiile mele și vreau să vă spun că am absolvit 

Liceul Teoretic ”Emil Racoviță”, actualmente fiind înscris la cursurile facultății de 

marketing și publicitate din cadrul Universității ”Bogdan Vodă” – anul 3 de studiu. 

Ca și viață, implicarea mea politică a fost una valoroasă în condițiile în care azi 

sunt secretarul general al PMP. Sunt și membru fondator al acestui partid, iar timp 

de 2 ani am reușit să structurez un partid în proporție de 90% la nivelul acestui 

județ. Dacă astăzi PMP Maramureș este foarte bine reprezentat – vă spun cu toată 

modestia – este și datorită mie! 

 Vă mulțumesc. 

 Consilierul județean Anișoara Mihali: Mă numesc Mihali Anișoara Iulia, 

sunt soție și mamă a unui copil minunat, am 42 de ani, am terminat facultatea de 

drept din cadrul Universității București și actualmente sunt avocat în cadrul 

Baroului Maramureș. Am două mandate de consilier local înaintea actualului 

mandat de consilier județean. Mulțumesc PNL și colegilor din biroul politic 

județean Maramureș pentru nominalizarea mea la această funcție de vicepreședinte 

al consiliului județean. 

 Suntem astăzi cu toții în fața unei oportunități administrative cu reflexii în 

conștiința fiecăruia dintre noi. Maramureșenii ne-au votat pentru a le face viața 

mai bună în județ, în județul nostru apreciat nu numai de locuitorii lui ci și de toți 

vizitatorii lui. Mai e nevoie de multă muncă profesională, fără interese politice.  

 Am fost votată de cetățeni, ca și dumneavoastră, pe listele unui partid 

politic. Știu că astăzi sunteți legați la mâini de protocoalele încheiate între 

partidele politice, dar, cu toate acestea, ar trebui să gândim și să acordăm astăzi 

votul politic unui om, fără să facem aluzii la apartenența sa politică și la interesele 

de grup. 

 Dragi colegi liberali, vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată 

pentru a candida și a fi nominalizată de dvs. Dragi colegi din consiliul județean, vă 

rog să votați astăzi uitând un moment de politic, cu multă rațiune și încredere 

pentru maramureșeni.  

 Consilierul județean Teodor Ardelean: Domnule președinte, stimați 

colegi, distins auditoriu, 

 Nu știu alții cum sunt, dar știu cum sunt eu, întotdeauna cu bibliografia la 

mine: homo doctus in se semper divitias habet, adică omul cunoscător are 
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întotdeauna averea la el. Averea pentru astfel de situații e foarte mare. Am să mă 

rezum doar la a vă pomeni două nume: numele lui Camil Petrescu, un scriitor și 

gânditor român, care a încercat să întemeieze o nouă filozofie românească și 

anume noocrația, adică un sistem în care cei inteligenți să conducă. N-a dat soluția 

cum se poate trece de la monarhia constituțională, de la democrația ce funcționa 

așa cum putea funcționa în acea perioadă interbelică, spre o noocrație ce ne-ar fi 

adus fericirea în societate. În anul 1895, Gustave le Bon, a publicat prima ediție a 

cărții sale, Psihologia mulțimilor, în care, la capitolul IV – mulțimile elective – 

unul din confesorii autorului, un parlamentar britanic cu 8 mandate în Camera 

Comunelor, întrebat de Gustave le Bon dacă în cei aproape 40 de ani de mandat a 

votat vreodată după cum l-a îndemnat conștiința, mărturisește: ”Niciodată, ci după 

cum mi-a zis partidul!”. 

 Vă mulțumesc. 

 Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, stimați colegi, vreau 

să spun și eu câteva din gândurile mele legate de atitudinea politică, pentru că, 

domnilor colegi liberali, cred că sunteți conștienți că nu putem vorbi astăzi despre 

altceva decât un vot politic. Nu cred că puteți fi indiferenți față de alianța formată 

la nivelul consiliului județean Maramureș încă de la constituirea lui. Cei doi 

vicepreședinți au fost aleși atunci de la două partide care au făcut majoritate pentru 

a putea avea președintele consiliului județean, PSD-ul să-și ducă programul de 

guvernare la îndeplinire, iar, ca să-l citez pe colegul Tedi Ardelean, este că dacă ți-

ai luat un angajament prin care vrei să duci mai departe anumite proiecte, atunci 

trebuie să crezi în ele. Eu am să citez din Octavian Paler: ”Am învățat că ori de 

câte ori mi-ar păsa mie, s-ar putea ca altora să nu le pese. Am învățat că nu 

contează ce am învățat și ce am în viață, ci pe cine am în viață. Am învățat că 

atunci când sunt supărat am dreptul să fiu supărat dar nu am dreptul să fiu rău. 

Am învățat că indiferent cât de mult suferi în lumea asta, va fi cineva care să-ți 

spună că durerea ta nu-l interesează!”. 

 Există câteva lucruri, d-le președinte – și poate că, retoric, este o alianță și 

votul poate fi prefigurat cum se va da, nu are rost să ne gândim la lucruri care ar 

putea fi măsluite – dar aș vrea să-l întreb pe colegul nostru Moldovan: credeți în 

această politică de dezvoltare a județului propusă de PSD în angrenajul în care 

conducem astăzi județul? 

 Consilierul județean George Moldovan, candidat al PMP la funcția de 

vicepreședinte: După cum bine știți, începând de anul trecut când am semnat 

protocolul cu PSD, noi, consilierii județeni din PMP, am susținut toate proiectele 

propuse de PSD și le vom susține în continuare. Ceea ce contează este să muncim 

în folosul cetățenilor și consider că aici, în consiliul județean, culoarea politică ar 

trebui să conteze mult mai puțin. 

 Consilierul județean Anton Rohian: V-am întrebat asta pentru că 

președintele PSD Maramureș, domnul Gabriel Zetea, a avut o discuție cu noi, cei 

din PSD, la modul că trebuie să respectăm un protocol care cred că va fi transmis 

mai departe, la nivel de țară, iar dvs. aveți o funcție importantă în PMP care vă 
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permite să vă consolidați relațiile de colaborare cu parlamentarii dvs., astfel ca 

lucrurile să meargă bine. 

 Există un proverb evreiesc care spune așa: ”Cel care nu poate îndura răul, 

nu va trăi niciodată să poată vedea binele”, iar un alt proverb, tot evreiesc, zice: 

”Pentru orice rău există două leacuri: timpul și tăcerea”. Trebuie să vedem 

aceste lucruri foarte bine, stimați colegi. 

 Consilierul județean Gheorghe Grad (PMP): Domnule președinte, stimați 

colegi, dragi invitați, 

 Nu doream să iau cuvântul, dar văzând că colegii noștri liberali încercau să 

spună că colegul nostru de la PMP nu ar prezenta garanțiile să fie vicepreședinte, 

vă spun că eu îl cunosc foarte bine pe dl. Moldovan și nu consider că trebuie 

neapărat să fii vocal ca să faci ceva în consiliul județean. Dacă dânsul va deveni 

vicepreședinte, dvs., cei care astăzi îl contestați, s-ar putea să regretați, pentru că 

acest om se va lupta mult pentru județul Maramureș și pentru noi, toți.  

 O cunosc și pe d-na avocat Mihali, și dânsa este un om deosebit, un om care 

face cinste municipiului Sighetu Marmației, dar eu, fiind reprezentant al PMP, este 

clar că voi vota cu colegul meu Moldovan. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le coleg, noi nu am avut nici o 

contestație la adresa d-lui Moldovan, ci am le-am cerut celor doi candidați doar să 

se prezinte! 

 Președintele Gabriel Zetea:Dvs. nu, însă colegul dvs., dl. Cerneștean, l-a 

contestat! 

 Consilierul județean Nicolae Mișulec: Stimați colegi, eu am fost de la 

început alături de președintele Gabriel Zetea și am spus din start că merită să 

conducă acest județ! Mulțumesc colegilor de la PSD pentru cuvântul dat, și noi cei 

de la Coaliția pentru Baia Mare și în special PNȚCD-ul, vom fi alături de colegii 

din PMP! Eu am spus în dezbaterea televizată celor de la PNL că ar fi bine să-și 

retragă candidatul și să voteze cu candidatul PMP, ca să facem ceva pentru 

Maramureș! Că dacă nu facem în acest mandat ceva, nu mai facem niciodată!!! 

 Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Unii din colegii mei 

antevorbitori au venit cu sursele bibliografice la ei, dar eu, nu din acest motiv, 

invoc și eu un nume, de ale cărui spuse ar fi bine să ținem cont. Este vorba de un 

mare economist, care, întrebat de cineva care este opinia lui vizavi de modul cum 

trebuie puși managerii, a spus un lucru foarte semnificativ: ”dacă mă întrebați pe 

mine cine trebuie să conducă un domeniu sau altul, eu v-aș spune că trebuie să 

avem în vedere competența. Altfel, e ca și cum ai da domeniul medicinei pe mâna 

unei moașe comunale”. Expresia aceasta are, dacă vreți, valoare practică în orice 

domeniu. Eu, în mod rațional, pledez pentru d-na Mihali. Știu foarte bine că 

alinierea politică e o practică cotidiană care, cred eu, te aliniază însă nu e 

obligatoriu să te și uniformizeze. Uneori, în responsabilitatea omului politic este 

foarte important să se decidă și în funcție de niște criterii, și acolo unde criteriile 

lipsesc, se instalează anarhia, imprecizia, o realitate destul de cenușie! Știu, de 

asemenea, că de la fructele puterii nu se pleacă foarte ușor, dar tot realitatea 
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politică ne-a demonstrat că uneori fructele puterii se alterează și devin fructele 

mâniei! De aceea, trebuie să fim foarte prudenți când facem alegeri, pentru că 

responsabilitatea se asociază cu politica. Politica nu este un apanaj strict al unor 

alianțe de conjunctură ci și a unor responsabilități pentru celălalt. Acolo unde 

lipsește respectul pentru minoritate, oricare ar fi aceasta, atunci lucrurile nu sunt 

foarte clare.  

 Doamna Mihali este un profesionist, cu temele bine făcute pentru profesia 

ei, o femeie prestigioasă, aflată la vârsta maturității intelectuale și profesionale, și 

alegerea unei doamne în executivul consiliului județean ar confirma că suntem 

pregătiți și noi să facem un echilibru de gen, pentru că femeile sunt extrem de 

performante în domeniul pe care-l reprezintă. Dacă mă uit bine în jur, suntem vreo 

10 consilieri care provenim din Maramureșul istoric. Haideți așadar să ne 

dezbrăcăm de haina politică, să dăm astăzi un vot rațional și să schimbăm niște 

majorități, cel puțin în favoarea unei doamne! Veți vedea că va fi bine, pentru că 

județul va fi satisfăcut prin restabilirea unui anumit echilibru și în ceea ce privește 

oarecum reprezentarea teritoriului. Maramureșul istoric este jumătate din județ și 

ar fi o premieră istorică să aibă un reprezentant în structura executivului 

consiliului județean, cu atât mai mult o doamnă! 

 Ar fi bine să ne revizuim atitudinile foarte rigide, pentru că, din punctul meu 

de vedere, sacralizarea protocoalelor în experiența politică a celor peste 27 de ani a 

produs efecte perverse pentru România! 

 Vă mulțumesc. 

 Consilierul județean Călin Bota: Aș face o scurtă referire la cele spuse de 

colegul nostru Anton Rohian. Cred că ”gura păcătosului adevăr grăiește” și mai 

cred că într-o zi va primi răspunsurile, nu de la noi ci de la dl. președinte al PSD, 

Gabriel Zetea, pentru că toate aceste amărăciuni și supărări care au răzbătut din 

sufletul domniei sale nu ne vizează pe noi și la fel, cred că nu doar domnia sa va fi 

cel care va primi un răspuns în acest sens! 

 În rest, cred că PSD va fi bine reprezentat de către cel pe care îl vor vota 

astăzi! 

 Consilierul județean Anton Rohian: Stimate coleg, vreau să vă spun ceva 

ce nu am vrut să spun azi aici, însă acum trebuie, și anume că mândria uneori este 

cea mai mare greșeală și aduce în politică cele mai multe lucruri care denaturează 

ideea de a crede într-o construcție politică. Restul, le discutăm la o masă rotundă! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

mulțumesc. Aș vrea să am și eu o intervenție în finalul acestor discuții.  

 Într-o conferință de presă din urmă cu vreo două săptămâni am anunțat că 

am început discuțiile cu partidele reprezentate politic – pentru că, d-na Mihali, aici 

suntem aleși politic de către maramureșeni și trebuie să ne asumăm acest statut de 

reprezentanți politici ai maramureșenilor într-un for administrativ – ca să avem în 

jurul proiectelor județului nostru o majoritate stabilă, coerentă, lucru pe care l-am 

realizat încă din anul 2016. PSD, în urma votului popular, în urma celui mai 

important rezultat la alegerile locale pe care un partid l-a obținut în județul 
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Maramureș, candidând de unul singur, a reușit să strângă în jurul lui o anumită 

majoritate, și asta nu ca promisiuni punctuale pentru o funcție sau alta, ci pentru 

ceea ce a prezentat în campania electorală, și anume programul local de guvernare 

în Maramureș, propus și dezbătut cu locuitorii județului Maramureș. Această 

majoritate stabilă a fost statuată prin semnarea foarte multor protocoale cu toate 

partidele reprezentate în consiliul județean Maramureș, în afară de PNL. În această 

perioadă am reluat cu ei discuțiile referitoare la proiectele județului, pentru a căror 

finalizare este nevoie de susținerea tuturor partidelor politice din acest consiliu și 

de o majoritate coerentă și stabilă, pentru a putea concentra atenția executivului pe 

implementarea acestor proiecte și nu pentru obținerea unui vot sau a altuia, într-un 

moment sau într-altul, în plenul consiliului județean! Mai mult, în 2016, atunci 

când am candidat în fața maramureșenilor, am spus un lucru - și cred că în politică 

este bine să te ții de cuvânt - : dacă PSD va câștiga alegerile la nivelul județului 

Maramureș și va obține nominalizarea și funcția de președinte al consiliului 

județean, celelalte două funcții de vicepreședinți vor fi oferite altor două partide. 

Chiar dacă astăzi PSD are suficienți reprezentanți în consiliul județean pentru ca o 

majoritate mai mică să impună un al doilea vicepreședinte, ar însemna să ne 

încălcăm cuvântul dat într-o campanie electorală! Eu, atâta vreme cât sunt 

președintele unui partid politic, așa ceva nu o să fac! Mă bucur că am avut în 

aceste zile susținerea partidelor reprezentate în consiliul județean, prin semnarea 

din nou a tuturor protocoalelor avute în 2016, în afară de PNL unde, repet, nu am 

avut cu cine să negociez și nu cred că e cazul, pentru că discuțiile avute în ultima 

perioadă cu reprezentanții acestui partid sunt pe 3 direcții: reprezentanții vechilor 

liberali, reprezentanții vechilor pedeliști (PDL), reprezentanții noii generații a PDL 

care conduce acum noul PNL! Acest lucru îmi demonstrează că astăzi PNL nu 

poate să ofere PSD suficientă stabilitate în conducerea județului. Cred că sunt mult 

mai preocupați de problema politică din interiorul PNL pentru a putea aduce un 

plus de valoare și responsabilitate la nivelul consiliului județean!  

 În acest moment există o majoritate care lucrează în consiliul județean, care 

are rezultate, și de aceea, toți colegii din PSD vor susține continuarea acestei 

alianțe în folosul proiectelor consiliului județean Maramureș. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, dvs. ați făcut acum 

niște aprecieri la adresa partidului nostru (PNL) legat de curente și de chestiuni 

interne de partid, dar nu știu ce informații dețineți dvs. ca să puteți spune ceva ce 

eu, de exemplu, nu cunosc să existe în PNL. Dar dacă spuneți că nu ați avut cu 

cine negocia, eu vă spun că nici nu am vrut să negociem! Credeți că noi, opoziția, 

am vrut să negociem ceva cu dvs.? Nu aveau cum să existe probleme de negociere 

între noi! 

 Președintele Gabriel Zetea: O să-l rog pe dl. Teodor Ardelean să vă 

povestească o întâmplare din tinerețea domniei sale, care se termină cam așa cum 

doriți să insinuați dvs., cu ”nici nu-mi da, că nici nu-mi trebe!”. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: Da, e o poveste foarte scurtă: tatăl 

meu a avut un coleg în clasele primare, pe nume Valentin, care a ajuns proverbial. 
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Învățătorul încerca să-l învețe operațiile matematice, iar el refuza. Așadar, prin 

metoda specifică dascălului, acesta îi spune: ”Tu ai 3 mere. Îmi dai unul mie. Cu 

câte rămâi?”, la care el răspundea: ”Nu-ți dau!”. Învățătorul încerca din nou: 

”Măi, Valentin, eu am 3 pere. Îți dau una ție. Cu câte rămân eu?” la care el: ”Nu-

mi trebe!”.  

 Președintele Gabriel Zetea: Deci, cam așa a decurs negocierea între PSD 

și PNL ! 

 Consilierul județean Rudolf Stauder (PNL): Vă mulțumim foarte mult că 

partidul lui Traian Băsescu a reușit să vă aducă în stabilitatea asta de care aveți 

nevoie! 

 Președintele Gabriel Zetea: Haideți să trecem la procedura de vot. Rog 

comisia de validare să distribuie buletinele de vot, să anunțe modalitatea de vot, să 

se înțeleagă cu privire la plasamentul urnei de vot ca să fie vizibilă tuturor.  

 Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, sper că aici veți putea fi 

dvs. învățătorul astfel încât procedura de vot să se deruleze în conformitate cu 

regulamentul, dacă tot discutam despre cine are și cine dă! 

 Președintele Gabriel Zetea: Comisia de validare se ocupă de această 

procedură, nu eu. 

 

 După votare: 

 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei de 

validare: Comisia de validare, după numărarea voturilor comunică următoarele 

rezultate: d-na Mihali Anișoara a obținut 11 voturi pentru, iar dl. Moldovan 

George 24 voturi pentru, din totalul celor 35 de voturi exprimate.  

 Consilierul județean Anișoara Mihali: Felicit pe noul vicepreședinte al 

consiliului județean, îi urez mult succes și putere de muncă, să se aplece alături de 

noi toți asupra proiectelor importante ale județului Maramureș. Mulțumesc tuturor 

colegilor consilieri de la care am auzit astăzi cuvinte minunate la adresa mea! 

 Vicepreședintele Consiliului județean Maramureș, George Moldovan: 

Vă mulțumesc și eu din suflet pentru votul de încredere pe care mi l-ați dat. 

Mulțumesc d-lui Lucian Morar, președintele PMP Maramureș. Mulțumesc 

colegilor din biroul județean al PMP Maramureș care mi-au acordat în unanimitate 

susținerea pentru ocuparea acestei funcții. Mă bucur dar în același timp sunt și plin 

de responsabilitate și, cu siguranță, implicarea mea în finalizarea proiectelor pe 

care le are consiliul în derulare va fi una pe măsură. Mă voi implica și în 

implementarea de noi proiecte în perioada care a mai rămas până la sfârșitul 

acestui mandat. Îmi doresc o bună colaborare cu șefii departamentelor din 

consiliul județean, cu directorii instituțiilor din subordinea acestuia și cu toți cei 

prezenți aici, în sală.  

 În încheiere, mi-aș permite să fac o glumă: ușa mea va fi deschisă tuturor, și 

colegilor din PNL.  

Vă mulțumesc. 
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Președintele Gabriel Zetea: Felicitări celor doi candidați, felicitări d-lui 

Moldovan. De astăzi viața lui personală nu va mai fi aceeași, avem foarte multe 

lucruri de făcut, dar mă bucur că avem un tânăr în executivul consiliului județean, 

care sper să țină pasul cu lucrurile care s-au făcut și derulat până la acest moment.  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Vreau să spun și eu că după aproape 

6 luni echipa executivă a consiliului județean se întregește. Îi urez bun venit 

colegului și prietenului George Moldovan, să fie foarte atent la ceea ce se întâmplă 

în jurul nostru, să nu ia prea multe din metehnele finului nostru (Lucian Morar), a 

verișorului, pentru că trebuie să fim o echipă, să conlucrăm și să facem lucrurile pe 

care ni le-am propus cu toții, să implementăm acest program de guvernare 

județeană, să avem mult mai multe rezultate. Cred că faptele trebuie să vorbească 

pentru noi. 

Felicitări și ție, Anișoara, și mi-aș fi dorit să fie doi vicepreședinți din 

Maramureșul istoric, dar de data asta nu a fost cu noroc. Poate, data viitoare! 

 

Cu 24 voturi pentru, 4 abțineri și 7 voturi împotrivă s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.225/2017 

privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș 

Președintele Gabriel Zetea: Haideți, stimați colegi, să continuăm ordinea 

de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

Proiectare și execuție aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al 

Deșeurilor din satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului “Fazarea 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în județul Maramureș.  

Câteva explicații aici: după cum știți, noul consiliu județean ales în iulie 

2016 a preluat acest proiect într-o fază de execuție destul de redusă, fiind 

decontată până în acel moment doar cca. 10% din valoarea sa financiară. Astăzi 

vorbim de un grad al execuției lucrărilor pe SMID mult mai avansat, adică un an 

de zile în care s-a muncit și cele mai multe dintre contractele semnate cu 

antreprenorii pe diferitele amplasamente din întreg județul sunt executate în 

proporție de 100%, cele mai multe dintre ele fiind în faza de recepție. Vorbim 

astăzi de un procent al execuției financiare a proiectului de aproape 80%. Asta 

înseamnă că până în luna decembrie, cu investiții minime care vor fi făcute la 

amplasamentul de la Sârbi, vom avea expertiza tehnică în ceea ce înseamnă 

stabilizarea amplasamentului, pentru a putea executa aducțiunea de apă și execuția 

platformei pentru stația de osmoză. Având în vedere că ne aflăm în perioada de 

licitare cu A.D.I. și pentru operarea de la Fărcașa și pentru colectarea deșeurilor pe 

cele 4 zone din județul Maramureș, la începutul verii anului viitor vom putea 

operaționaliza parțial acest SMID. Vorbim astăzi de un proiect care a avansat 

enorm în ultimul an de zile, datorită implicării echipei de proiect, a executivului 

consiliului județean, prin votul pe care dvs. l-ați dat de fiecare dată pe proiectele de 

hotărâri. Vorbim de lucruri concrete care s-au realizat în Maramureș, deși vedem 

cu toții la nivel național probleme legate de infrigementului care poate intra în 



19 

 

România din cauza gropilor de gunoi care nu au fost închise în țară. Din acest 

punct de vedere, Maramureșul nu constituie un pericol pentru România, ci este un 

județ fruntaș. Au fost foarte multe milioane de euro care au fost folosite din bani 

europeni, pentru a închide acele depozite de gunoi, care poluau și puneau în 

pericol viața cetățenilor Maramureșului. Aceste proiecte au fost finalizate. Au fost 

finalizate stațiile de transfer din tot județul și achiziționate echipamentele care sunt 

foarte scumpe. Singurul contract aflat în derulare în acest moment este cel de la 

Fărcașa, pentru construcția efectivă a celulelor de depozitare. Dacă lucrurile merg 

în regulă și înaintăm un proiect la fel de coerent cum am făcut-o până acum anul 

viitor am putea încredința operatorilor colectarea deșeurilor de la populație, 

transferul lor către stațiile de transfer din județ, selectarea, compactarea și apoi 

transmiterea lor către centrul de la Fărcașa, efectiv parcurgerea întregului sistem 

până la nivelul de depozitare, putând fi folosit în continuare un sistem de 

depozitare temporar, cu relocarea ulterioară a deșeurilor înspre centrul de la 

Fărcașa, la momentul când vor fi finalizate toate celulele.  

Vă rog încă o dată pe toți să vorbim cu încredere despre acest proiect fără de 

care județul Maramureș nu se poate dezvolta. Nu vorbim despre un județ care are 

grijă de toate problemele sociale dacă nu vorbim despre un sistem de management 

integrat al deșeurilor funcțional, așa cum a fost scris el de către vechile conduceri 

ale consiliului județean, pentru că trebuie să ne adresăm problematicii deșeurilor 

întregul județ. Consiliul județean Maramureș, ca beneficiar al acestui proiect, prin 

intermediul A.D.I. a făcut un gest în urmă cu foarte mulți ani când a fost gândit și 

semnat acest proiect, în sprijinul autorităților locale, pentru că ei sunt cei care 

trebuie să ofere soluții populației, pentru toate tipurile de deșeuri generate în urma 

activității economice sau a consumului casnic. Încă nu avem soluții pentru toate 

tipurile de deșeuri, dar prin acest proiect avem soluții pentru cele mai multe dintre 

ele.  

Am făcut aceste precizări tocmai pentru a arăta încă o dată, atât public cât și 

în fața dvs. progresul care s-a înregistrat pe acest proiect. La momentul când vom 

avea expertiza, vom merge pe amplasament, să vedem soluțiile propuse de expert 

și să le discutăm la fața locului. Deocamdată nu avem această soluție. Este nevoie 

de foarte multe foraje acolo, pentru a avea o idee corectă în ceea ce privește faliile 

care s-au putut rupe și de ce există acest fenomen de alunecări. Sunt convins că 

până în luna decembrie vom avea răspunsurile, iar la începutul anului viitor vom 

face o mobilizare maximă în șantier, astfel ca în termenul cel mai scurt întregul 

proiect să fie finalizat.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Ce lucrări se efectuează la 

Fărcașa în acest moment? 

Președintele Gabriel Zetea: Contractul cu privire la echipamente este 

finalizat. Este o perioadă de recepție a unei bune părți a acestui proiect; celelalte 

lucrări care țin de celulă așteaptă în acest moment o rezolvare din punct de vedere 

al expertizei pentru stabilitatea terenului. Din păcate, până acum, din toate studiile 

avute la acest proiect care au fost preluate de la vechile conduceri ale consiliului 
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județean nu au reieșit astfel de calcule legate de stabilitatea terenului. Noi facem 

acest lucru pentru că este obligatoriu dacă vrem să avem acest proiect finalizat. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Cine va suporta cheltuielile 

celor 20 de foraje? Cine le va executa? Că am fost pe-acolo împreună cu colegii 

din comisia de specialitate, și așa de bine am înțeles problemele că am venit 

speriați de-acolo! 

Președintele Gabriel Zetea: Și eu m-am speriat la începutul mandatului 

când am preluat acest proiect executat doar în procent de 10% dar l-am dus la un 

nivel mult mai sus. Nu trebuie să ne speriem. Nu este un proiect ușor, ci unul 

extrem de dificil! Toate aceste proiecte făcute în România în fiecare județ au fost 

făcute cu foarte mulți ani în urmă, pe niște studii foarte proaste, care nici măcar nu 

se adresează tuturor tipurilor de deșeuri. Am avut extrem de multe probleme în 

implementarea lui. La momentul când am intrat în consiliul județean aproape toate 

contractele de asistență tehnică, proiectare sau consultanță expirau! A trebuit să 

facem contracte de consultanță noi iar toate acele cheltuieli au fost trecute în 

sarcina consiliului județean, din bugetul nostru propriu.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Asta demonstrează interesul 

meu și al tuturor colegilor din consiliu ca acest proiect să aibă o finalitate.  

Președintele Gabriel Zetea: Eu v-am spus astăzi cum stau lucrurile în 

teren. Poate dvs. sunteți nemulțumit că lucrurile au avansat. Dar dacă acest proiect 

se va finaliza, va fi un succes al nostru, al tuturor, și o soluție oferită 

maramureșenilor. În sfârșit, de un an de zile, avem o abordare coerentă în ceea ce 

privește acest SMID, știm lucrurile pe care vrem să le facem, am luat decizii 

curajoase în toată această perioadă și mulțumesc aparatului de specialitate al 

consiliului județean că au avut tăria să reziste să muncească în acest proiect, pentru 

a găsi o soluție, soluție cu care am venit în fața dvs. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, eu nu am nevoie de 

completări vizavi de acest proiect, dar să știți că în anii următori vom avea 

conferințe de presă unde, din păcate, vom avea ce să criticăm. Acum cred că 

putem trece la votul pe acest proiect de hotărâre. 

Președintele Gabriel Zetea: Având avizul comisiei de specialitate, vă 

supun votului proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.226/2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectare și 

execuție  

aducțiune apă pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din 

satul Sârbi, comuna Fărcașa, aferent proiectului “Fazarea Proiectului Sistem 

de Management  

Integrat al Deșeurilor” în județul Maramureș 
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Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Maramureș pe anul 2017.  

Prin acest proiect de hotărâre nu facem altceva decât să asigurăm 

funcționarea în continuare a asistenței sociale în instituțiile subordonate, precum și 

plata pentru personalul neclerical.  

Comisiile 1 și 3 au dat aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.227/2017 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului 

Maramureș 

 pe anul 2017 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș la diferite acţiuni finanţate din 

rezerva bugetară.  

Consilierul județean Ioan Sas: Vă rog să luați act că nu particip la acest 

proiect. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le președinte, vă rog să notați că 

nici eu nu particip la acest proiect de hotărâre. 

 Consilierul județean Călin Bota: Comisiile pentru buget-finanțe și pentru 

economie au dat aviz favorabil. 

 Consilierul județean Cornel Varga: Și comisia pentru cultură a dat aviz 

favorabil. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, pe procedură, 

vreau să anunț că nici eu și nici colegul Bârlea nu vom participa la vot. 

 Consilierul județean Călin Bota: În urma discuțiilor din comisia pentru 

buget-finanțe, sumele stabilite a se aloca sunt următoarele: total acțiuni culturale – 

263 mii lei repartizați astfel: - 30 mii lei pentru Biblioteca județeană; - 10 mii lei + 

încă 10 mii pentru Inspectoratul Școlar Județean (pentru 2 acțiuni); - 10 mii lei 

pentru Revista ”Nord Literar” Baia Mare; - 150 mii lei pentru Ansamblul Folcloric 

”Transilvania”; - 50 mii lei pentru Asociația ”Bogdan Dragoș” a Urmașilor 

Nobilimii Maramureșene; pentru Voicu Ana (participarea la festivalul 

internațional de la Moscova); 50 mii lei pentru Clubul Sportiv ”Știința” Baia 

Mare; la capitolul bugetar pentru sprijin și tratamente medicale suma de 9 mii lei 

destinate unor persoane fizice. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean (directorul Bibliotecii Județene 

”Petre Dulfu” Baia Mare) : Pentru că sprijinul financiar nu a intrat la Oncești ci 

a fost nominalizată biblioteca județeană, nici eu nu voi putea vota, drept urmare 

inclusiv intervenția mea de-acum este doar salutară. Vă mulțumesc. 

  

S-a adoptat, cu 28 voturi pentru și 7 neparticipări la vot, 
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HOTĂRÂREA NR.228/2017 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș  

la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară 

 

 (În acest moment există un cvorum de 33 consilieri județeni). 

 

Președintele Gabriel Zetea: Continuăm, stimați colegi, cu proiectul de 

hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilele din domeniul 

public al județului Maramureș aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație 

Incluzivă Sighetu Marmației.  

Comisia de urbanism și comisia juridică au acordat aviz favorabil 

proiectului de hotărâre. 

Consilierul județean Anișoara Mihali: Vă rog să rețineți că la acest 

proiect de hotărâre nu particip. 

Consilierul județean Mihai Kokenyesdi: Nici eu nu voi participa la vot. 

 

(Acum sunt prezenți în sală 34 consilieri județeni). 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și 2 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.229/2017 

privind însușirea documentației cadastrale  

pentru imobilele din domeniul public al județului Maramureș  

aflate în administrarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu 

Marmației 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii de Consiliu Județean nr. 121/31.05.2017, privind însușirea documentației 

cadastrale pentru imobilele din domeniul public al județului Maramureș situate în 

municipiul Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr. 1. 

Aviz favorabil de la comisia de urbanism și comisia juridică.  

 

S-a adoptat, cu 34 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.230/2017 

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr.121/31.05.2017,  

privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilele din domeniul 

public al județului Maramureș, situate în municipiul Sighetu Marmației, 

str.Vasile Alecsandri nr.1 
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Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind neexercitarea de 

către Consiliul Județean Maramureș a dreptului de preemțiune asupra imobilului 

situat în Sighetu Marmației, str.Ioan Mihaly de Apşa, nr.2, sc.1, parter, ap.17.  

Comisia de urbanism și comisia juridică au acordat aviz favorabil 

proiectului de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 34 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.231/2017 

privind neexercitarea de către Consiliul Județean Maramureș a dreptului de 

preemțiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmației, str.Ioan Mihaly de 

Apşa, nr.2,  

sc.1, parter, ap.17  

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

închirierii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Județului Maramureș 

aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș“ Baia 

Mare.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: La acest proiect de hotărâre am 

primit documente suplimentare, care la ședința trecută lipseau, și am rugat-o pe d-

na Kovacs de la departamentul patrimoniu al consiliului județean ca în caietul de 

sarcini să introducă un punct în care să se specifice că în cazul în care spitalul 

dorește să facă unele modificări acolo beneficiarul să fie informat cu 3 luni înainte 

și este de acord să își ridice acea tonetă amplasată acolo, care va fi și îngrădită cu 

un mic gărduleț. 

Comisia de urbanism a avizat favorabil proiectul. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

 

Cu 34 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.232/2017 

privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren din domeniul public  

al Județului Maramureș aflat în administrarea Spitalului Județean de 

Urgență  

“Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii 

de Consiliu Judeţean nr. 188/18.08.2017 privind stabilirea componenţei Comisiei 

pentru protecţia copilului.  

Este vorba de includerea în cadrul acestei comisii a d-nei secretar Todoran 

Aurica. 

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil de la comisia de sănătate. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 
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Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.233/2017 

de modificare a Hotărârii de Consiliu Judeţean nr. 188/18.08.2017 

 privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 

la Hotărârea Consiliului Județean nr. 167/23.08.2016 privind validarea desemnării 

nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş.  

 Este vorba de includerea în ATOP a d-lui colonel Chichișan Miron Adrian, 

șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”George Pop de Băsești” 

Maramureș.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: În sfârșit i se face dreptate și lui 

George Pop de Băsești! Pentru că el a fost un fruntaș al mișcării de emancipare a 

românilor din Transilvania, în fruntea tuturor gânditorilor și militanților din Sălaj. 

Prin împărțirea administrativă, a ajuns în Maramureș, sălăjenii nu l-au uitat, iar 

conducerea centrală a ministerului l-a mutat pe Miron Chichișan, zălăuan la 

origine, la Baia Mare, și conduce o unitate ce poartă numele celui de care el, 

împreună cu toată familia lui, este foarte îndrăgostit și are contribuții majore 

pentru asta! 

  

Cu 34 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.234/2017 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 

167/23.08.2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Maramureş 

 

Președintele Gabriel Zetea:  Proiect de hotărâre privind modificarea 

Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 34 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.235/2017 

privind modificarea Statului de funcţii  

al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş  

 

 Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Statului de funcții al Ansamblului Folcloric Național Transilvania.  
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 Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură a dat aviz 

favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

 Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Nu voi participa la dezbatere și nu-

mi voi exprima votul pentru acest proiect de hotărâre. 

 Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, în art.1 se menționează 

că Se aprobă modificarea Statului de funcții la Ansamblul Folcloric Național 

Transilvania ca urmare suplimentării cu două posturi vacante. Dacă aceste posturi 

rămân vacante înseamnă că nu trebuie sau de ce le-am pus aici? 

 Secretarul județului, Aurica Todoran: Deci s-au repartizat 2 posturi 

vacante, nu cu persoane ci doar vacante care probabil se vor scoate la concurs, 

lucru care rămâne la latitudinea șefului structurii respective. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: Nu, nu este așa! Termenul 

”vacant” de acolo este în plus! Consiliul județean ține situația generală a 

funcționarilor publici și personalului contractual și probabil din această cauză apar 

ca posturi vacante, dar nu e vorba de așa ceva, ci posturi suplimentare la 

organigrama de până acum.  

 Președintele Gabriel Zetea: Evident că nu vom suplimenta organigrama 

noastră sau statul de funcții cu posturi vacante că așa scrie în hotărârea de consiliu! 

De aia ni s-au cerut din partea ansamblului, pentru că le trebuie, că au nevoie de 

posturi în plus. Nu transferăm două persoane de la o altă instituție, ci aceste două 

posturi vor fi ocupate prin concursul organizat de instituția respectivă. 

 Consilierul județean Cristian Anghel: Păi, modificați atunci, și scrieți 

”suplimentare cu 2 posturi”! 

 Consilierul județean Călin Bota: Ne-ar putea explica d-na Dăncuș? 

(directorul Ansamblului Folcloric) 

 Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș:D-na Dăncuș v-a explicat în scris, în 

aceste documente. 

 Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, în documentul 

întocmit și înaintat nouă de către d-na Iuliana Dăncuș ni se cere analizarea și 

aprobarea a 5 posturi! 

 Președintele Gabriel Zetea: Proiectul poate să rămână în formula aceasta 

fără nici un fel de problemă! 

 Vă supun votului propunerea d-lui Bota de a elimina din proiectul de 

hotărâre cuvântul ”vacante”. 

 

 Cu 12 voturi pentru și 20 voturi împotrivă amendamentul a fost respins la 

vot. 

 

 Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: O observație de principiu, 

dacă-mi permiteți: într-o structură organizațională există o anumită ierarhie a 

posturilor și este recomandabil, pentru orice instituție să se precizeze care e natura 

posturilor.  
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 Consilierul județean Cornel Varga, președintele comisiei de cultură: 

Stimați colegi, d-na Dăncuș a fost prezentă la ședința comisiei de cultură și ne-a 

dat explicații foarte clare. Dânsa a cerut 5 posturi și i s-au alocat două. Și sunt 

vacante. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: Stimați colegi, noi nu suntem aici 

în Academia Română. Numai Academia are dreptul să voteze norme de 

corectitudine ale limbii române! Dvs., această majoritate care ați votat astăzi așa, 

ați votat împotriva limbii române! Și nu vă mulțumesc pentru asta! 

 Președintele Gabriel Zetea: Nu zic că nu aveți dreptate, dar nici nu încurcă 

acest proiect de hotărâre așa cum a fost el redactat și poate rămâne așa, fără nici un 

fel de probleme! 

   

 S-a adoptat apoi, cu 24 voturi pentru, 8 abțineri și 2 neparticipări la vot 

(d-nii Dăncuș Ioan Doru și Bîrlea Gheorghe) 

 

HOTĂRÂREA NR.236/2017 

privind modificarea Statului de funcții al Ansamblului Folcloric Național 

Transilvania 

 

Președintele Gabriel Zetea: La punctul 15 avem proiectul de hotărâre 

privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean Maramureș 

și instituțiile de cultură din subordine. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Vă rog să luați act că nu particip la acest 

proiect. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Fiind vorba de instituții din 

subordinea consiliului județean, ideea de protocol între consiliu și acestea este ușor 

improprie. Ar fi fost mai potrivit termenul de ”împuterniciri” care să le execute în 

numele consiliului județean. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: Amicus Plato, sed magis amica 

veritas”! Mi-e prieten Bîrlea, dar nu are dreptate astăzi! 

 Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură a dat aviz 

favorabil. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia de buget-finanțe, aviz favorabil. 

Președintele Gabriel Zetea: Vă promit din partea executivului ca la final 

de an – sau cel mai târziu în luna ianuarie a anului următor - să vă prezint un 

raport cu implicarea acestor instituții în organizarea tuturor evenimentelor 

stabilite, deoarece unele instituții de cultură înțeleg că fac parte din marea familie a 

administrației județene și se implică, iar altele nu înțeleg și nu își doresc să se 

implice în astfel de proiecte. De aceea am făcut acest protocol, d-le Bîrlea, pentru 

că nu toate își doresc să facă cultură la cel mai înalt nivel, să se implice în acțiunile 

de promovare a județului Maramureș! 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, dar tocmai s-au semnat 

contractele de management pentru toate aceste instituții! Cu adică nu vor? Păi 
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hotărârile consiliului județean sunt imperative! Și putem discuta despre legalitatea 

sau nelegalitatea lor, oportunitatea s-a dezbătut deja în acest for! Dânșii trebuie să 

le pună în practică! 

Președintele Gabriel Zetea: Din păcate, nu e de fiecare dată așa, și vom 

veni în fața plenului consiliului să vă prezentăm fiecare ce implicare are și cât de 

mult își dorește.  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș:Atunci probabil dvs. nu veți mai fi de 

acord că acolo unde dvs. susțineți un manager interimar în funcție să îl susțineți. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru si 2 neparticipări la vot (d-nii Dăncuș 

Ioan Doru și Sas Ioan) 

 

HOTĂRÂREA NR.237/2017 

privind aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Județean 

Maramureș  

și instituțiile de cultură din subordine 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

programului operativ şi de măsuri privind asigurarea condiţiilor de circulaţie pe 

reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2017 -2018. 

O singură mențiune aici: după evenimentele care au avut loc DJ 184 între 

Cavnic și Budești, având în vedere că nu am fost foarte mulțumit de operativitatea 

cu care a intervenit SC Drumuri-Poduri, am avut o discuție cu directorul acesteia 

și i-am cerut un raport pe care să-l prezinte, cu cei vinovați de acea întârziere de 

două ore în efectuarea deszăpezirilor, cu precizarea că nu ne mai dorim să se 

întâmple din nou o astfel de problemă. Într-o altă ordine de idei, cei de la 

Romsilva au un timp foarte scurt în care să se ocupe de curățarea zonei de copacii 

care au căzut sub forța intemperiilor 

Consilierul județean Călin Bota: Sigur că aceste întârzieri pot fi explicate, 

dar s-ar putea ca ele să aibă acoperire deplină în strategia de management a 

consiliului de administrație, cu care, poate, ar trebui discutat. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism a dat aviz 

favorabil. În cadrul comisiei am decis ca împreună cu cei de la SC Drumuri-Poduri 

să facem o descindere la cele 4 secții pe care societatea le are în teritoriu, să vedem 

dacă au posibilitatea să asigure siguranța pe drumuri, pe timpul iernii.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: D-le președinte, DJ 185 Petrova – 

Valea Vișeului s-a mai modernizat de-a cursul timpului, pe o porțiune de 2 km. 

Anul trecut am oprit șoferul care făcea deszăpezirea și mi-a arătat că are 

kilometrajul 20 de km. N-au fost incluși la deszăpezire și cei 2 km modernizați și 

vă rog să-i cuprindeți, măcar din iarna aceasta. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3, aviz favorabil. 

Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun votului 

proiectul. 
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S-a adoptat, cu 34 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.238/2017 

pentru aprobarea programului operativ şi de măsuri privind asigurarea 

condiţiilor 

 de circulaţie pe reţeaua de drumuri de interes judeţean în iarna 2017 -2018 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind stabilirea 

indemnizației pentru Consiliul de Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul 

Internațional Maramureș”.  

Am avut o discuție cu comisia de buget-finanțe, a cărei propunere de 

stabilire a unei indemnizații fixe în cuantum de două salarii minime pe economie. 

Vechea hotărâre de consiliu prevedea stabilirea acestei indemnizații la nivelul unui 

salariu mediu/ramură, ceea ce ducea la o sumă inacceptabilă, din punctul meu de 

vedere, ca investiție în resursa umană, o sumă lunară mult prea mare prin care 

plăteam membrii acestui consiliu de administrație. Trebuie să hotărâm o sumă 

decentă cu care acești oameni să fie remunerați, dar în același timp să fie o sumă 

care  să-i și motiveze să ajungă la ședințele consiliului de administrație, astfel încât 

să poată să ia și decizii în această perioadă importantă de operaționalizare a 

aeroportului. Avem aproape finalizate lucrările la pistă și la lucrările conexe. Vom 

veni la următoarea ședință de consiliu județean cu un proiect de modernizare a 

aerogării și asigurarea fluxurilor interne și externe, dar este important ca acest 

consiliu de administrație, votat la ultima noastră ședință, să poarte alături de 

directorul de-acolo discuțiile legate de operaționalizarea zborurilor pe aeroport în 

această perioadă. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, am stat și am 

analizat extrem de serios această situație. Datorită faptului că persoanele din acest 

consiliu de administrație au venit cu gândul de a face performanță, au o expertiză 

și o experiență deosebite, sunt sigur că nici unul din ele nu are nevoie de o 

indemnizație din partea aeroportului, eu aș propune că atâta timp cât aeroportul nu 

este funcțional să nu ia decât o indemnizație de 1 leu! Știm foarte bine că de 2 ani 

de zile facem niște plăți degeaba acolo, plătim niște oameni cu toate că aeroportul 

nu funcționează! 

Președintele Gabriel Zetea:În acest moment există zboruri de pe aeroport! 

Haideți să nu dezinformăm! 

D-le Cerneștean, în același spirit populist în care faceți această propunere, 

puteați face și propunerea ca toți consilierii județeni să aibă indemnizația de 1 leu 

și restul să o doneze. Vreau să vă spun că în mandatul trecut am avut consilieri 

județeni care și-au donat indemnizația, pe parcursul întregului lor mandat! Noi am 

putea să le trimitem membrilor consiliului de administrație o scrisoare prin care 

să-i încurajăm să-și doneze indemnizația, dar eu zic că trebuie să respectăm legea! 
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Consilierul județean Călin Bota: O completare aici: cred că această 

indemnizație nu ar trebui să depășească suma de 1.500 lei brut în momentul în care 

acest aeroport devine operațional, și aș justifica acest lucru prin ceea ce scrie în 

art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare al aeroportului, în care se face 

referire la atribuțiile, răspunderile și competențele acestui consiliu de 

administrație. În cadrul comisiei ni s-a explicat faptul că cei din consiliul de 

administrație au foarte multă treabă în acest moment cu încheierea contractelor cu 

operatorii de transport aerian. Eu aș vrea să se știe că nu au nici o treabă, pentru că 

ei aprobă programele, proiectele și toate celelalte chestiuni care le sunt în 

competențe, pe baza documentelor care le sunt întocmite de către aparatul de 

specialitate din cadrul regiei autonome aeroportuare! 

Președintele Gabriel Zetea: Păi, domnule Bota, tot la fel, și dvs. aprobați 

proiectele de hotărâri pregătite în acest sens de aparatul de specialitate al 

consiliului județean! Cum vă permiteți să spuneți că nu au nici o treabă?  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Eu îmi mențin propunerea, 

aceea de a acorda câte un leu pentru fiecare membru din consiliul de administrație, 

până în momentul când aeroportul va deveni operațional! 

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

favorabil pentru o indemnizație fixă în cuantum de 2 salarii minime pe economie. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Eu cred că acești oameni care 

au venit în consiliul de administrație au venit pentru a crea performanță, nu pentru 

că au nevoie de bani. Acesta este singurul meu raționament pentru propunerea pe 

care am făcut-o fără nici un fel de populism, ci foarte responsabil! 

Președintele Gabriel Zetea: Supun votului plenului amendamentul 

formulat de dl. Bota. 

 

Amendamentul a fost respins la vot, întrunind doar 6 voturi pentru. 

 

Președintele Gabriel Zetea: Supun votului plenului amendamentul 

formulat de dl. Cerneștean. 

 

Și acest amendament a căzut la vot, obținând doar 7 voturi pentru. 

 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Indiferent despre ce sau cine este 

vorba, excesele și lipsa displac deopotrivă! 

Președintele Gabriel Zetea: Aveți perfectă dreptate, d-le Bîrlea! 

Consilierul județean Teodor Ardelean: Mulțumesc d-lui Bîrlea care și-a 

sancționat colegii de partid. Rigoarea organismelor care votează impune o regulă: 

nu poți vota decât un amendament în aceeași chestiune. Dacă sunt două sau mai 

multe amendamente tu, ca persoană, nu ai voie să votezi decât o dată.  

Președintele Gabriel Zetea: Supun votului plenului proiectul de hotărâre 

așa cum a fost el întocmit. 
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S-a adoptat, cu 24 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, 

 

HOTĂRÂREA NR.239/2017 

privind stabilirea indemnizației pentru Consiliul de Administrație 

 la Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Maramureș” 

 

Președintele Gabriel Zetea: Următorul proiect de hotărâre este ce privind 

desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de 

Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației.  

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 

Consilierul județean Anton Rohian: Grupul PSD-UDMR îl propune pe dl. 

Kokenyesdi Mihai. 

 Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu sunt alte propuneri, vă supun votului 

proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și 2 abțineri, 

 

HOTĂRÂREA NR.240/2017 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în 

Consiliul  

de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu 

Marmației 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș.  

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 

Consilierul județean Anghel Cristian: În numele grupului politic PER îl 

propun pe dl. Buda Ioan. 

Consilierul județean Anton Rohian: Grupul PSD-UDMR îl propune pe 

consilierul Mureșan Claudiu.  

Consilierul județean Claudiu Mureșan: D-le președinte, vă anunț că 

renunț la nominalizare în favoarea d-lui Buda. 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Iarăși o observație de principiu: 

fără îndoială că votul majorității decide, dar cred că ar fi un exemplu de bune 

practici dacă acolo unde ne trimiteți, prin vot, pe unii sau pe alții, să fim și 

compatibili prin pregătirea noastră profesională. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, dacă-mi permiteți, 

doresc să adresez o scurtă întrebare d-nei secretar: la începutul acestui mandat de 

consilier județean, când s-au făcut nominalizările în toate consiliile de 

administrație la toate instituțiile din subordine, am adresat o întrebare secretarului 

de la vremea aceea, legat de existența unui conflict de interese și a unei stări de 
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incompatibilitate între consilieri și această poziție. O rog pe d-na secretar să ne 

spună dacă aceste situații se încadrează în limitele legale. 

Aurica Todoran, secretarul județului Maramureș: Incompatibilitate 

exclus, conflict de interese ar putea exista atunci când consilierul participă la vot 

pentru alocarea eventual a unor sume la acea instituție de învățământ unde este 

membru în consiliul de administrație. Au fost solicitate în mai multe rânduri 

puncte de vedere de la A.N.I. și ni s-a răspuns. Putem solicita din nou puncte de 

vedere în perioada următoare, pe care să vi le aducem la cunoștință. 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: În bugetul județului pe care noi îl 

votăm sunt incluse și bugetele instituțiilor de cultură, așa că dacă ne-am uita la 

detalii am descoperi că suntem într-un conflict de interese perpetuu! Deci, 

problema trebuie lămurită! 

 Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu sunt alte propuneri, vă supun votului 

proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru și 1 abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.241/2017 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în 

Consiliul  

de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Târgu Lăpuș 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus.  

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 

Consilierul județean Anton Rohian: Grupul PSD-UDMR îl propune pe 

consilierul Vlad Sorin Ilie. 

 Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu sunt alte propuneri, vă supun votului 

proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru și 1 abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.242/2017 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în 

Consiliul 

 de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii de Consiliu Județean nr. 127/31.05.2017.  

Este vorba despre achiziționarea serviciilor juridice de asistență și 

reprezentare a Consiliului județean Maramureș pe divergențele pe care le avem cu 

unul din antreprenorii din Proiectul SMID. Dorim să extindem această asistență 
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juridică pentru toate potențialele litigii pe care le vom avea în perioada următoare 

cu acest agent economic. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și 1 abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.243/2017 

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Județean nr.127/31.05.2017 

 

Președintele Gabriel Zetea: La punctul 25 avem proiectul de hotărâre 

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor de tip 

rezidențial si familial subordonate Direcției Generale de Asistență Socială si 

Protecția Copilului Maramureș. 

Consilierul județean Ioan Buda: Comisia de sănătate și asistență socială a 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: La fel și comisia juridică. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.244/2017 

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor  

de tip rezidențial si familial subordonate Direcției Generale de Asistență 

Socială  

si Protecția Copilului Maramureș 

 

Președintele Gabriel Zetea: Punct de vedere privind plângerea prealabilă a 

domnului Gherman Vasile împotriva hotărârii de validare a consilierului județean 

Grad Gheorghe. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a luat act de 

această plângere prealabilă, fiind de acord cu cei din departamentul juridic al 

consiliului județean care spun în felul următor: potrivit prevederilor art.31 din 

Legea 215/2001 administrației publice locale, hotărârea de validare sau 

invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de 

contencios-administrativ în termen de 5 zile de la adoptare. În acest caz 

procedura prealabilă nu se mai efectuează iar hotărârea primei instanțe este 

definitivă și irevocabilă. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, simt nevoia să 

pun un pic de balsam. E totuși o rană, dar partidele nu țin cont de răni. În 

consecință, dacă vechea lege a contenciosului administrativ obliga în astfel de 

situații să se întoarcă prin rugăminte forumului care i-a făcut o nedreptate - și care 

se cheamă în drept recursul grațios – eu fac acum micul discurs grațios. Mi-e 
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foarte drag acest domn Gherman Vasile și ce face el acolo, și regret că partidul l-a 

pus într-o astfel de situație.  

Președintele Gabriel Zetea: Decizia Partidului Mișcarea Populară este fără 

echivoc și trebuie să o respectăm, iar dosarul a fost la comisia de validare.  

Vicepreședintele George Moldovan: Aș vrea să-i spun colegului meu 

Ardelean că și noi îl respectăm pe dl. Vasile Gherman dar a fost strict o decizie 

politică, nimic mai mult. 

Președintele Gabriel Zetea: O.K. Haideți să continuăm cu ordinea de zi. 

Mergem acum la punctele suplimentare, și începem cu proiectul de hotărâre 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: În urma analizei 

documentațiilor depuse la comisie, membrii comisiei de urbanism au acordat aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.245/2017 

privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public 

 de persoane prin curse regulate speciale 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

actualizării ”Programului de transport județean de persoane prin curse regulate în 

perioada 2013-2019” prin schimbarea orelor de plecare/sosire din graficele de 

circulație.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism, aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.246/2017 

privind aprobarea actualizării ”Programului de transport județean de 

persoane 

 prin curse regulate în perioada 2013-2019” prin schimbarea orelor de 

plecare/sosire 

 din graficele de circulație 

 

Președintele Gabriel Zetea: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării statului de funcții la Muzeul județean de Etnografie și Artă Populară 

Baia Mare. Este vorba de 2 posturi vacant. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 
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S-a adoptat, cu 29 voturi pentru și o abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.247/2017 

privind aprobarea modificării statului de funcții 

 la Muzeul județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare 

 

Președintele Gabriel Zetea: Ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi 

a ședinței noastre de azi este cel privind aprobarea modificării statului de funcții la 

Școala Populară de Artă ”Liviu Borlan” Baia Mare. Aici este vorba de 

suplimentarea cu un singur post. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 

 

Cu 29 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.248/2017 

privind aprobarea modificării statului de funcții  

la Școala Populară de Artă ”Liviu Borlan” Baia Mare 

 

 Președintele Gabriel Zetea: În mapele de ședință aveți cu toții o Notă 

privind execuția bugetului propriu al județului, pe secțiuni, la data de 30 

septembrie 2017. 

 Ajunși la finalul ședinței, dacă mai sunt unele intervenții, vă ascultăm. 

 Dl.Gaje Sorin Cristian: D-le președinte, stimați domni consilieri județeni, 

vă rog să-mi permiteți să vă adresez câteva cuvinte. Sunt coordonatorul celui mai 

important proiect care ține de zootehnie din zona de nord a României, fapt dovedit 

prin aprobarea și semnarea contractului de finanțare săptămâna trecută. Din acest 

motiv sunt prezent aici, în fața dvs., să vă aduc la cunoștință ceea ce am făcut în 

ultimii 4 ani de când am inițiat și derulat acest proiect. Aș dori ca și consiliul 

județean să fie partener - și este pentru ultima dată când vă cer acest sprijin, adică 

să veniți în cooperare, pentru că acest proiect este destinat țăranului din nordul 

țării noastre, nu doar a celui din Maramureș. Până acum, vă spun foarte sincer, am 

fost dezamăgit de colaborarea pe care am avut-o cu fostul președinte al consiliului, 

Ciceu Zamfir, pentru că în mandatul lui, toate demersurile pe care le-am depus 

către consiliul județean au ajuns la coșul de gunoi! Acum, contractul este semnat și 

cred că ar fi rușinos ca județul, consiliul județean, să nu participe la cel mai mare 

târg de animale și burse pentru animale, din zona de nord a României!  

 Vă mulțumesc. 

 Președintele Gabriel Zetea: Mulțumim și noi. Să știți că am avut deja 

discuții legate de acest proiect, dar, din păcate, până la acest moment nu avem 

încadrarea legală pentru o potențială cofinanțare din partea consiliului județean. 

Proiectul este unul bun, generos, care ar putea să aducă plus valoare în întreaga 
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zonă de pe lângă Baia Mare înspre Târgu Lăpuș. În perioada următoare vom avea 

puncte de vedere din partea aparatului de specialitate al consiliului, legat de felul 

în care am putea deveni parteneri în acest proiect. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, am discutat cu dl. 

Sas, președintele comisiei de buget finanțe, legat de acest proiect, care ni se pare 

important și în care consiliul județean ar trebui să fie partener. Într-adevăr forma 

legală este o problemă, dar eu cred că dacă deja există practici în domeniu am 

putea să le luăm ca exemplu. Am înțeles că în alte județe s-a făcut acest parteneriat 

Dl.Gaje Sorin Cristian: În momentul când am semnat contractul de 

finanțare la A.F.I.R. am cerut să ni se precizeze dacă pot participa și alte entități 

juridice și administrative în acest proiect, cum ar fi consiliul județean, primăria 

Groși sau altele, și ni s-a răspuns afirmativ, dar la sumele eligibile din proiect. 

Președintele Gabriel Zetea: Aici lucrurile sunt puțin mai complicate, 

deoarece este o activitate generatoare de profit. Sunt niște reguli pe care trebuie să 

le respectăm. 

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, proiectul ca idee, și 

dacă a fost acceptat la finanțare, cred că trebuie analizat cu mare responsabilitate. 

Apoi, a analiza această activitate, presupune a vedea la cine se raportează acest 

proiect, pentru că a vorbi de bursă de animale, este o chestiune foarte elitistă, 

având în vedere ce dezvoltăm pe zona agricolă. Proiectul este foarte generos, 

merită să ne aplecăm asupra lui și, pe un considerent pur profesional, dacă  s-ar 

reuși asta în Maramureș, având în vedere că suntem zonă montană și un județ cu o 

dezvoltare economică preponderentă pe acest domeniu, poate că ar fi un pas 

înainte să vedem cum ne putem integra cu acest proiect. 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: În calitate de președinte al 

asociației crescătorilor de animale de pe Valea Vișeului, și fermier activ, cred că ar 

fi bine ca consiliul județean să susțină acest proiect, chiar și juridic, pentru că ar fi 

un mare câștig ca Maramureșul să aibă un târg internațional de animale, și pentru 

noi ca fermieri și crescători de animale. Eu susțin ideea d-lui Gaje și sper ca și 

colegii din consiliul județean să o facă și să accepte cofinanțarea. Aștept și eu să 

iau taurul de coarne și să fac și eu în Maramureșul istoric un abator în așa fel încât 

să avem și noi un abator autorizat dincolo de deal! Mulțumesc. 

Consilierul județean Florica Roman: Susțin și eu ideea antevorbitorilor 

mei și cred că acesta va fi un câștig pentru Maramureș și pentru toți țăranii de aici 

care sunt dornici să crească iar efective de animale în Maramureș! Dvs. o să 

judecați mai mult, împreună cu cei direct vizați, și noi vom da votul la timpul 

respectiv. Mulțumesc. 

Președintele Gabriel Zetea: Intenția din partea consiliului județean există, 

doar că nu am identificat până acum cadrul legal. 

Consilierul județean Teodor Ardelean:D-le președinte, stimați colegi, și 

eu susțin ca dl. Rohian să devină secretar de stat, pe problemele agriculturii 

montane! 
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Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, am și eu o 

rugăminte la dvs.: spitalul județean Baia Mare are în desfășurare acea investiție 

pentru laboratorul de radioterapie. Este o investiție a Băncii Mondiale, în sumă de 

3,5 milioane euro, iar dvs. ați promis atunci când am fost la ședința de sănătate că 

veți face toate demersurile ca să ajutăm cu ceva spitalul județean, să poată finaliza 

investiția. În acest moment, radioterapia la spital este suspendată, nu funcționează.  

Președintele Gabriel Zetea: D-le Cerneștean, vă garantez că managerul 

Sorina Pintea nu are nevoie de susținerea nimănui în ceea ce privește proiectele ei. 

Are susținere în ceea ce privește întreaga activitate și o va avea în continuare. 

Dacă nu mai aveți intervenții, declar ședința închisă și vă mulțumesc pentru 

participare. 

 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 31 

octombrie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 Gabriel Zetea 

 

 

    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

       Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

  A consemnat:     consilier principal Valeria Mihaela Ghita  

Compartiment Pregătire Ședințe, Transparență Decizională și Monitor Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


