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P R O C E S   V E R B A L 

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Maramureş 

din data de 13 noiembrie 2017 

 

 

 Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.855/7.11.2017, publicată în ziarul “Graiul 

Maramureşului” din ziua de  11 noiembrie 2017. 

 Şedinţa este prezidată de către dl. preşedinte Gabriel Valer Zetea.  

 Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe „Bogdan Vodă” a 

Palatului administrativ din Baia Mare, str.Gheorghe Șincai nr.46, județul 

Maramureș. 

 La dezbateri participă directorii executivi şi personalul din structura 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean, şefi ai instituţiilor subordonate 

acestuia, precum şi reprezentanţi mass-media din judeţul Maramureş.   

 Secretarul judeţului Maramureș, Aurica Todoran: La ședință 

participă un număr de 27 de consilieri dintr-un total de 35, ședința este statutară, 

putem trece la dezbateri. 

 Președintele  Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Pentru 

început doresc să salut prezența la ședința noastră a unui grup de studenți de la 

Universitatea de Nord din Baia Mare și să îi rog pe colegii mei consilieri 

județeni să aibă o atitudine frumoasă la dezbateri, ca să le arătăm studenților 

viitori jurnaliști ce înseamnă consiliul județean și cum sunt aceste dezbateri în 

plen. 

 În al doilea rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participarea la 

aniversarea a 25 de ani de la înființarea Consiliului Județean Maramureș. A fost 

o manifestare care ne face cinste, mai ales că am reușit să-i adunăm la un loc pe 

toți președinții pe care i-a avut consiliul județean din 1992 până în prezent. 

Înainte de ședința festivă am avut o întâlnire foarte frumoasă și constructivă, 

aici la consiliul județean, am discutat cu toții și am avut un moment de 

conciliere politică, în folosul județului, și am arătat că, prin atitudinea noastră, 

indiferent cărui partid politic aparținem sau ce interese politice avem, putem 

lăsa la o parte orgoliile și să ne gândim doar la interesele cetățenilor județului 

nostru. Mulțumesc tuturor președinților de consiliu pentru lucrurile pe care le-au 

făcut pentru Maramureș în acești 25 de ani. 
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Tot săptămâna trecută am avut o zi foarte importantă pentru județul 

nostru: la Palatul Victoria, la Guvernul României, s-a semnat contractul pentru 

dotarea Spitalului Județean din Baia Mare cu aparatul pentru radioterapie. Este 

o mare victorie a județului Maramureș, a consiliului județean și a spitalului din 

Baia Mare, a d-nei manager Sorina Pintea, pe care am și invitat-o astăzi alături 

de noi, să facă o informare plenului consiliului vizavi de această investiție. Vă 

mărturisesc că deja am fost sunat de foarte mulți colegi președinți de consilii 

județene din țară care m-au întrebat cum am reușit să aducem acest aparat pe 

care și l-ar dori cu toții și care va genera o dezvoltare pe orizontală a orașului 

Baia Mare, așa cum se întâmplă în centrele medicale din România, pentru că 

sunt mii de pacienți care sunt pe listele de așteptare pentru a ajunge la un astfel 

de aparat. Am mai spus și în cadrul conferinței de presă avută la guvern că 

aceasta este cu adevărat o investiție în oameni, o investiție în vieți. O felicit din 

nou pe d-na manager Sorina Pintea, așa cum au făcut-o și dl. vicepremier 

Ciolacu și ministrul Sănătății, dl. Bodoc.  

 O invit așadar pe d-na manager Pintea la cuvânt. 

 Sorina Pintea, maganerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Constantin Opriș” Baia Mare: Contractul fiind semnat, cred că putem vorbi 

puțin și despre ce este în spatele acestei unități de radioterapie și de fapt care 

este necesitatea maximă. 

 În 2013 Spitalul județean a închis compartimentul de radioterapie care 

avea atunci o sursă de cobalt ce nu mai corespundea nici măcar unui minim 

standard, devenind amenințătoare pentru viață. Am luat această decizie cu toate 

că unii medici spuneau că ar trebui să mai prelungim puțin viața acelui aparat, 

pentru că măcar mai alina niște suferințe. Din acel moment am început 

demersurile pentru un nou aparat, care s-au finalizat săptămâna trecută. 

 Am să vă dau câteva cifre, să vă dați seama ce înseamnă acest aparat. În 

acest moment al anului 2017 avem 12.200 de pacienți bolnavi de cancer 

înregistrați cu domiciliul în județul Maramureș. Anul trecut aveam 12.039 de 

bolnavi. În 2016 s-au înregistrat 1.502 cazuri noi de bolnavi de cancer, iar 1.341 

de pacienți au decedat. Din acești 1341 de pacienți, 90% aveau nevoie de 

radioterapie. Nu știu câți au făcut-o pentru că nu avem o evidență clară; oamenii 

nu se mai întorc pentru că le este rușine să spună că nu au bani să meargă, 

pentru că nu au timp sau nu au cine să stea cu ei și pentru că Clujul, Oradea sau 

Debrecenul e departe. În primele 6 luni ale acestui an am avut 733 de cazuri noi 

de bolnavi de cancer, din care 550 ar fi trebuit să beneficieze da radioterapie. 

Nu știm câți au beneficiat.  

 Cancerul bronhopulmonar este pe primul loc în județul nostru, urmat de 

cancerul la sân și cel de col uterin. În afară de asta, sunt pacienți pentru care, 

medical, nu se mai poate face aproape nimic. Radioterapia ajută la alinare. În 

fiecare an, cel puțin 300 de pacienți au nevoie paliativ de acest aparat. 
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Am vrut să vă spun aceste cifre ca să înțelegeți îndârjirea cu care am 

luptat și de ce am făcut-o, pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu asta. L-am 

rugat pe doctorul Dumitru Filip, șeful secției de oncologie, să-mi explice și mie 

exact ce se va întâmpla și mi-a spus foarte sec: ”Acum avem 12.200 de pacienți 

înregistrați, dar vom avea curând 20.000! Diferența o reprezintă cei care vor trăi 

în următorii trei ani!”.  

 Vă mulțumesc pentru susținerea pe care am simțit-o din partea consiliului 

județean în această perioadă. Am știut că dvs. ne sunteți alături în demersul pe 

care l-am făcut. Avem specialiști pe radioterapie, 4 medici care în acest moment 

lucrează în secția de oncologie; mai avem 3 medici care doresc să vină, 2 

fizicieni și asistenți medical pregătiți în domeniu.  

 Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere și vă doresc să nu aveți parte 

de aceste servicii! Să știți că atunci când ați dat acest vot l-ați dat pentru viață! 

Președintele  Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Spitalul a investit și în construcția celor 2 buncăre, din care unul va găzdui acest 

aparat de radioterapie. 

Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Constantin Opriș” Baia Mare: Preconizăm să tăiem panglica la 1 martie 2018. 

Contractul de furnizare cu firma producătoare s-a semnat, iar în acest moment 

au 210 zile la dispoziție pentru instalarea buncărului. Noi am lăsat o marjă de 

siguranță pentru autorizații, deși cred că ni se vor elibera cu celeritate, fiind 

vorba de o investiție a Băncii Mondiale. Urmează să fim prinși în valul 2 de 

finanțare, dar nu este sigur, pentru acel aparat accelerator de radioterapie, pentru 

că este normal ca un spital să aibă două aparate – de aceea am și făcut două 

buncăre – ca atunci când unul intră în revizie să-l putem folosi pe celălalt, 

brahiterapie, care este o terapie făcută intern, pentru cancerele de col uterin sau 

cele ovariene, spre exemplu. De asemenea, Banca Mondială a livrat spitalului 

aparatură de anestezie de ultimă generație și înaltă performanță tip I, 

ventilatoare,  în valoare de 780 de mii lei, astfel încât pot să vă spun cu foarte 

mare mândrie că în fiecare sală de operație avem aparate de anestezie noi și 

ventilatoare pentru aproape întreaga secție de terapie intensivă, ceea ce nu este 

puțin lucru. Anul trecut am primit tot de la Banca Mondială aparatură în valoare 

de 500 mii lei, și directorul de implementare al Băncii Mondiale m-a rugat să îi 

fac o listă cu necesarul pe bloc operator, astfel încât luna viitoare vom mai primi 

niște aparate.  

Am întrebat și eu de ce se ține cont de spitalul nostru și mi s-a răspuns că 

fiindcă facem performanță. Colectivul de medici din cadrul spitalului se 

pregătește; suntem 2.000 de angajați și nu suntem toți perfecți. Ne cunoaștem 

limitele și știm foarte bine ce mai avem de făcut. Dar vă rog să luați în 

considerare performanțele pe care le facem cu adevărat. 

Vă mulțumesc. 
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Președintele  Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Felicitări încă o dată spitalului! Cunoaștem foarte bine atât noi, conducerea 

executivă, cât și reprezentanții în consiliul de administrație, lucrurile bune care 

s-au întâmplat acolo în ultimii ani, mai ales în ceea ce privește activitatea 

financiară și managementul instituției; felul în care au crescut încasările la spital 

este unul spectaculos, un ritm de creștere anual de invidiat, din marea majoritate 

a spitalelor din România. Dotările care se fac la spital sunt lucruri normale, iar 

consiliul județean a susținut mereu cele două spitale pe care le are în subordine 

– pe cel județean și pe cel de boli infecțioase – și va face în continuare acest 

lucru, pentru că pe lângă prioritățile pe care le avem în ceea ce privește 

dezvoltarea infrastructurii rutiere a județului investițiile pe partea medicală au 

reprezentat întotdeauna o prioritate pentru noi.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Eu cred că cei ce la Banca 

Mondială au încredere în spitalul nostru este pentru că nici un aparat donat de 

către ei nu a rămas în curtea spitalului, neutilizat, ci ele au fost instalate și 

folosite de medici în favoarea oamenilor. Și pentru aceasta nu pot decât să o 

felicit pe d-na manager Sorina Pintea! 

Consilierul județean Călin Bota: În numele consilierilor liberali o felicit 

și eu pe d-na Pintea și fac acest lucru pentru că sub aspectul profesiei pe care o 

exercită în acest moment, cel de manager de spital, o cunosc încă din anul 2010 

când, la Spitalul de Pneumoftiziologie, din foarte puțin a reușit să facă mult, iar 

apoi, după ce și-a intrat în atribuții la Spitalul județean, am constatat că din mult 

poate să facă mult mai mult, prin valorificarea calităților și capacităților pe care 

le are și care, cred eu, în perioada următoare vor reuși să genereze acte medicale 

de înaltă calitate în instituția pe care o conduce, vor duce la diversificarea 

serviciilor medicale și la asigurarea unui acces facil al pacienților din 

Maramureș și nu numai, spre actele medicale de un crescut nivel calitativ. 

Președintele  Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Domnule Bota, nu mi-o luați în nume de rău, dar tocmai am vorbit despre o 

conciliere politică așa că v-aș ruga să nu transmiteți opinii în numele colegilor 

dvs. liberali, pentru că sănătatea cu are culoare politică și eu cred că toate 

partidele politice de aici își doresc investiții în sănătate. Aici suntem cu toții 

reprezentanți ai județului Maramureș, votați de către maramureșeni. Așa că, vă 

rog să lăsați orgoliile politice la o parte. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, pentru că mi-ați adus 

această dojană, să știți că totuși n-am să îmi cer scuze în fața dvs. pentru 

cuvântul pe care l-am luat, dar eu am exprimat această opinie doar în numele 

colegilor din PNL pentru că nu mi-am permis s-o fac și în numele celorlalți 

colegi din acest for decizional, și pentru că ne-ați cerut la începutul ședinței să 

avem o ședință coerentă și altfel decât până acum, să știți că nu ați avut nici o 

ședință în care, de la această masă, cineva să fi făcut excese care să nu se fi 

potrivit cu locul în care ne aflăm! Nici astăzi nu am făcut un exces! 
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Consilierul județean Teodor Ardelean: Vreau și eu, ca dincolo de 

felicitările pe care suntem obligați să le adresăm d-nei manager și tuturor celor 

care s-au implicat pe această filieră ce niciodată nu este foarte simplă până la 

acest rezultat, să fac un adagio care poate va mai desluși dintre lucrurile mari și 

bune care s-au făcut, sau dintre cele care au rămas în continuare la speranțe. 

Suntem aici, în capitala Maramureșului, un județ care a beneficiat de fonduri 

mari, chiar uriașe, într-o vreme în care mineritul excela pe primul loc în 

România. Clădirea spitalului de-acum demonstrează că avem un edificiu mult 

mai anvergural decât orașe care atunci erau mult mai mari. Această moștenire 

însă a fost foarte greu de dus după aceea, în condițiile în care statul și-a luat 

puțin câte puțin mâinile de pe mecanismele de desfășurare și dezvoltare; spun 

asta nu spre a vă atenționa cu privire la ce am făcut eu sau noi, dar nouă, echipei 

care am reprezentat în parlament acest județ ne-a fost foarte greu să facem ceea 

ce astăzi se cheamă lobby pentru Maramureș și să obținem rezultate 

remarcabile, pentru că era o concurență foarte mare. Cu toate eforturile noastre 

de-atunci, nu am reușit să facem din Baia Mare un centru universitar de 

medicină, datorită unei probleme locale și nu a piedicilor pe care ni le-ar fi putut 

pune cineva sus, și anume tocmai problema legată de minerit! Cadrele didactice 

de la fostul Institut nu acceptau ca celelalte specializări să devină dominante și 

nici nu au vrut să audă de vreo facultate de medicină în Baia Mare, sau măcar 

de vreo filială a Clujului sau a celei din Târgu Mureș! Astăzi, densitatea 

facultăților de medicină din Transilvania este chiar foarte mare: la Oradea, 

Arad, Timișoara, Sibiu, Brașov, Târgu Mureș și Cluj. Baia Mare se putea înscrie 

pe această hartă și nu s-a înscris din cauzele pe care, sumar, vi le-am schițat. 

Între timp s-au schimbat multe lucruri, și multe dintre ele, evident, în bine. 

Totuși, am anumite amărăciuni când mă gândesc chiar la consiliul județean de 

pe vremea când era președinte Mircea Man și unii ne-am luptat pentru a aduce 

la spitalul din Baia Mare un aparat de angioscopie, destul de scump, care acum 

funcționează foarte bine și cu performanțe,  și de care atunci, stimați colegi, am 

beneficiat eu însumi, pentru că venisem de la Timișoara, de la o operație, și 

exista oricând riscul să reintru ori în flutter ori în aritmie, și știu ce înseamnă 

aceasta. Eu cred că și medicii noștri de la Baia Mare meritau mult mai mult, și 

atunci, și acum. În 1995, în luna octombrie, venind cu mașina senatului înspre 

casă, am avut un accident de mașină în urma căruia toată mâna dreaptă mi-a fost 

distrusă, așa că am fost operat aici, la Baia Mare, de o echipă de medici din 

București, trimisă cu avion special de premierul Nicolae Văcăroiu. Cei doi 

medici, veniți de la Foișorul de Foc, doar l-au asistat pe doctorul Prie, spunând 

că este un  profesionist desăvârșit! Mai sunt astfel de medici și e bine să avem 

încredere în ei, să nu ajungem pe la ei, iar dacă ajungem să facem ceea ce este 

firesc, adică să mai ștergem ceva din lobby-ul exagerat pe care uneori îl facem 

pentru somități. Avem o nevoie fantastică de medici, avem nevoie de politici 

bune, clare și coerente în acest domeniu, pentru că statisticile sunt foarte 

îngrijorătoare, mai ales în prognoze, care ne spun că în anul 2030, tot al treilea 
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cetățean al planetei va fi bolnav de cancer! Eu mă întreb ce va face Guvernul 

României din martie anul viitor cu cheltuielile enorme privind tratarea 

tuberculozei, care până acum au fost suportate tot de Banca Mondială și care se 

vor încheia, ca și program.  

Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. 

Constantin Opriș” Baia Mare: În completare, vizavi de subiectul Baia Mare – 

centru universitar, vreau să vă spun că împreună cu Pop Călin vă vom prezenta 

în curând un demers al nostru privitor la acest aspect, și am cerut la minister o 

modificare de structură, pentru înființarea compartimentului de chirurgie 

cardiacă. Avem deja 2 rezidenți de la Institutul Inimii din Cluj care și-au 

prezentat opțiunea pentru Baia Mare și avem un asistent medical care este de 

două luni la Cluj pentru pregătire în acest domeniu. În demersul nostru pentru 

universitate vom avea săptămâna viitoare niște întâlniri foarte importante. 

Compartimentul de chirurgie cardiacă este partea demersului nostru pentru a 

obține toate specialitățile astfel încât să putem accede la statutul de spital clinic, 

și la fel, centru de pregătire rezidențiat, pentru care avem demersuri destul de 

înaintate.  

Consilierul județean Teodor Ardelean:  Ar trebui să știe și cei care încă 

nu știu, că și la ora actuală doctorul Pop Călin are rang universitar, este 

conferențiar universitar doctor și are rezidenți care fac practică la Spitalul 

județean din Baia Mare, adică aici la noi, deși ei aparțin de universitățile din 

Oradea și din Arad. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le președinte, stimați colegi, 

sigur că sfârșitul de săptămână a fost unul încărcat pentru județul nostru, pentru 

consiliul județean. Am avut evenimente prin care am marcat aniversarea a 25 de 

ani de la înființarea consiliului județean, apoi am avut un eveniment cultural la 

Oncești, și avem acest demers care s-a înfăptuit la Guvernul României, adică 

semnarea acestui contract pentru spitalul județean. Un lucru foarte important s-a 

mai întâmplat la Bacău, acolo unde Baia Mare a fost nominalizată Capitală a 

Tineretului în perioada 2018-2019. Îi felicit pe toți cei care au fost actanții 

principali ai acestui demers. Nu este falsă modestie pentru că chiar și dvs., toți 

cei de-aici din plen ați participat oarecum activ, prin semnarea acelui document 

de adoptare a acelei Declarații și bineînțeles, prin tot ceea ce vom face în viitor 

ca municipiul Baia Mare să-și impună proiectele pentru tineret, importante și 

ele, pe lângă investiția în sănătate și educație. Felicitări tuturor și sper să avem 

cât mai multe proiecte depuse de către organizațiile de tineret, pentru că noi, la 

inițiativa d-lui președinte Zetea, am lansat în urmă cu doi ani o linie specială 

pentru activitățile de tineret iar acest lucru ne obligă să creștem finanțarea pe 

aceste proiecte de tineret.  

Președintele  Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Așa 

cum spunea și dl. vicepreședinte, în urmă cu doi ani am fost printre primii care 

am introdus o linie specială pentru finanțarea activităților de tineret, cu sume 

consistente. În fiecare an, consiliul județean finanțează activitatea de tineret 
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exact cu suma pe care municipiul Baia Mare o primește doar într-un an pentru 

acest titlu de capitală a tineretului. Eu vă voi propune ca la bugetul pentru anul 

viitor să menținem aceste sume, pentru că este foarte importantă dezvoltarea 

tineretului în Baia Mare. Orice societate normală își dorește investiții în sănătate 

și în educație, acestea fiind domeniile care formează viitorul oricărei comunități 

locale. 

Consilierul județean Florica Roman: Felicit și eu din tot sufletul pe    

d-na director de la spitalul județean pentru tot ce a realizat acolo. A arătat mereu 

preocupare pentru proiectele cele mai stringente, care aproape că nu vorbeau de 

la sine, a știut care este prioritatea priorităților, acordând servicii de calitate 

cetățenilor care au apelat la acest spital. D-na director se poate mândri cu 

colectivul din acea instituție, pe care știe să-l stimuleze astfel încât să obțină tot 

ceea ce dorește. Aparatul care a fost primit sigur va alina multe suferințe, așa că 

eu susțin în continuare tot ceea ce va întreprinde d-na director, pentru sănătatea 

oamenilor. Mă bucur că în fruntea unei asemenea instituții este o femeie cu care 

noi ne mândrim. Îl felicit și pe dl. președinte, care a știut de fiecare dată să pună 

punctul acolo unde a trebuit, pentru a obține proiectele dorite.   

Consilierul județean Ioan Sas: D-na director Pintea, mi-a rămas în 

minte o remarcă pe care ați făcut-o în sensul că actul medical și managerial de la 

spitalul județean este de acea performanță încât poate asigura fiecărui pacient un 

rezultat maxim al actului medical. Dar aș vrea să dau un mesaj public a ceea ce 

am constatat acolo, pentru că viața ne îndrumă pașii unora dintre noi și spre 

actul medical. Nu demult, la spitalul județean, m-am regăsit cu un apropiat 

pentru exercitarea actului medical, dar în care s-a văzut și amprenta actului 

managerial. Am constatat, cu maximă mulțumire sufletească, că prin ceea ce s-a 

realizat la spitalul județean putem vorbi într-adevăr de performanță, de dotare și 

act managerial de calitate. Prin performanța profesională a medicilor de la 

spitalul județean a fost readus la viață un pacient care avea șanse de viață de 

20%. Astăzi el lucrează și s-a făcut bine, așa că, dacă va fi nevoie să apelăm la 

serviciile acestei instituții, vom merge cu încredere acolo, pentru că vom găsi 

act medical și managerial de performanță. Vă mulțumim și vă felicităm ! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Cu 

toate că suntem încă departe de perfecțiune, există o îmbunătățire vizibilă a 

actului medical, iar din punct de vedere al modului cum arată cele două spitale 

aflate în subordinea consiliului județean cred că ne putem mândri cu toții. Ca să 

le putem menține măcar la acest nivel concurențial înseamnă să investim în ele 

în fiecare an, să existe un act managerial performant și să atragem personal 

medical de calitate, alături de orice dotări necesare acestor unități spitalicești. 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Stimați colegi, în numele meu 

personal și al colegului meu Beuca Ion, precum și în numele celor 7 primari de 

naționalitate ucraineană din Maramureșul istoric am întocmit o adresă către 

ambasadorul Ucrainei din România, cu privire la învățământul în limba română 

în Ucraina, căreia îi va da citire în cele ce urmează colegul meu Beuca. Prin 
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aceasta, cerem și îl rugăm pe ministrul educației Liviu Marian Pop să facă o 

deplasare la Kiev, pentru ca drepturile pe care noi, cetățenii români de etnie 

ucraineană le avem aici, în România, să le aibă și cetățenii ucraineni de origine 

română din partea guvernului ucrainean. Dacă nu vor fi de acord, atunci eu 

personal, alături de poporul român, vom face toate demersurile necesare pentru 

a aduce copiii români din Ucraina, ca să învețe în limba română, în România!  

Vă mulțumesc, și îl rog pe dl. Beuca să vă citească apelul. 

Consilierul județean Ion Beuca: ”Excelenţei sale, Domnului Bankov 

Oleksandr, Ambasador al Ucrainei în România 

Excelenţă, 

Noi, reprezentanţi aleşi ai comunităţilor de etnici ucraineni din judeţul 

Maramureş, România, primari şi consilieri judeţeni, vă rugăm respectuos să 

faceţi toate demersurile necesare, specifice funcţiei dumneavoastră, pentru 

modificarea în Rada Supremă a Ucrainei de la Kiev a noii legi a 

învățământului, prin care, potrivit art. 7, sistemul de învățământ al tuturor 

minorităților naționale (inclusiv al românilor) se va desfășura (progresiv) doar 

în limba de stat (ucraineană).  

Arătăm că potrivit art. 13, alin.5 din Tratatul cu privire la relațiile de bună 

vecinătate și cooperare între Ucraina și România, cu referire expresă la 

minoritățile ucraineană și română din cele două țări, s-a statuat că „Părțile 

contractante reafirmă că persoanele sus-menționate au dreptul să fie instruite 

în limba lor maternă, într-un număr necesar de  școli și instituții de stat  pentru 

învățământ și specializare, situate  ținând seama de răspândirea geografică a 

minorităților respective”. 

Ne exprimăm încrederea că Rada Supremă va asigura, în cel mai scurt timp, un 

cadru legislativ care să garanteze protecția drepturilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale din Ucraina, începând cu etnicii români din această 

țară, ţinând cont de faptul că România respectă dreptul cetăţenilor români de 

naţionalitate ucraineană de a fi instruiţi în limba ucraineană la nivel liceal, 

chiar în judeţul Maramureş, în municipiul Sighetu Marmaţiei,  existând 

Liceul Pedagogic Taras Șevcenko, liceu cu predare în limba ucraineană. 

Arătăm că  România a fost primul stat membru al Uniunii Europene care a 

ratificat Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Ucraina şi suntem convinşi 

că va susţine în continuare parcursul european al Ucrainei, proces ce trebuie 

să includă asigurarea unei protecții adecvate a identității Iingvistice, culturale 

și religioase etnicilor români din Ucraina. 
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Cu deosebită consideraţie: 

Ştefan ONCEA, primarul comunei Poienile de sub Munte                      

Nicolae MIŞULEC, consilier judeţean       

Ioan MICULAICIUC, primarul comunei Repedea          

Ion BEUCA, consilier judeţean       

Ioan TURCSIN, primarul comunei Ruscova 

Vasile DUCIUC, primarul comunei Bistra 

Ioan ROMANIUC, primarul comunei Rona de Sus 

Liviu Lazarciuc, primarul comunei Bocicoiu Mare 

Petru Sofineţi, primarul comunei Remeţi” 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vom 

susține cu toți această scrisoare, pentru că este absolut normal ce se cere. 

Ministrul Liviu Marian Pop a fost deja la Kiev, a avut discuții cu omologul său 

de acolo, este o problemă care ne preocupă pe toți și, ca un element de noutate, 

va avea întâlniri pe această temă și în zilele următoare, la Cernăuți sau probabil 

la Solotvino. Ceea ce s-a întâmplat în Rada de Stat ucraineană nu reprezintă un 

demers împotriva României și nu trebuie să îl percepem ca atare. Există în 

continuare un război în Ucraina, dar care se duce cu Rusia, nu cu România și 

nici cu Ungaria sau Polonia, care sunt țările cele mai afectate de acest lucru. 

Ucrainenii își doresc o relație foarte bună cu România, și noi, ca autorități 

locale, ne dorim relații foarte bune cu comunitățile ucrainene, cu regiunile cu 

care colaborăm pe proiecte europene. Autoritățile locale de acolo nu susțin 

inițiativa parlamentară de schimbare a legii, dar această lege a fost îndreptată 

împotriva estului Ucrainei, unde se desfășoară acel conflict. Sigur că toate 

comunitățile de-acolo – română, maghiară și poloneză – au fost victime 

colaterale ale acestei legi și trebuie să găsească soluția potrivită, pentru că dacă 

își doresc să adere la valorile europene vor trebui să retragă acest gen de legi 

care nu-și au locul într-un context european.  

 Vă repet, ministrul Liviu Marian Pop va avea săptămâna viitoare întâlniri, 

în care va anunța măsurile concrete cu privire la demersurile ucrainene de a se 

renunța la această lege nedreaptă pentru comunitățile care trăiesc în Ucraina. 

 Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Eu îmi exprim aprecierea pentru 

colegii noștri consilieri județeni și maniera decentă și diplomatică în care 

formulează punctul lor de vedere, în calitate de cetățeni români de etnie 

ucraineană, având și suportul foarte important al primarilor din localitățile 
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ucrainene. Eu mă mândresc cu faptul că sunt cetățean de onoare în trei localități 

românești din Transcarpatia, dar și în două localități maramureșene cu etnici 

ucraineni, Poienile de sub Munte și Repedea. Cunosc foarte bine problematica 

lor, fiind unul dintre cei care a pus bazele legăturilor românești ale 

comunităților din dreapta Tisei cu cele din stânga Tisei, încă de la începutul 

anului 1990. Nu vreau să recapitulez demersurile pe care le-am făcut pentru 

susținerea învățământului în limba română și pentru venirea multor elevi și 

studenți în instituțiile de educație de la noi. Sigur că noi suntem o victimă 

colaterală pe fondul disputei Ucrainei cu Rusia, dar tot victimă suntem, dovadă 

că au fost reacții colective din partea statelor învecinate cu Ucraina vizavi de 

modificarea legislativă privitoare la educație. Sunt convins că implicit amânarea 

vizitei Președintelui Iohannis este o consecință și un avertisment că nu e drept 

ca noi, România, o țară care este un suport foarte fervent și consecvent al 

demersurilor de integrare europeană cu Ucraina trebuie să picăm la mijlocul 

unui joc geopolitic. Mă refer la simbolistica acestei atitudini, care mi se pare 

oarecum în consens cu ceea ce trebuie să purtăm noi pe linie diplomatică cu 

Ucraina și cred că în cele din urmă se va găsi o soluție, și etnicii români din 

Ucraina vor avea posibilitatea să învețe, așa cum s-a întâmplat și până acum. 

Cred că maniera măsurată și echilibrată a colegilor noștri este de ținuta 

diplomatică necesară și îi felicităm în consecință! 

 Fără a dori să intrăm într-o dispută politică, eu nu susțin atitudinea 

Președintelui Iohannis de a-și anula vizitele în Ucraina, pentru că doar prin 

dialog se poate rezolva o asemenea situație; chiar și demersul colegilor noștri 

este unul pentru dialog, de a le explica ucrainenilor greșelile pe care le fac 

îndepărtându-se de la valorile europene, iar acest lucru nu se poate face numai 

prin întâlniri cu ei, deplasându-ne noi la ei ori ei spre noi, așa cum am tot făcut 

în aceste săptămâni. Închizându-le ușa și nefiind deschiși spre dialogul cu ei nu 

cred că o să avansăm pe această problematică, fiindcă, în continuare, Ucraina 

trăiește o dramă în interior, și trebuie să o ajutăm, pentru că doar așa vom putea 

să schimbăm ceva în atitudinea lor. 

 Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: D-le președinte, amânarea unei 

vizite nu înseamnă suspendarea relațiilor diplomatice dintre România și 

Ucraina. Între timp, au avut loc discuții la cel mai înalt nivel guvernamental, 

deci e o chestiune de tactică diplomatică luată pentru o perioadă scurtă de timp 

și, așa cum am spus, eu cred că lucrurile se vor rezolva. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: Vreau și eu să întăresc anumite 

dimensiuni ale complexității lucrurilor, pentru că și eu sunt unul din marii 

iubitori și admiratori ai acestui proaspăt stat, Ucraina; și eu sunt unul din cei 

care am așezat prima bibliotecă românească în Ucraina, dar cu dificultăți, pentru 

că cel ce mi-a pus cele mai mari piedici, Ghenadie Moskal, este acum cel mai 

simpatic ucrainean, pentru că a oferit Radei de la Kiev soluția să se modifice 

legea și să se facă mențiunea de modificare, printr-o altă lege, cu excepția 

minorităților naționale aparținând statelor care fac parte din Uniunea Europeană.  
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 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, haideți să intrăm acum în ordinea de zi.  

 Vă supun spre aprobare următorul proiect al ordinii de zi: 

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

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

2017; 

2. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş 

la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 186 sector 

Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – 

Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)” ; 

3. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş 

la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 187, Leordina 

(DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte” ; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiție ”Centru Județean de Coordonare şi 

Conducere a Intervențiilor Maramureş”, finanțat prin Programul ENI 

CBC 2014 – 2020, Ungaria – Slovacia – România – Ucraina”. 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului „Safe and efficient waste disposal as a pledge of sustainable 

urban development in the Carpathian Region”, propus spre finanţare în 

cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului „SWIFT – Carpathian search-rescue network”, propus spre 

finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI 

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului „Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian 

region  - MOBI”, propus spre finanţare în cadrul Programului de 

Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

2014-2020 şi cofinanţarea acestuia; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului „Preservation and valuation the natural water resources over 

the Cross-border Carpathian Mountains area”, propus spre finanţare în 

cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-

România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului „Overcoming Barriers: improving the mobility of residents of 

the border region of Transcarpathia (Ukraine), Maramures (Romania)”, 

propus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră 

ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea 

acestuia; 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului „SOS MMIF - SINCRONIZAREA OPERAŢIONALĂ A 

SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA DE GRANIŢĂ 

MARAMUREŞ – IVANO FRANKIVSK/ SOS MMIF - 

SYNCHRONIZATION OF OPERATIONAL EMERGENCY 

SITUATIONS IN BORDER REGION MARAMURES – IVANO 

FRANKIVSK” , propus spre finanţare în cadrul Programului de 

Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

2014-2020 şi cofinanţarea acestuia; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului 

Judetean  nr.213/2017; 

12. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de 

Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Maramures“; 

13. Punct de vedere privind Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii 

Consiliului Județean  nr. 213 din 27.09.2017. 

 

Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi a ședinței a fost adoptată. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 1. 

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

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

vorbim despre suplimentări de sume, ci doar de două modificări pentru aceleași 

instituții, adică la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Vișeu de Sus și la 

Consiliul județean Maramureș.  

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

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.249/2017 

privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii”  

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

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la cofinanţarea 

obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 186 sector Bârsana (DJ185) – 

Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – Dragomirești – Săliștea de Sus – 

Săcel (DN 17C)” . Este vorba de un ultim set de documente care trebuie 

transmise Ministerului Dezvoltării, înaintea semnării efective a contractului de 

finanțare. În acest moment avem proiectul aprobat prin PNDL – etapa a doua, 

obiectiv de investiții strategic, extrem de important pentru județul Maramureș. 

Sper ca până la încheierea mandatului nostru, în anul 2020, să finalizăm această 

lucrare.  
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Consilierul județean Ioan Sas: Comisia de buget-finanțe a avizat 

favorabil proiectul. 

 

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.250/2017 

privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş  

la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 186  

sector Bârsana (DJ185) – Strâmtura – Rozavlea – Șieu – Bogdan Vodă – 

Dragomirești – Săliștea de Sus – Săcel (DN 17C)” 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 3. 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş la 

cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 187, Leordina (DN 18) – 

Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte”. Vorbim de o cofinanțare 

aproximativă de 4,5 milioane lei, așa cum reiese din studiul de fezabilitate; din 

calculele și discuțiile avute cu echipa de implementare și cu Direcția Economică 

nu va fi necesarul așa de mare pentru consiliul județean de a fi disponibil cu 

acești bani. Sunt anumite lucrări care au fost trecute dar probabil au fost puțin 

supraevaluate de către proiectanți, dar vom vedea, în urma licitației, suma 

efectivă de care vom avea nevoie. 

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

favorabil proiectul. 

Consilierul județean Ion Beuca: Anticipez că acest proiect de hotărâre 

va avea un vot pozitiv și le mulțumesc colegilor pentru asta. DJ 187 deservește 

douăzeci de mii de locuitori, adică sunt în jur de o mie de locuitori/km de drum 

și consider această investiție ca fiind absolut necesară și justificată. Chiar dacă 

sumele vor suporta ajustări, merită orice efort care se va face, pentru că vor 

beneficia toți cetățenii de pe Valea Ruscovei.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Săptămâna trecută am fost la Repedea, unde am participat la ședința consiliului 

local și, în momentul semnării unui contract pentru reabilitarea liceului din 

localitate, cu suma de 2,5 milioane lei, am discutat inclusiv corelarea lucrărilor 

edilitare locale cu privire la finanțările pe care le au pe fonduri europene prin 

POIM, gestionate de către A.D.I. – canal și VITAL, cu lucrările pe care le au în 

Repedea și cu proiectul viitor pe care cred că Repedea îl va obține de la 

Ministerul Dezvoltării, tot prin PNDL – etapa a doua, pentru asfaltarea rețelei 

de străzi, un proiect destul de mare, în valoare de 7 milioane lei. Fără a discuta 

împreună cu autoritățile locale toate aceste proiecte – și la Dragomirești avem, 

de altfel, aceeași discuție – va fi extrem de complicat pentru noi, în sensul de a 

înainta foarte repede aceste proiecte. Doar împreună, ca autorități, putem să 

facem ca până în anul 2020 aceste proiecte să fie finanțate. 
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Consilierul județean Nicolae Mișulec: D-le președinte, de ce nu este 

cuprins în această investiție și DJ pe care circul eu? Asta denotă că mai am 

nevoie de un mandat! 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Vom vedea, d-le Mișulec. Te vom 

evalua la finalul acestui mandat. Dar un lucru trebuie să ții minte: că înaintașii 

noștri politici niciodată nu au pus pe primul lor interesul lor personal ci pe cel al 

comunității! 

 

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.251/2017 

privind participarea Consiliului Judeţean Maramureş  

la cofinanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare DJ 187, Leordina 

 (DN 18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte” 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 4. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție ”Centru Județean de Coordonare şi Conducere a 

Intervențiilor Maramureş”, finanțat prin Programul ENI CBC 2014 – 2020, 

Ungaria – Slovacia – România – Ucraina”. O rog pe d-na Breban să ne dea 

câteva explicații aici. 

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

favorabil proiectul. 

 

Claudia Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte – Consiliul Județean Maramureș: Pentru acest 

obiectiv a fost elaborat un studiu de fezabilitate la nivelul anului 2010. Prin 

legislația specifică, consiliul județean are obligația înființării unui astfel de 

Centru de coordonare integrată a tuturor situațiilor de urgență. În acest moment 

funcționează la I.S.U. centrul pe care dvs. îl cunoașteți, dar pentru a funcționa 

centru integrat de coordonare, așa cum a fost acesta gândit în legislația 

specifică, la acel moment consiliul județean a primit în administrare de la 

Guvernul României un teren alocat cu destinație specială pentru acest obiectiv. 

Acum am reluat demersurile, timp de patru luni de zile colegii mei au purtat 

tratative cu partea ucraineană pentru găsirea unui partener în vederea depunerii 

unui proiect de infrastructură majoră. Pentru a putea depune acest proiect, din 

păcate achizițiile publice ne-a întârziat puțin în ceea ce înseamnă actualizarea 

documentației – pentru că un studiu de fezabilitate pe legislație nu este valabil 

mai mult de un an de zile. Cu ajutorul prestatorului am obținut datele, astfel ca 

să putem supune atenției dvs. aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

urmând ca ulterior, prin următoarele proiecte, să aveți și propunerea de aprobare 

efectivă a proiectului și a cofinanțării acestuia. Pentru alte detalii, atât eu cât și 

colegii mei care scriu în acest moment cererea de finanțare extrem de complexă, 
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vă stăm la dispoziție. Menționez că nu avem consultanți în elaborarea acestor 

cereri de finanțare, ci le scriem noi. Mâine este termenul de depunere, iar 

următoarele cinci aplicații vor pleca la sfârșitul lunii. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Este 

unul dintre cele mai importante proiecte pe care consiliul județean le va gestiona 

în perioada următoare. Sperăm că va fi unul din proiectele câștigate, pentru că 

este mare nevoie de un asemenea centru de coordonare a intervențiilor în județul 

Maramureș, mai ales că în acest an am avut, din nefericire, evenimente 

neplăcute – chiar în urmă cu două luni am fost calamitați de acel vânt extrem de 

puternic - și, neavând acest centru, nu am reușit să răspundem în situația de 

urgență dată. Prin înființarea acestui centru vom putea interveni și coordona 

acest gen de situații de urgență în întreg județul. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Mă bucur din tot sufletul pentru 

această inițiativă. Am văzut cum funcționează un asemenea centru în Paris, pe 

vremea când eu eram prefect al județului Maramureș, și cred cu tărie că este 

nevoie de el. Va fi o bijuterie pentru județul nostru și în folosul populației. Vă 

felicit și vă țin pumnii să fie realizat cât mai repede cu putință! 

Consilierul județean Cristian Anghel: Și eu susțin acest lucru, dar am 

rugămintea ca pe viitor, acest gen de proiect de hotărâre să fie trecut și pe 

borderoul comisiei de relații internaționale, a cărui președinte sunt, pentru 

analiză și avizare.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Este 

O.K., însă ședința aceasta fiind extraordinară, am cerut convocarea doar a 

comisiei de buget-finanțe deoarece nu mai aveam timp fizic și pentru celelalte 

comisii. 

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

 

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.252/2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

 pentru obiectivul de investiție ”Centru Județean de Coordonare 

 şi Conducere a Intervențiilor Maramureş”, finanțat prin Programul  

ENI CBC 2014 – 2020, Ungaria – Slovacia – România – Ucraina” 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 5. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

„Safe and efficient waste disposal as a pledge of sustainable urban 

development in the Carpathian Region”, propus spre finanţare în cadrul 

Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-

Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia.  

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

favorabil proiectul. 
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Oana Chiorean, manager proiect - Direcția de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte a Consiliului Județean Maramureș: Bună ziua. Pe 

scurt, prin acest proiect se va face o actualizare a Planului de Gestiune a 

Deșeurilor. Această necesitate a fost identificată la nivelul consiliului județean, 

și, având în vedere sumele mari necesare elaborării acestui Plan, am găsit 

această oportunitate de a integra acest document în proiectul propus. O altă 

activitate importantă ar fi aceea de continuare a campaniei de conștientizare 

privind protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor, pentru care am 

gândit să desfășurăm aceste campanii în toate școlile din județ, adică în cca.100 

de școli din Maramureș.  

 

S-a adoptat, cu 24 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.253/2017 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului  

„Safe and efficient waste disposal as a pledge of sustainable  

urban development in the Carpathian Region”, propus spre finanţare  

în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI  

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 6. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

„SWIFT – Carpathian search-rescue network”, propus spre finanţare în cadrul 

Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-

Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia. Am să rog din nou managerul de 

proiect să ne ofere câteva detalii. 

Oana Chiorean, manager proiect - Direcția de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte a Consiliului Județean Maramureș: În cadrul acestui 

proiect, împreună cu reprezentanții Serviciului Salvamont am făcut o 

inventariere asupra necesarului de echipamente pe care aceștia îl au. De 

asemenea, ne-am gândit la o dotare atât a formațiilor de salvamont, cât și 

individuală, a celor care intervin în situații de urgență. În plus, există deja 

construită o platformă IT la care sunt membri Polonia și Ucraina -  pe regiunea 

Ivano Frankivsk - și o regiune din Ungaria, platformă la care vom adera și noi, 

și care localizează în timp real, pe un perimetru de 3 metri, o potențială victimă 

a unor situații de urgență.  

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

favorabil proiectul. 
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S-a adoptat, cu 25 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.254/2017 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului  

„SWIFT – Carpathian search-rescue network”, propus spre finanţare  

în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI  

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 7. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

„Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian region  - MOBI”, 

propus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI 

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia. 

Rog managerul acestui proiect să ne spună câteva cuvinte. 

Claudia Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte – Consiliul Județean Maramureș: Pentru acest 

proiect ne-am pregătit îndeosebi cu un plan de mobilitate la nivelul județului; 

reprezintă o strategie în ceea ce înseamnă dezvoltarea pe transport, începând de 

la partea de infrastructură dar canalizat foarte mult și pe ceea ce înseamnă 

efectiv operarea pe transport. În acest moment, consiliul județean acordă acele 

licențe de transport și ne-am gândit că mobilitatea este nevoie să fie tratată   

într-un document-cadru județean, așa cum Programul Operațional Regional 

oferă oportunitatea celor din municipii să gândească o strategie urbană pentru 

transport, să încercăm să fim cu un pas înainte și să o ducem la nivelul 

județului. Avem parteneri lideri din Ungaria pentru acest proiect, gândind în 

viitor că poate vom reuși – și chiar avem integrate într-unul dintre proiecte – 

concepte de stații-pilot de autobuz moderne sau infrastructură care să 

deservească turiștii, pe obiectivele majore ale județului.  

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, eu cred că la nivel de 

executiv ar trebui să depășim stadiul la care ne e frică să scriem. Toate aceste 

documentații care stau la baza proiectelor de hotărâri de consiliu puteau avea 

aceste elemente de detaliu, explicate puțin, să zicem pe o jumătate de pagină, 

pentru că așa ne rămân și nouă mai bine întipărite în memorie. Observ că 

Expunerea de motive și Nota de fundamentare, în afară de denumirea 

proiectului și încă câteva mici elemente, sunt identice! În rest, aveți susținerea 

noastră. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Menționez încă o dată că vorbim de o ședință extraordinară a consiliului 

județean, cu termen de depunere a acestor proiecte mâine, cu toate problemele 

pe care le-am întâmpinat în scrierea acestor proiecte – pentru că multe dintre ele 

au fost finalizate în această dimineață – și cu o săptămână încărcată de 

evenimente la care au participat inclusiv funcționari din aparatul de specialitate 

al consiliului, care, pentru ca aceste proiecte să fie astăzi gata, au lucrat inclusiv 
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în week-end. Dacă aveți nevoie de detalii, acestea vă vor putea fi transmise de 

colegii din aparatul de specialitate. Oricum, acestea nu sunt proiecte noi, ele au 

mai fost prezentate și am mai discutat public despre ele, fiind niște proiecte 

frumoase, care pot să aducă un plus de valoare județului. Eu știu că ne veți 

spune în fiecare ședință de consiliu că ar trebui să punem virgula mai în dreapta 

sau mai în stânga pe proiectele de hotărâri, dar facem și noi cât putem. 

Consilierul județean Călin Bota: Dincolo de ironia pe care ați aruncat-o 

prin discursul dvs., să știți că nu era vorba de virgulă, pentru că a pune virgulă 

presupune a avea și un cuvânt ori cuvinte înainte de asta, ori chiar absența 

acelor cuvinte o reclamam eu! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Încă o 

dată vă spun: mă bucur că dvs. țineți la forma semantică a proiectelor de 

hotărâri dar nu sunteți împotriva lor. Atâta vreme cât ne batem pentru limba 

română sau pentru câteva cuvinte în plus sau minus e foarte bine, doar că nu 

înseamnă neapărat că asta este opoziție. Opoziție puteți face și într-un alt fel.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, în urmă cu 

câțiva zeci de ani, Academia din Chile a adoptat o hotărâre prin care să fie 

eliminate din limbă virgulele și ghilimelele, pentru că aveau orientare de stânga! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Ardelean, vă mulțumesc enorm de mult pentru această intervenție! 

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

favorabil proiectul. 

 

 S-a adoptat, cu 26 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.255/2017 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului  

„Modern Border Infrastructure – Successful Carpathian region  - MOBI”, 

propus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare 

transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020  

şi cofinanţarea acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 8. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

„Preservation and valuation the natural water resources over the Cross-border 

Carpathian Mountains area”, propus spre finanţare în cadrul Programului de 

Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 

şi cofinanţarea acestuia.  

Datorită faptului că managerul de proiect, d-na Delia Ruzsa, lipsește 

astăzi din localitate, o rog din nou pe d-na director Breban să ne dea câteva 

detalii. 

Claudia Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte – Consiliul Județean Maramureș: Poate pentru mulți 
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dintre dvs. nu este cunoscut faptul că fostul Institut de Cercetări a lăsat ca zestre 

Consiliului judeţean Maramureș un inventar al tuturor apelor din județ, pe 

categorii de folosință și a modului cum ar putea fi ele exploatate, un studiu 

deosebit pe care am încercat de mai multe ori să-l punem în valoare dar, din 

păcate, nu am avut până acum o axă pe care să ne putem adresa. În acest 

moment, am făcut un inventar la nivelul judeţului asupra proprietății acestor ape 

care, în majoritate, se află în ograda domnilor primari și prea puține se află în 

domeniul public, pentru a putea fi puse într-un parteneriat în cadrul acestui 

proiect. Așa că ne-am gândit să începem cu obligativitatea Consiliului judeţean 

de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Maramureș, iar 

aplicat, cu câteva din aceste locații care sunt ape spre exploatare, cele la care 

vom găsi sprijinul autorităților locale – am nominalizat în acest moment, doar 

punctual, fără a denumi autoritatea în sine, câteva puncte în care au proprietatea 

și DSP ne va oferi sprijinul pentru a le introduce într-un circuit judeţean. Vom 

avea câteva puncte-pilot, urmând ca apoi, dacă domnii primari se vor sensibiliza 

la ceea ce va reieși după proiect, să-și dorească în viitor să dezvoltăm această 

rețea de ape transfrontalier. Am investigat tot județul, pe toate obiectivele, dar 

punctual avem câteva localități mai apropiate, care au în gestiune astfel de ape. 

cum ar fi orașele Borșa și Baia Sprie, precum și câteva comune din județ.  

Referitor la aspectul semnalat de dl. consilier judeţean Călin Bota, 

menționez că cererile de finanțare au mai multe activități explicitate, care vor 

intra la evaluare și asupra cărora evaluatorii ar putea avea obiecții de integrare 

mai departe sau pot să sufere modificări. Eu cred că după momentul semnării 

unui contract de finanțare -  deoarece în acest moment este doar o propunere 

care pleacă spre evaluare – vom putea pune la dispoziția dvs., la concret, 

activitățile fiecărui proiect din cele care au fost acceptate, precum și sumele cu 

care se vor finanța.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dl. 

Bota cerea o scriere succintă, de o jumătate de pagină, pentru fiecare proiect în 

parte, pentru ca la momentul în care un consilier judeţean este întrebat public 

despre vreun proiect, să nu rămână doar cu ceea ce s-a spus aici în plen, ci să 

primească fiecare o descriere. 

Claudia Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte – Consiliul Județean Maramureș:  Momentan noi le 

avem doar în limba engleză, programul ne obligă să le redactăm în această 

limbă și avem nevoie de timp să le traducem.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:  Zilele 

viitoare se poate transmite către fiecare consilier judeţean o traducere a fiecărui 

proiect în parte.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, așa, pentru a 

bucura istoria cât mai bine și cu un indice de completitudine, dincolo de un 

studiu care a fost folosit de către echipa de proiect și a cărui proveniență a fost 

menționată de către d-na Breban - cu rezerva că el n-a fost predat ci a fost 



20 
 

descoperit ulterior la această instituție ce a avut o arhivă uriașă care, din păcate, 

a dispărut – mai avem în viață un muzeu viu care se cheamă Muzeul Ioan 

Nădișan, care ar putea fi folosit de către noi sau de către administrațiile publice 

locale, pentru că el știe pe de rost toate cursurile de apă, toate izvoarele și tot ce 

ar fi de făcut, și, cine știe, poate ne gândim să redevenim ceea ce am fost odată, 

când Viena se aproviziona cu apă minerală de la Vișeu de Sus! 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Am o întrebare pentru d-na 

director Breban: eu sunt președintele unui composesorat și administrez o 

proprietate  privată  de 500 hectare de pădure, prin care trece Izvorul Mare de la 

Runcu. Nu am putea cumva colabora? 

Claudia Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte – Consiliul Județean Maramureș:  Consiliul judeţean 

poate discuta doar despre proprietăți publice. Trebuie să existe între dvs. și 

primăria din localitate un document juridic care transferă acest drept de 

proprietate. Menționez că putem vorbi despre acel izvor, care înseamnă o 

dezmembrare și o măsurătoare topografică.  

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

favorabil proiectul. 

 

Cu 27 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.256/2017 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

 „Preservation and valuation the natural water resources  

over the Cross-border Carpathian Mountains area”, propus spre finanţare 

în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-

Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Continuăm, stimați colegi, cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

promovării în parteneriat a proiectului „Overcoming Barriers: improving the 

mobility of residents of the border region of Transcarpathia (Ukraine), 

Maramures (Romania)”, propus spre finanţare în cadrul Programului de 

Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 

şi cofinanţarea acestuia.  

Managerul acestui proiect este dl. Simicorescu Sorin, care lipsește, așa că 

o rog din nou pe d-na director Breban să ne facă unele precizări. 

Oana Chiorean - Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte a 

Consiliului Județean Maramureș: Având în vedere că nevoile la nivelul 

județului au fost multe, prioritățile programului de finanțare sunt dispersate și 

ele. Am încercat să găsim o rezolvare pentru fiecare din nevoile identificate. 

Acest proiect s-a dorit a fi unul mai complex, în sensul că s-a făcut un inventar 

al transportului public în urmă cu patru ani, în sensul că am inventariat stațiile 
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publice de la nivelul județului, operatorii publici, operatorii de transport privați 

și am constatat că necesitatea era una stringentă, în sensul că starea stațiilor era 

una deplorabilă, nu există sisteme IT de informare a cetățeanului care așteaptă 

în stație. Documentațiile tehnice sunt cele care ne-au dat bătăi de cap și de 

această dată, astfel încât varianta la care am ajuns în acest proiect este 

următoarea: vom cere spre finanțare o documentație tehnică complexă pentru 

toate cele 190 de stații de autobuz din județ; o altă propunere ar fi înființarea a 4 

stații-pilot, inteligente, care vor fi dotate cu sisteme de ultimă generație, smart. 

Am încercat să justificăm acele documentații tehnice mai speciale prin prisma 

celor patru zone ale Maramureșului care sunt specifice. Vom avea și un concurs 

de soluții, așa că sperăm că va fi un succes. Am prevăzut și partea de 

supraveghere video, plus un dispecerat care va fi montat la consiliul județean, 

pentru colegii din Compartimentul de Transport, care cred că îi va ajuta enorm.  

Claudia Breban, director executiv al Direcției de Dezvoltare și 

Implementare Proiecte – Consiliul Județean Maramureș:  Facem mențiunea 

că foarte multe dintre fonduri sunt destinate acestor utilizări de IT și soluții 

inteligente, de transport, salvare sau absolut orice.  

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

favorabil proiectul. 

 

Cu 27 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.257/2017 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului  

„Overcoming Barriers: improving the mobility of residents of the border 

region of Transcarpathia (Ukraine), Maramures (Romania)”, propus  

spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră ENI 

Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 şi cofinanţarea acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 10. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

„SOS MMIF - SINCRONIZAREA OPERAŢIONALĂ A SITUAŢIILOR DE 

URGENŢĂ ÎN REGIUNEA DE GRANIŢĂ MARAMUREŞ – IVANO 

FRANKIVSK/ SOS MMIF - SYNCHRONIZATION OF OPERATIONAL 

EMERGENCY SITUATIONS IN BORDER REGION MARAMURES – 

IVANO FRANKIVSK” , propus spre finanţare în cadrul Programului de 

Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 

şi cofinanţarea acestuia.  

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

favorabil proiectul. 
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Cu 27 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.258/2017 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului  

„SOS MMIF - SINCRONIZAREA OPERAŢIONALĂ A SITUAŢIILOR 

DE URGENŢĂ ÎN REGIUNEA DE GRANIŢĂ MARAMUREŞ – IVANO 

FRANKIVSK/ SOS MMIF - SYNCHRONIZATION OF OPERATIONAL 

EMERGENCY SITUATIONS IN BORDER REGION MARAMURES – 

IVANO FRANKIVSK” , propus spre finanţare în cadrul Programului  

de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 

2014-2020 şi cofinanţarea acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Următoarele 3 puncte de pe ordinea de zi se leagă oarecum între ele, fiind vorba 

de votul dat de consiliul județean pentru desemnarea membrilor consiliului de 

administrație la Aeroportul Internațional Maramureș. Felul în care am propus 

acest proiect de hotărâre atunci este unul pe care îl susțin în continuare. A 

existat o comisie de selecție a candidaților, care a respectat întru totul toate 

procedurile privind selectarea membrilor consiliului de administrație  la 

aeroport pe legea guvernanței corporatiste, a venit cu o propunere rezultată în 

urma concursului – doar acea propunere putea fi discutată de consiliul județean, 

adică o listă. Nu am discutat nominal, pentru că dacă nu am fi fost de acord cu 

unul sau cu altul, cu lista respectivă de membri, nu am fi avut posibilitatea să 

alegem alți reprezentanți, ci să ne întoarcem în procedura de evaluare. În acest 

moment legea este foarte clară, consiliul județean nu poate să dea un vot decât 

pentru oamenii care sunt selectați de către această comisie. Există în schimb o 

plângere prealabilă depusă de către grupul de consilieri județeni ai PNL, și am 

avut o discuție cu reprezentantul acestui grup, cu dl. Cristian Niculescu 

Țâgârlaș, care crede și dânsul că este de situație de 50% - 50%. Adică, dacă o să 

nimerească un judecător care poate să interpreteze în felul acesta proiectul de 

hotărâre, s-ar putea să aibă câștig de cauză, sau să nu aibă câștig de cauză. Din 

punctul meu de vedere nu este o abordare loială față de instituția consiliului 

județean să încerci procese împotriva unor proiecte de hotărâre, dar, având în 

vedere că avem nevoie urgent de un consiliu de administrație la aeroport, pentru 

ca operaționalizarea acestuia să devină nu doar o discuție ci o realitate, am spus 

că nu am orgolii în felul în care am promovat această hotărâre. Am discutat cu 

d-na secretar, care vă va spune și punctul dumneaei de vedere; putem hotărî 

revocarea acelei hotărâri de consiliu, să venim cu o nouă hotărâre pe ordinea de 

zi privind desemnarea consiliului de administrație și să votăm secret, pentru că, 

de acum înainte, toate hotărârile care vor conține nume de persoane vor fi votate 

secret. Nu este o cutumă a noastră, nici a consiliului județean și nici a 

administrațiilor publice locale. Dacă era un singur candidat, se vota la vedere; 

dacă exista o comisie, ca spre exemplu cea pentru protecția copilului sau cea de 
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autoritate teritorială de ordine publică, sunt lucruri care se pot vota la vedere 

deoarece sunt propuneri care vin înspre instituția consiliul județean și noi nu 

facem decât să luăm act de acele propuneri. La fel era și în această situație. Dar, 

pentru a nu ajunge în instanță și a sta la mâna unui judecător care ar putea 

interpreta într-un fel sau altul legea care este suficient de neclară în această 

situație,  eu sunt dispus să procedăm de această manieră: să revocăm hotărârea 

de consiliu județean, să intrăm din nou la vot cu membri consiliului de 

administrație -  pentru că nu au fost semnate contractele de mandat, neexistând 

așadar efecte după ultima hotărâre aprobată – și să discutăm apoi plângerea 

prealabilă a colegilor de la Partidul Național Liberal.  

O rog pe d-na secretar să spună public discuțiile pe care le-am avut și 

apoi aștept intervenții din partea dvs. 

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Am făcut și o 

verificare a practicii altor instituții – consilii locale, consilii județene – și să știți 

că părerile sunt împărțite. Marea majoritate au votat hotărâri de acest gen prin 

vot deschis – și la Primăria Baia Mare se face la fel, și consiliul local în alte 

împrejurări identice a votat prin vot deschis. Am avut apoi consultări cu toți 

juriștii din consiliul județean și nu numai. Marea lor majoritate au spus că nu ar 

fi aplicabil acest articol care spune că hotărârile cu caracter individual cu privire 

la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, și, mai departe spune legea 

”cu excepțiile prevăzute de lege”. În această situație noi suntem sub incidența 

Ordonanței 109 din 2011, care spune că ”desemnarea membrilor consiliului de 

administrație va fi făcută pe baza unei evaluări sau selecții prealabile efectuate 

de o comisie organizată la nivelul autorității tutelare, iar în cazul 

reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice de o comisie organizată la 

nivelul acestei instituții”. Deci, consiliul județean practic este pus în fața 

propunerilor făcute de comisiile respective, care au făcut o selecție și au venit 

cu o propunere în plenul consiliului. Acum, mergând mai departe și văzând 

practica instanțelor judecătorești – am ajuns și la acest nivel – și în scopul 

evitării riscului de a fi suspendată această hotărâre, în final dl. președinte a decis 

inițierea unui proiect de hotărâre de revocare, neavând certitudinea – și nimeni 

nu o poate avea – că un astfel de proces ar putea să dea câștig unei părți sau altei 

părți. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le președinte, stimați colegi, în 

preambulul acestui proiect de hotărâre ați pomenit despre discuțiile pe care le-

ați avut cu dl. Cristian Niculescu Țâgârlaș, ca reprezentant al colegilor, și stau 

să mă întreb dacă nu cumva a fost o capcană întinsă domnului Țâgârlaș de către 

colegii liberali, pentru că avem aici, în fața noastră cel puțin doi colegi juriști – 

d-na Mihali Anișoara și dl. Beuca Ion – care, cu siguranță, ar fi putut să-și aducă 

aportul mult mai serios la dezbaterea acestui proiect de hotărâre. Mă miră faptul 

că trebuia să intervină dl. Țâgârlaș, de la consiliul local, ca să susțină un 

asemenea proiect de hotărâre. Dar, până la urmă, este problema dvs. de 
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organizare. Vă dorim succes dar noi suntem cei care vom lua această decizie 

azi. 

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Am verificat și 

procesul verbal al ședinței anterioare în care s-a adoptat hotărârea  și nimeni nu 

a ridicat problema votului, mai ales că v-am spus practica a fost de maniera că 

în cazul când sunt organe colective, cum este acest consiliu de administrație, s-a 

mers pe vot deschis.  

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, d-na secretar, d-le 

vicepreședinte, sigur că este dorința dvs. să apreciați că v-ați întâlnit cu 

reprezentantul consilierilor județeni liberali. Conform Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului județean Maramureș grupul de consilieri 

județeni liberali este reprezentat de către liderul de grup, iar în absența acestuia, 

de către viceliderul de grup. Dacă dvs. ați dorit să aveți vreo consultare cu 

avocatul Cristian Niculescu Țâgârlaș, care este și vicepreședinte al Partidului 

Național Liberal pe Maramureș, sigur că este atributul dvs. și nu o să intrăm în 

acest joc în care dvs. doriți să puneți în contradicție pe unii sau pe alții. Este 

opinia dvs. că ați discutat cu reprezentantul nostru, însă procedural nu! Ați avut 

o consultare cu Cristian Niculescu Țâgârlaș cu care și noi ne-am consultat, 

fiindu-ne și coleg și având o vastă experiență juridică, dar lucrurile sunt de cu 

totul și cu totul altă natură.  

Prin această plângere prealabilă nu am vizat în nici un caz blocarea 

actului administrativ! Dimpotrivă, am dorit să asigurăm respectarea cadrului 

legal și, mai mult decât atât, respectarea unor rigori în actul administrativ, rigori 

care, implicit prin ceea ce faceți și ne propuneți astăzi, se recunoaște că nu au 

fost respectate la nivelul coordonatelor pe care acestea le impun.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Bota, de ce nu ați făcut plângere prealabilă și pentru componența comisiei 

județene de protecție a copilului și pentru ATOP? Că doar le-ați votat! Eu cred 

că dvs. faceți astăzi un demers politic pentru că așa vi s-a ordonat la partid, și 

știm cu toții acest lucru! Dacă aceasta este opțiunea PNL eu pot să o respect, dar 

știu că nu toți colegii dvs. se simt bine prin acest demers pe care-l faceți în 

această perioadă și felul în care încercați să faceți opoziție! Eu nu am nici o 

problemă. Dacă așa vreți să faceți, așa să faceți. Eu am arătat încă o dată 

deschidere din partea executivului consiliului județean și mai mult interes 

pentru proiectele județului. Nu cred că era cazul - mai ales că și dvs. știți foarte 

bine că nu există în lege foarte clar ”nici așa”, nici așa”. Atunci trebuia să aveți 

loialitate față de consiliul județean, să mergeți alături de consiliul județean și nu 

împotrivă! Dar, mă rog, dvs. ați ales o altă cale. Nicăieri în lege nu există ceva 

ce puteți reproșa împotriva acestei hotărâri a consiliului județean, dar, chiar 

dacă sfatul juriștilor din această instituție a fost de a menține hotărârea inițială, 

eu am decis să vă propun acest proiect pe ordinea de zi, pentru a nu ajunge în 

instanță, consilierii județeni împotriva executivului consiliului județean! Nu 

cred că asta este calea. Am făcut de foarte multă vreme apel la debarasarea de 
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orgolii politice, dar încă  nu simt acest lucru din partea dvs. și îmi pare rău că nu 

puteți înțelege că opoziția se poate face și într-un alt fel, constructiv și nu în 

instanță, pentru că, până la urmă, oamenii politici sunt cei care au greșit, au 

mers de fiecare dată în instanță și, mai mult, au început discuțiile vizavi de 

partea superioară, adică de a introduce plângerea penală în consiliul județean. 

Sigur, aici vorbim doar de o plângere administrativă, corectă până la urmă, pe 

care eu însă nu o susțin. Nu sunt de acord cu punctul dvs. de vedere, dar, pentru 

a evita un blocaj la aeroport, pentru a avea un consiliu de administrație acolo 

astfel încât și dvs. să fiți mulțumiți, am hotărât să am această abordare, care, 

repet, este o abdicare de la orgoliile pe care le am eu, ca președinte de consiliu 

județean. Mi-aș fi dorit să văd și din partea grupului dvs. un pas înainte, dar, văd 

că e greu de făcut.  

Consilierul județean Cristian Anghel: D-le președinte, soluția pe care 

ați propus-o – cea de revocare a hotărârii – înlătură anumite suspiciuni și nu vor 

conduce la instanță. Lucrurile sunt foarte clare. Ați ținut cont, să zicem, de acea 

plângere prealabilă și, ca să nu mai existe nici un fel de discuții, ați venit cu 

această soluție pe masă. Eu cred că este una corectă și să mergem înainte cu ea. 

Vom vedea apoi ce se va întâmpla. Ați oferit ambele alternative. Deci, ideea 

este că orice fel de prezentare la instanță ar putea conduce la niște consecințe 

care n-ar fi favorabile. Și-atunci, mergem pe această idee. Dar, în virtutea 

bunelor relații pe care le-am realizat cu Primăria Baia Mare, v-aș ruga frumos să 

vorbiți cu dl. Dăncuș, dacă-l cunoașteți, să-i sugereze d-lui primar Cherecheș să 

retragă plângerea penală pe aeroport ! 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: D-le președinte, stimați colegi, 

noi am făcut astăzi o treabă serioasă în consiliul județean. Noi am dat proba 

loialității noastre aprobând aproape toate punctele de pe ordinea de zi. Deci, nu 

ne puteți suspecta de lipsă de loialitate atunci când e vorba de problemele 

majore. Pe de altă parte, demersul care s-a făcut este unul cât se poate de legal și 

constituțional. Chiar dvs. ați avut un anumit dubiu și ați acceptat că se poate 

corecta o cutumă, care este o practică folosită chiar și la nivel parlamentar. 

Așadar, eroarea recunoscută este scuzabilă, dar persistența în eroare poate fi 

primejdioasă! Dvs. ați propus soluția, iar o parte din problemă s-a și rezolvat.  

D-le președinte, știu că aveți o disponibilitate speculativă exemplară, pe care o 

probați de fiecare dată și pe care o urmăresc cu interes, dar, de aici, de la o 

discuție de principiu, și până la a ne suspecta de lipsă de loialitate față de 

problemele județului e un pas cam mare! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Nu pe 

dvs. vă suspectez de așa ceva și nici nu m-ar interesa, pentru că toți am votat 

pentru proiectele județului. Eu am acuzat direct conducerea dvs. de partid, și 

știm asta cu toții pentru că avem informații pentru că de regulă ședințele de la 

partidul nostru și al dvs. sunt publice și se cam știe ce se discută în interior. Cu 

toți știm ce se discută la nivelul conducerii PNL și blocajul care încearcă să se 

facă. Am avut multe proiecte similare pe ordinea de zi a ședințelor din acest an. 
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Le-ați votat și nu ați făcut plângere prealabilă pe nici unul, doar pe acesta 

privitor la aeroport, pentru că PNL, prin conferințele de presă săptămânale pe 

care le face la nivelul conducerii, încearcă să inducă această idee, și eu vă spun 

că, chiar pe dvs., consilierii județeni membri ai PNL, propriul dvs. partid vă 

duce înspre greșeală! 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Și noi facem parte din această 

conducere și nu cred că acum este cazul să facem o dezbatere in extenso asupra 

acestui subiect. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, eu personal 

doresc să vă adresez o rugăminte: fiți mai tolerant și mai îngăduitor cu PNL, 

pentru că este cel mai vechi partid și în cadrul acestui partid excesul de zel a 

demonstrat întotdeauna un plus de dragoste de țară! Vreți și-un argument? Unul 

din cei mai buni primari ai orașului Baia Mare, Alexiu Pocol, ținea ședințe cu 

consilierii până spre dimineață! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Eu am 

toată răbdarea și, de fiecare dată, sunt disponibil cu toate informațiile pe care 

sunt capabil să le dau oricărui consilier județean, din oricare partid, că, din 

punctul meu de vedere consilierii sunt ai întregului județ, pentru că același 

număr de voturi l-am avut fiecare.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: Mai vreau să adaug că am fost 

într-un proces în care s-a apelat la toată această cale tulburată – recursul grațios 

– și ceea ce am reținut din dezbaterile acelui proces, în anii 2000 – 2003, când 

mă aflam în proces cu Alexandru Cosma și cu plenul consiliului județean 

Maramureș care mi-a refuzat validarea în funcția de consilier județean, a fost că 

nu poate apela la o astfel de plângere prealabilă decât persoana care, ulterior în 

instanță, poate demonstra că a fost lezată în propriile interese!  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Intrăm 

în detalii și la plângerea prealabilă, pentru că și acolo sunt câteva lucruri care cu 

care ei, ca și consilieri județeni, în principiu nu sunt de acord, dar au fost trecute 

în plângere doar ca să fie acolo ! 

Consilierul județean Ioan Sas: D-le președinte, stimați colegi, în opinia 

mea este regretabil că azi, pe masa plenului ne regăsim cu această plângere 

prealabilă și, subsidiar, este salutar demersul dvs. d-le președinte, de a iniția 

acest proiect de revocare a hotărârii, trecând peste orice nemulțumire a noastră, 

cu toate că în plenul anterior am votat, chiar dacă PNL-ul s-a abținut. Așa cum 

ați remarcat, d-le președinte, la fel și colegul Ardelean, din punct de vedere 

juridic problema se pune a persoanei care are calitatea de a realiza un asemenea 

demers de atacare a hotărârii consiliului județean. În plângerea prealabilă se 

invocă art.78 din legea contenciosului, ori acolo legiuitorul vorbește foarte clar: 

persoana vătămată, adică acea persoană căreia legiuitorul sau legea îi recunoaște 

un drept sau un interes legitim. Dacă la ședința anterioară se punea problema de 

a ridica obiecțiuni față de modalitatea de vot – așa cum a menționat și d-na 

secretar – acum era oarecum discutabil dacă aveți calitatea. Sigur, evităm 
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instanța de judecată, dar problema se pune la acest demers dacă dvs. sunteți 

persoana vătămată în raport de acel act juridic – și aici îl numesc finalmente 

procedura la comisia de selecție – și aici punctez doar așa: în atributul acelei 

comisii de selecție legea vorbește că la finalul întregii proceduri aceasta 

desemnează membrii consiliului de administrație. Nu uitați, vă rog, această 

noțiune, adică termenul ”desemnează”. Noi, plenul consiliului județean, prin 

efectul Ordonanței de urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă 

aprobată prin lege, suntem chemați doar să luăm act de ceea ce acea comisie, tot 

prin lege, a fost înființată, prin Dispoziție a președintelui consiliului județean, și 

și-a realizat o procedură.  

Vă mai spun atât: tot legea vorbește că dacă în timp, în exercitarea 

mandatului de patru ani, după ce s-a semnat contractul, unul dintre membri nu-

și mai poate duce până la capăt mandatul, din varii motive, se spune că se vine 

din nou la acea comisie de selecție și, de pe ordinea care a fost stabilită la 

selectare pentru desemnare de către comisie, se discută în continuare de alt 

membru. Sigur, nu mai discutăm acum la instanțe, dar, din punct de vedere 

juridic, dacă am merge pe ceea ce dvs. ați lansat drept ipoteză, ar fi însemnat să 

nesocotim concluziile și modul de desemnare ale comisiei de selecție! Ca un 

ultim argument, se pune problema de ce în timpul procedurii de selecție și a 

procedurii, cei care au fost direct vizați – și aici vorbim de persoana vătămată 

într-un drept recunoscut sau interes legitim – nu au atacat?! Au venit în schimb 

colegii din PNL să atace astăzi, așa că și eu aș interpreta asta ca un demers de 

blocare a intrării în funcțiune a consiliului de administrație de la aeroport, 

condiții în care, deși eu, ca jurist, nu am identificat nici o încălcare de lege, cel 

mai salutar este să venim astăzi să revocăm acea hotărâre de consiliu județean. 

Dar, vă spun că și în aprecierea mea, nu a fost un demers de opoziție 

constructivă, ci doar o intenție de blocare! Acestea sunt elementele de drept 

identificate prin lege. 

Consilierul județean Călin Bota: Așa este. E regretabil că consiliul 

județean are pe masă o astfel de plângere. Este regretabil, pentru că, așa cum am 

spus adineauri, nu au fost respectate niște proceduri și nu s-a ținut cont de niște 

rigori. Și mai e regretabil pentru că, așa cum spuneți dvs., este o plângere 

corectă – am spus-o cu ghilimele, d-le președinte – este o plângere corectă!     

D-lor, într-adevăr e orientare de stânga însă eu nu țin cont de asemenea orientări 

atunci când fac aceste afirmații, ci mă bazez pe un demers logic. M-aș adresa 

puțin d-lui președinte al comisiei pentru buget-finanțe, d-lui consilier județean și 

avocat Ioan Sas. Da, nu suntem persoane vătămate, dar avem un interes legitim 

atâta vreme cât avem calitatea de consilieri județeni, iar prin această hotărâre se 

realizează un act administrativ care vizează gestionarea unor probleme legate de 

o regie autonomă de interes județean, nu local și nici personal ori de grup. Și,   

l-aș mai ruga pe dl. președinte Zetea ca, înainte de a afirma că s-a soluționat o 

plângere prealabilă printr-o anumită măsură, să o roage pe d-na secretar Aurica 

Todoran să-i spună dacă această hotărâre de consiliu județean a fost supusă unei 
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critici sau mai multor critici din partea noastră, prin această plângere prealabilă. 

O critică o rezolvați prin adoptarea acestei hotărâri nu print-un vot secret. 

Cealaltă critică, nu. Vom vedea, în continuare, ce vom decide vizavi de această 

critică. Și, v-aș mai spune, d-le președinte Zetea, că dacă vreți să fiți 

președintele PNL și să ne spuneți cum trebuie să ne gestionăm anumite 

chestiuni, ar trebui, în prima fază, să vă dați demisia din PSD! Dar, apreciem că 

nu veți face acest lucru, la fel cum nici dl. Dăncuș nu trebuie să fie presat foarte 

mult de problemele Partidului Național Liberal, pentru că suntem în măsură să 

ni le gestionăm și soluționăm de unii singuri. Va trebui să nu ne mai disociați pe 

noi, cei nouă consilieri județeni liberali de ceea ce înseamnă Partidul Național 

Liberal, pentru că, dacă vreodată va exista vreo măsură sau vreo cauză care să 

impună așa ceva, avem fiecare capacitatea să ne exprimăm, atât verbal cât și de 

altă manieră, în relația cu partidul pe care astăzi îl reprezentăm aici, în acest for 

decizional.  

În rest, eu propun să trecem la vot.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:  Vreau 

să-i spun d-lui Bota un singur lucru: îi admir loialitatea față de marele partid 

național liberal, doar că felul în care ascultă în acest moment orbește de niște 

lucruri pe care în sufletul său știe că nu sunt în regulă, ține mai mult de PDL și 

nu de vechiul PNL, ai cărui membri au fost totuși, în județul Maramureș, 

parteneri onești pentru proiectele județului ! 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Eu am ascultat cu interes 

aplombul retoric al distinsului meu prieten și coleg Sas, dar mi-a provocat o 

întrebare: dacă mă duc pe logica domniei sale, noi, consiliul județean, în situații 

similare, trebuie să luăm act de hotărârile, concluziile unei comisii. Așa am 

înțeles eu. Păi, a lua act înseamnă o simplă comunicare și atunci votul nostru nu 

mai este necesar! Vedeți, avem aici mai multe situații: nici dl. Sas nu a ținut 

cont, spre exemplu, atunci când s-a constituit consiliul județean, nici de 

concluziile comisiei de validare și nici de votul celorlalți și m-ați invalidat ! Și 

iată că nu sunt supărat, că unele cutume trebuie să le și corectăm, câteodată. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le președinte, stimați colegi, 

doresc să am un scurt drept la replică, pentru că dl. Bota mi-a pomenit din nou 

numele. Observ un singur lucru, că, până la urmă, o parte din liberalii din Sighet 

sunt cam de altă părere. Și-am să vă spun de ce fac această afirmație. Am avut o 

întâlnire cu d-na avocat, colegă de-a dvs., membră în Comisia de onoare și 

arbitraj, d-na Daniela Onița Ivașcu, pe care cred că o cunoașteți și care probabil, 

în curând, va fi noul președinte al PNL. Dânsa, având această funcție în cadrul 

PNL, cred că are certificarea și calificarea să se pronunțe și pe asemenea spețe și 

să știți că, întâmplător, avea aceeași opinie cu a avocatului Sas. Adică, chiar nu 

mai înțeleg, Sighetul este pe o abordare și Baia Mare pe o altă abordare!  

În rest, vă dorim succes și să vă alegeți o conducere de care să fiți 

mândri! 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Haideți 

să trecem la partea de vot, indiferent de retorică. 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Eu vă urez ”La multe vise de 

genul acesta”, d-le vicepreședinte! 

Consilierul județean Rudolf Stauder: Stimați colegi, plângerea 

prealabilă nu a fost legată doar de modalitatea de vot, ci și de punctaj, și se pare 

curios faptul că dintre toți acei candidați nu a fost nimeni să se preteze din 

Maramureș ci a trebuit să vină oameni din alte județe. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Și în 

vechiul consiliu de administrație al aeroportului a fost o persoană care a venit 

dintr-un alt județ, din Sibiu, și care e problema? 

Consilierul județean Rudolf Stauder: Da, am înțeles. Atunci aduceți 

din Teleorman! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:  Nu are 

absolut nici o legătură. Pentru că vorbim de vechile conduceri ale consiliului 

județean, de vechii consilieri și ne aducem aminte cu plăcere de aceștia, în 

mandatului PNL-ului, a d-lui Man Mircea, era consilier județean dl. Gheorghe 

Șimon, actualmente ministru, care, orice îi spunea d-lui Man, îi trecea acestuia 

pe lângă urechi, așa oarecum prin spate; așa că îi spunea dl. Șimon d-lui Man că 

”oricât oi ara, tu îi grăpa!”.  

Eu zic să trecem la partea de vot. Avizul comisiilor, vă rog.    

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

favorabil proiectul. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Și comisia juridică a dat aviz 

favorabil. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

supun așadar spre adoptare proiectul de hotărâre nr.11, privind aprobarea 

revocării Hotărârii Consiliului Județean  nr.213/2017. 

 

S-a adoptat, cu 26 voturi pentru și 1 vot împotrivă 

 

HOTĂRÂREA NR.259/2017 

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Județean  nr.213/2017 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:  12. 

Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație la 

Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Maramures“. Punctul de vedere al 

comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: De la comisia juridică nu există 

aviz, fiindcă s-a votat 3 la 3. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Le 

recomand încă o dată colegilor consilieri județeni ai PNL, membri în comisia 

juridică și de disciplină, să facă apel la propria conștiință, ca maramureșeni în 
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primul rând și doar apoi ca membri ai Partidului Național Liberal! Dacă puteți 

depăși acest moment, dacă vreți să faceți acest lucru puteți, pentru că nu vă 

expuneți nici unui risc, mai ales că știu, d-na Mihali, ce e în sufletul dvs., spre 

exemplu, și ce trebuie să susțineți astăzi!  

Consilierul județean Anișoara Mihali: Mulțumesc, d-le Zetea, pentru 

că ”știți ce este în sufletul meu”. Nici eu nu știu câteodată dar mă bucur că alții 

știu, și apreciez acest lucru, dar asta este poate pentru că sunt mai transparentă 

la exterior decât pot să mă autoevaluez.  

Suntem în fața unui proiect de hotărâre în care, la punctul 1 se spune că 

”se numesc membrii în consiliul de administrație”. Raportat la faptul că, potrivit 

Ordonanței 109/2011 comisia desemnează persoanele, urmare a unui concurs, 

noi astăzi suntem obligați să aprobăm numirea. Ori, în plângerea prealabilă, la 

punctul 2, s-a spus în mod foarte clar că nu avem nici un înscris care să reliefeze 

criteriile și modalitatea raportat la care s-au acordat aceste puncte. Aceasta a 

fost solicitarea noastră și la momentul în care s-a discutat proiectul de hotărâre 

care a fost aprobat și astăzi revocat prin hotărârea anterioară,  și aceasta este 

solicitarea noastră și de acum. Ca să putem vota în cunoștință de cauză și să 

numim membrii în consiliul de administrație, nu doar să luăm act de o hotărâre 

a unei comisii, am solicitat un înscris în care să se reliefeze criteriile și 

modalitatea raportat la care s-a acordat punctajul. Am primit și data trecută și 

acum un tabel în care s-a arătat punctajul obținut de către cei care au participat 

la concurs. Sunt candidați care au obținut 106 puncte, alții care au obținut 89 de 

puncte, cu virgulă, fiecare. Pentru acuratețe și pentru a vota în cunoștință de 

cauză, am solicitat acele criterii care au dus la punctarea de maniera care noi am 

primit-o în mape. Este vorba despre un drept al nostru, legitim, de a solicita 

clarificări cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi, și apreciem că dacă 

proiectul de pe ordinea de zi vine cu aceleași precizări dar fără documentele pe 

care noi le-am solicitat, ne încadrăm în categoria de persoane vătămate, 

deoarece nu ne putem exercita votul în mod corect și în cunoștință de cauză. 

Acesta a fost motivul pentru care, ca și a doua critică a plângerii prealabile, a 

vizat acest aspect. De aceea, astăzi în comisia juridică am dat un vot nefavorabil 

acestui proiect de hotărâre, având în vedere că din punctul nostru de vedere nu 

conține întreaga documentație pentru ca noi să putem vota în cunoștință de 

cauză numirea membrilor în consiliul de administrație la aeroportul Maramureș.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-na 

Mihali, din câte știu, în comisia juridică nu ați dat un vot împotrivă, v-ați 

abținut, iar din discuțiile noastre personale ați dat un vot împotriva propriei 

conștiințe! Măcar acest lucru ați putea să-l recunoașteți! În ceea ce privește 

criteriile de selecție, acestea au fost aprobate de către consiliul județean, le-ați 

votat și le-ați avut la dispoziție; ați votat, de asemenea, și comisia pentru 

selecție. Acum să nu aveți impresia că vă puteți substitui comisiei de selecție, 

cum nu mă pot substitui nici eu, ca președinte, și nici unul din consilierii 

județeni, pentru că ei sunt comisia de concurs, ei sunt cei care au făcut această 
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evaluare, indiferent cât de mult ați dori să votați politic sau nu anumite lucruri, 

indiferent cât de mult o să încercați să comunicați public doar la nivel politic, în 

primul rând trebuie să respectați legea. Prin hotărâri de consiliu județean ați 

votat criteriile și comisia;  comisia a venit în fața noastră și a propus o anumită 

listă, iar noi nu facem decât să o aprobăm sau nu. Dacă nu o aprobăm, ne 

întoarcem la perioada de evaluare, transmitem comisiei să o refacă, pentru că nu 

suntem de acord. Dar asta este prin vot și nu altceva! O s-o rog pe d-na secretar 

să ne dea toate detaliile.  

Consilierul județean Anișoara Mihali: Tocmai de aceea am solicitat 

acea documentație, pentru a nu fi obligați să dăm un vot împotrivă.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dar   

le-ați avut și le-ați votat! 

Consilierul județean Anișoara Mihali: Da, dar era vorba de modalitatea 

în care acestea s-au aplicat! 

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

intervin, pentru că trebuie să clarificăm niște lucruri, și o rog pe d-na secretar 

să-mi permită să fac eu acest lucru: colega mea Mihali se referea la criteriile 

care au fost aprobate și pentru care nu există nici un document din care să 

rezulte transpunerea lor în practică vizând punctajul acordat!  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Să 

înțeleg că dvs. vreți să vă substituiți unui fel de comisie de contestație? Pentru 

că nu există contestații! 

Consilierul județean Călin Bota: Nu vreau să fiu comisie de contestație, 

dar vreau să știu cum s-a ajuns acolo, pentru că, prin această hotărâre de 

consiliu județean pe care o adoptăm validăm ceva. Ori dacă, așa cum a spus dl. 

profesor Bîrlea, aici de față, dacă suntem chemați doar să luăm act, atunci nu 

trebuie să aprobăm! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Bota, cum selectează o comisie de concurs? Prin concurs! Prin audiere, prin 

corectarea spre exemplu a proiectelor de management care au fost depuse. Asta 

este treaba lor, nu a consiliului județean, și eu nici nu o să vreau vreodată să 

intervenim peste vreo comisie de concurs, să ne spună de ce s-a dat notă mai 

mare unuia sau altui concurent. Asta ar însemna o depășire a atribuțiilor 

consiliului județean, lucru pe care nu o să-l permit. Dacă dvs. vreți să ne 

provocați să greșim, faceți lucrul acesta la partid, greșiți dvs., dar eu aici nu-mi 

doresc.  

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Deci, prin 

Hotărârea nr.155 din 2017 s-a aprobat documentația necesară în vederea 

selecției membrilor în consiliul de administrație la Regia autonomă Aeroportul 

Internațional Maramureș, profilul și matricea consiliului de administrație, 

componenta inițială și integrală a planului de selecție. Comisia și-a desfășurat 

activitatea pe o perioadă de aproape două luni. În urma fiecărei etape de selecție 

s-a întocmit un proces verbal dat publicității. În data de 08.08.2017 a fost 
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procesul verbal 7419 care cuprinde candidații după prima etapă, iar în a doua 

etapă, în data de 18.08. s-a întocmit procesul verbal 7743 care a fost afișat pe 

site-ul consiliului județean și la aeroport. Nu au fost înregistrate contestații. Știți 

că la orice concurs în țara asta, orice persoană nemulțumită de procedură sau de 

rezultatul concursului, de notare, de comisie sau de alte criterii care nu s-au 

respectat pe perioada derulării concursului, orice persoană interesată sau 

vătămată poate să facă plângere sau contestație. Din datele pe care le avem noi 

până acum, nu s-au înregistrat contestații, nici cu privire la procedură, nici cu 

privire la criterii, nici cu privire la notare. A rezultat un final, a fost adus în fața 

consiliului județean și prezentat cu ocazia adoptării acelei hotărâri 213. Deci 

până la data respectivă, și nici până astăzi, candidații care au participat la cele 

două etape de selecție nu au formulat contestație. A fost o singură solicitare de 

date și informații către comisie, comisia a pus la dispoziția candidatului 

respectiv informațiile doar cu privire la rezultatele proprii, dar nu au fost alte 

plângeri în continuare.  

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, nu o să țin acum o 

prelegere despre tot ceea ce a prezentat aici d-na secretar, doar v-aș ruga ca în 

următoarele luări de cuvânt pe care le veți avea, să nu vă mai atribuiți și 

calitatea de psiholog, legat de colegii mei. În rest, fiecare va analiza conform 

pregătirii pe care o are, informațiilor de care a beneficiat și conștiinței sale. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Nici 

măcar nu o să vă răspund la o asemenea intervenție! 

Revenind la proiectul de hotărâre, rog comisia de validare să distribuie 

buletinele de vot tuturor consilierilor județeni. Votul va fi același pe care l-am 

avut pentru alegerea funcției de vicepreședinte, adică în dreptul candidaților 

trecuți pe buletine există căsuța cu opțiunea DA sau NU, unde veți trece un x în 

dreptul celui pe care-l doriți în consiliul de administrație sau un x în dreptul 

celui pe care nu îl doriți. 

Rog comisia de validare să-și intre în atribuții.  

 

După exprimarea votului secret, consilierul județean Gyongyike Bondi, 

președintele comisiei de validare, anunță următoarele reezultate: 

 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Au fost completate 27 de 

buletine de vot, de către consilierii județeni prezenți la ședință.  

Astfel, voturile obținute de membrii propuși să facă parte din consiliul de 

administrație la Aeroportul Internațional Maramureș sunt: pentru Agoston Odon 

- 19 voturi pentru și 8 împotrivă; pentru Buda Viorel – 20 voturi pentru și 7 

împotrivă; pentru Pop Adrian Cornel – 19 voturi pentru și 8 împotrivă; pentru 

Brăgaru Marin – 19 voturi pentru și 8 împotrivă; pentru Chilat Călin Cezar – 20 

voturi pentru și 7 împotrivă.  

Toți membrii propuși de către comisie sunt validați.  
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

supun acum spre adoptare proiectul de hotărâre, conform votului secret 

exprimat de către consilierii județeni. 

D-le Bota, dacă nu dorești să votezi această hotărâre, atunci nu vota! Dar 

te rog să nu mai perturbezi bunul mers al ședințelor de consiliu județean, pentru 

că asta nu este o atitudine corectă, nu este corect ceea ce faci! Chiar te rog să ai 

bun simț! Votăm hotărârea consiliului județean! 

Consilierul județean Călin Bota: D-le Zetea, eu o să vă rog totuși să vă 

îndulciți puțin limbajul, pentru că nu cred că trebuie să asistăm începând de 

astăzi, în acest consiliu județean, la instaurarea unui regim nord-coreean! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Bota, de astăzi pe pieptul tău scrie ”Hashtag Rezist”! 

 

Cu 20 de voturi pentru și 5 voturi împotrivă s-a adoptat  

 

HOTĂRÂREA NR.260/2017 

privind numirea membrilor Consiliului de Administrație  

la Regia Autonomă “Aeroportul Internațional Maramureș“ 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Ultimul 

punct pe ordinea de zi este Plângerea prealabilă depusă de către: Kovacs Fracisc 

Marinel, Bîrlea Gheorghe, Bota Călin Ioan, Cerneștean Mihai Felician, Marian 

Gheorghe, Stauder Rudolf, Mihali Anișoara Iulia, Beuca Ion, Lazăr Doru 

Alexandru, cu privire la hotărârea de consiliu județean pe care astăzi am 

revocat-o, așa că nu-și mai are obiectul. Dar, nefiind singurul lucru care este 

reproșat în această plângere prealabilă, discuțiile au fost făcute și nici din 

punctul meu de vedere consilierii județeni nu sunt persoană interesată în ceea ce 

privește comisia de selecție și felul în care aceasta și-a desfășurat activitatea. 

Deci, vă propun respingerea acestei plângeri prealabile.  

Consilierul județean Anișoara Mihali: Plângerea prealabilă viza 

Hotărârea Consiliului județean nr.213/2017. Aceasta fiind revocată, plângerea 

rămâne fără obiect.  

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran:  Tocmai aceasta 

era și propunerea specialiștilor juriști, ca în situația în care se va adopta acea 

hotărâre de revocare, bineînțeles că plângerea prealabilă rămâne fără obiect. 

Deci vom transmite un răspuns administrativ, cu această mențiune, că plângerea 

a rămas fără obiect. Sunteți de acord cu acest răspuns administrativ? 

Consilierul județean Teodor Ardelean: V-am mai spus de câteva ori: 

sunt lucruri care nu se votează! Normele academice nu se votează, adevărul nu 

se votează. Se votează hotărâri. Aici suntem într-o situație în care, dispărând 

obiectul în litigiu, nu se mai votează! 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

Vom transmite așadar un răspuns administrativ consilierilor județeni, deși cred 

că au luat act. 

Cu aceasta, ședința de consiliu județean se finalizează. Rog consilierii 

județeni interesați să rămână, pentru că există o întâlnire aici, imediat după ce 

noi vom părăsi sala, o întâlnire cu Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, în ceea ce 

privește finanțarea proiectelor pe Programul Operațional Regional (POR), 

alături de primarii localităților din județul Maramureș. Este o întâlnire de lucru, 

iar dacă sunteți interesați, sunteți invitați să rămâneți la această întâlnire. 

Eu vă mulțumesc mult și vă doresc o după-amiază frumoasă! 

 

 

Cu acestea, ședința este închisă. 

 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 13 

noiembrie 2017.  

 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

Gabriel Valer Zetea 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

            Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

A consemnat: consilier principal Valeria Mihaela Ghita  

– Compartiment Pregătire Ședințe - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


