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PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș 

din data de 23 noiembrie 2017 

 
 
 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţia nr.860/17.11.2017 și publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din data de  18.11.2017. 

 La ședință sunt prezenți 33 de consilieri județeni din totalul de 35.  

 Participă directori din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, 

precum și conducători ai instituțiilor subordonate acestuia. Sunt prezenți de 

asemenea și reprezentanți ai mass-mediei județene. 

 Ședința este condusă de președintele Consiliului Județean Maramureș, 

Gabriel Valer Zetea. 

 Secretarul judeţului, Aurica Todoran: Sunt prezenți 33 consilieri 

județeni din totalul de 35, ședința este statutară, se poate trece la dezbateri. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Înainte 

de a intra în ordinea de zi, dați-mi voie să vă prezint o informare cu privire la 

deplasarea echipei Consiliului județean la Târgul de Turism Internațional al 

României. 

Din punctul meu de vedere, județul s-a prezentat la un nivel excepțional. 

Am avut un stand care a atras atenția pe parcursul celor 3 zile de desfășurare a 

târgului. Am avut din nou un stand amplasat central, chiar lângă scena 

principală – locul de desfășurare a tuturor evenimentelor de acolo. Am făcut din 

nou o echipă foarte bună cu Ministerul Turismului din România.  Este foarte  

important pentru noi ca aceste parteneriate pe care le avem cu ministerele de la 

București să continue, atât cu Ministerul Turismului cât și cu cel al Culturii, pe 

diferitele acțiuni pe care le facem în această perioadă. Un lucru important pentru 

mine este premierea celor două proiecte care au fost depuse de județul 

Maramureș pentru destinațiile EDEN, care este o inițiativă frumoasă și lăudabilă 

a Ministerului Turismului, de a promova, printr-un proiect cu finanțare 

europeană,  destinațiile mai puțin cunoscute. Nu vorbim despre Maramureș care 

este deja un brand cunoscut, ci despre destinațiile din interiorul județului, care 

trebuie să fie făcute mai cunoscute publicului larg. Dintr-o listă de 5 destinații, 

au fost premiate 2 destinații din Maramureș. Cu locul II ca destinație turistică a 
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fost premiată Țara Chioarului – aplicant Consiliul județean Maramureș – iar 

locul III a fost ocupat de Sighetu Marmației, tot din Maramureș, proiect depus 

de către Centrul de Informare Turistică Sighet. Este o mândrie pentru noi că au 

fost premiate două proiecte ale Maramureșului, din cele 5 existente la nivel 

național. Este o victorie pe partea de turism a județului Maramureș. În perioada 

următoare, aceste destinații vor fi promovate direct de către Ministerul 

Turismului.  

Mulțumesc echipei consiliului județean, celor care s-au deplasat la 

București și au muncit la stand. S-au prezentat la un nivel ridicat, am avut foarte 

mulți invitați și datorită faptului că locația primită de la minister, adică zona 

centrală în care am ridicat standul, cu scena principală, ne-a ajutat foarte mult în 

ceea ce privește fluența publicului. E un lucru foarte bun. Continuăm această 

politică de promovare a județului Maramureș, chiar o promovare agresivă făcută 

în ultimul an de către consiliul județean. Deși eu cred că există deja rezultate, 

această promovare va da rezultate în timp și va putea fi evaluată după o anumită 

perioadă. Oricum, rezultatele se văd deja, există din punct de vedere al statisticii 

o creștere a numărului de cazări și o afluență de turiști mai mare în județul 

Maramureș. E important ca toate aceste manifestări pe care le-am făcut să le 

continuăm. 

Îi rog și pe ceilalți participanți la acest eveniment să vă adreseze câteva 

cuvinte. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Voi fi foarte scurt și vă voi da 

câteva detalii în ceea ce privește arhitectura standului. De la început ne-am 

propus ca să îmbinăm tradiționalul cu modernul, pentru toți cei care au 

vizualizat imagini de la acest stand;  am ales o concepție de stand cu ecran pe 

LED pe spate, curbat; în cadrul acestui ecran am avut filme de prezentare, pe 

cele trei domenii mari de interes în zona turistică: destinații turistice, arhitectură 

tradițională și momente artistice. Pe lângă prezentările în imagini au fost și 

calupuri de spoturi publicitare intercalate cu sigla consiliului județean, cu 

trimiteri la toate site-urile pe care noi le promovăm privind destinația 

Maramureș; am oferit gustări tradiționale, am avut momente în care practic s-au 

diversificat ofertele către cei care ne-au vizitat, de la meșteșuguri tradiționale 

prezentate live – am avut-o pe Maria Zapca, cu războiul de țesut, și pe Daniel 

Leș, cu elemente de olărit – iar cei care ne-au vizitat standul au fost invitați să 

încerce aceste meșteșuguri. Am avut elemente de promovare materială și 

publicitate pe care le-am pus la dispoziția vizitatorilor, și care nu s-au referit 

numai la Maramureș – pentru că noi am solicitat materiale de promovare tuturor 

u.a.t.-urilor și celor care furnizează servicii în domeniul acesta, al turismului. 

Bineînțeles că am avut și prezența Ansamblului Folcloric Național 

”Transilvania” și a maestrului Dumitru Dobrican, care au deja experiență în 

urma atâtor participări la astfel de manifestări, fiind cei care animează nu doar 

standul nostru ci întreg pavilionul expozițional. Se vede că lucrurile se 

încheagă, se face din nou o echipă bună între cei din partea consiliului județean 



3 
 

și reprezentanții  Centrelor de Informare Turistică, ai primăriilor și ai unităților 

subordonate. La standul nostru au fost invitați toți ambasadorii turismului 

maramureșean și în mare parte cei care au fost în București și au avut timp liber 

au vizitat standul. Acest lucru a atras foarte multă afluență de public pentru că 

au fost vedetele care au atras vizitatorii și care au vorbit foarte frumos despre 

Maramureș. S-au făcut transmisiuni live de către aceștia, ca un element de 

noutate propus de către noi. Este importantă prezența reprezentanților de la cel 

mai înalt nivel, fapt care arată că ne dorim promovarea Maramureșului ca 

destinație turistică. 

Șeful Biroului Informare Turistică – Salvamont, Dan Carpov: Eu 

vreau doar să mulțumesc pentru prezență, pentru că în momentul când ai 

conducerea la București ai automat standul propulsat în atenția tuturor. Am 

făcut la capătul standului un filmuleț, împreună cu un blogger dedicat județului, 

și vi-l prezint, să vedeți cam cea fost acolo. Mulțumesc tuturor celor care au 

făcut posibilă prezența noastră acolo;  suntem invitați de pe acum și la ediția de 

primăvară a târgului, primind și o scrisoare de mulțumire din partea organizației 

ROMEXPO. Cred că vom face și atunci o figură bună, într-un nou pavilion 

expozițional de data aceasta – B2 – cu standarde internaționale de calitate. Se 

dorește din nou prezența noastră lângă scenă, așa că cred că vom face, cu 

siguranță, o figură bună. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Doresc 

să menționez că absolut toate televiziunile naționale au făcut transmisii live și 

apoi inserturi în diferite emisiuni de știri de mare impact, cu standul 

Maramureșului. Felicit echipa care s-a prezentat la București și care ne-a 

reprezentat cu cinste.  

Sunt întrebări sau comentarii aici? 

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, felicitări pentru 

realizarea acestui târg și pentru modul cum v-ați prezentat acolo.  

Legat de subiectul cultură aș avea o solicitare, și sper să nu sară la gâtul 

meu colegii consilieri județeni din comisia de cultură. În data de 7 decembrie va 

avea loc un simpozion, cu un program foarte special, care se numește Marea 

Unire de la 1918, la care este invitat academicianul Nicolae Breban. Având în 

vedere că domnia sa se trage din Maramureș, din Baia Mare, provenind dintr-o 

familie de intelectuali – bunicul lui a făcut catedrala de pe str. Vasile Lucaciu – 

precum și faptul că este recunoscut la nivel european prin tot ce a scris, domnia 

sa conducând revista ”Contemporanul”, vă propun să-i acordăm titlul de 

”Cetățean de onoare al județului Maramureș”.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Este o 

propunere corectă, pe care consiliul o va trata cu importanță. Este nevoie însă de 

un grup de inițiativă, care să se ocupe de întreaga procedură, la fel cum am făcut 

de fiecare dată când am acordat astfel de distincții.  

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: O precizare aici: evenimentul la 

care face referire colegul Rohian se va petrece în contextul Zilelor Revistei Nord 
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Literar, pentru care noi am și alocat anumite sume de bani. Evenimentul este 

important nu doar pentru mișcarea literară ci și pentru mișcarea culturală din 

Maramureș și Nicolae Breban, fără îndoială, are statutul unui mare scriitor, cu 

reputația și recunoașterea la nivelul Academiei Române. Este originar din 

Maramureș și legat de județul nostru, eu îl cunosc personal și evident că merită 

cu prisosință o asemenea distincție. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: De 

acord, dar este nevoie de o hotărâre de consiliu în acest sens. Vom vedea cum 

ne putem organiza, pentru a avea o ședință până la momentul desfășurării 

Zilelor Revistei Nord Literar, programate la începutul lunii decembrie.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, încep prin a vă 

felicita pe dvs., conducerea consiliului județean, pentru reușita de la Târg, lucru 

care se înscrie pe linia a ceea ce a reușit Maramureșul în ultimii ani. Dar, pentru 

că astăzi suntem într-un moment ceva mai deosebit și pentru că vreau să le 

reamintesc colegilor că acesta este forul legislativ al județului, în care se dezbat 

lucruri și se pot face și declarații politice, și după cum și dvs., d-le președinte, 

vă aduceți aminte de când erați consilier județean în primul dvs. mandat, vreau 

să vă reamintesc cum pe atunci, alături de alți colegi de-ai dvs., actualmente 

deputați, făceați declarații politice la fiecare început de ședință de consiliu 

județean, cerându-mi demisia din funcția de președinte. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

consilier, vă rog să așteptați cu aceste declarații politice până epuizăm subiectul 

legat de participarea la Târgul de Turism. 

Dacă pe acest subiect mai există intervenții, vă ascultăm. 

Consilierul județean Sorin Pop: D-le președinte, vă felicit pentru ceea 

ce s-a întâmplat la acest târg, dar, din punctul  meu de vedere, ca un cunoscător 

al turismului maramureșean, consider că ar trebui desfășurate acțiuni cu privire 

la intrarea în legalitate a multor proprietari de pensiuni. Dacă vrem calitate 

europeană, trebuie să avem și pensiuni la nivel european. Sunt foarte multe 

pensiuni neautorizate, mulți oameni care lucrează la negru, în detrimentul celor 

autorizați care plătesc taxe. Eu cred că departamentul juridic al consiliului, prin 

anumite mecanisme sau pârghii, ar trebui să desfășoare acțiuni de conștientizare 

a actualilor sau viitorilor proprietari de orice afacere turistică, pentru a-i face să 

înțeleagă că trebuie să intre în legalitatea fiscală.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Așa 

cum v-am mai informat, județul Maramureș a intrat într-un program pilot de 5 

județe din România, prin care, prin intermediul Biroului nostru de turism și 

împreună cu arhitectul șef al județului, vom face pe plan local autorizarea 

tuturor pensiunilor turistice. Dl. Carpov a fost la un curs de instruire la 

București. Dacă vă interesează detalii, ori discutați cu dânsul ori i le cereți să le 

prezinte în plen. Vom vedea ce vom mai putea face, după intrarea în vigoare a 

noii legi a turismului propusă de către ministrul turismului și aflată în dezbatere 

publică. Am avut și aici în Maramureș o dezbatere publică la care au fost 
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prezenți proprietari de pensiuni și operatori din turism. Este o lege bună, care 

ajută, o lege care simplifică foarte mult lucrurile în domeniul turismului. Alături 

de autoritățile locale facem demersuri la Ministerul Turismului pentru 

transformarea unor orașe ori comune ale județului în stațiuni turistice – Borșa, 

de interes național, Ocna Șugatag sau Oncești, de interes local – lucruri 

importante, care se mișcă și se și văd în ceea ce privește turismul din 

Maramureș.  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: O completare vreau să fac aici: în 

momentul de față nu avem atribuții în acest sens. De autorizarea pensiunilor se 

ocupă Autoritatea Națională pentru Turism, dar există proiectul pilot, iar ca un 

element de noutate vreau să vă spun că inclusiv Autoritatea Națională Sanitar 

Veterinară este interesată de a reglementa într-un fel această activitate a celor 

care practică turismul și se dorește înființarea unor puncte gastronomice locale. 

În acest moment este în dezbatere publică o inițiativă legislativă pentru 

înființarea acestor puncte gastronomice locale, pentru toți cei care vor să 

servească mâncăruri tradiționale, dar trebuie să respecte anumite condiții sanitar 

veterinare și de igienă. 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Vă felicit și eu pentru ceea ce ați 

realizat, dar v-aș ruga să încercați ca la astfel de manifestări să includeți și o 

părticică din comunitatea ucrainenilor din județul Maramureș, pe care o 

reprezint, pentru că și ei creează plus valoare acestei țări.  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Stimate coleg, îmi cer scuze că nu 

am cerut ”binecuvântarea” dvs. ca să invităm la acest târg de turism și grupul de 

inițiativă de pe Valea Vișeului, dar să știți că au fost la târg, printr-un proiect al 

Universității de Nord, și au reprezentat foarte bine această zonă, și au participat 

efectiv la distribuția de materiale promoționale.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: Dacă-mi permiteți, numai la 

propunerea d-lui Rohian m-aș referi, pentru că deja e superfluu să mai adresăm 

felicitări. E foarte clar că prin reprezentanții noștri și prin orânduiala făcută de 

dvs. s-au petrecut lucruri importante și interesante și cred că nu ne vom opri aici 

ci vom mai învăța și din experiența altora, din țară și străinătate, ca să putem 

realiza lucruri și mai bune. Eu sunt însă fascinat de ceea ce face Sibiul în 

perioada aceasta și poate că trebuie să ne inspirăm din inițiativa unui întreg 

județ, în care, cu ocazia Anului Internațional al Gastronomiei, 2018, se va 

consuma mâncare ecologică.  

În legătură cu propunerea avansată aici ca dl. academician Nicolae 

Breban, născut la Baia Mare, cu această anvergură pe care în linii mari o 

cunoaște majoritatea, eu atrag atenția asupra faptului că dacă nu stabilim de pe-

acum o ședință în care să hotărâm acest lucru, ci doar dânsul va auzi ce vrem să 

facem, s-ar putea să provocăm foarte mare supărare, pentru că domnia sa este un 

om delicat, un om care își afișează greu suferințele dar le poartă cu sine. Una 

din suferințele sale este legată chiar de catedrala de pe str. Vasile Lucaciu, care 

nu doar că, prin justiție, a rămas sau a fost reatribuită Bisericii Ortodoxe 
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Române, dar biserica aceea avea și o placă memorială, o placă votivă din partea 

ctitorilor, și eu am vorbit în adunarea eparhială de câteva ori să se repună placa, 

pentru că nu este nici un fel de rușine ca într-o biserică ortodoxă de astăzi să fie 

pusă placa că a fost biserică catolică, la fel ca și la Cicârlău sau prin alte părți. 

Mie așa mi se pare civilizat, dar oamenii care conduc episcopia au fost toți 

împotriva mea și înverșunați pe mine, așa că și eu sunt tot înverșunat și 

împotriva lor sunt, dar academicianul este și mai înverșunat și s-ar putea chiar 

să ne refuze titlul dacă-și va aduce aminte cumva de acest aspect.  

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Pentru a evita o atare situație, eu 

cred că intră în competența noastră, a plenului, de a trece pe ordinea de zi un 

punct suplimentar, pe care să-l votăm și să nu mai trebuiască să facem o ședință 

extraordinară pentru a intra într-o depășire de timp.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, pentru acordarea acestui titlu există o procedură prealabilă ședinței de 

consiliu județean, care trebuie respectată. Grupul de inițiativă trebuie să vină în 

fața consiliului cu o propunere, cu un laudatio, și să avem și avizul comisiilor. 

Vom face o ședință extraordinară înainte de Zilele Revistei Nord Literar, adică 

înainte de 7 decembrie.  

Acum, cu privire la a doua delegație pe care am avut-o în această 

perioadă,  echipa de implementare a proiectului Food Chains 4 Europe  a avut o 

deplasare la Bologna și rog pe cei care au fost acolo să ne facă o scurtă 

informare, în speță dl. vicepreședinte Dăncuș și d-na Lițe Mihaela de la Biroul 

Relații Externe. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Am condus această delegație a 

consiliului, pe acest proiect derulat în parteneriat cu alte organizații din Olanda, 

din Italia, din Anglia și Bulgaria. Am participat la o întâlnire de lucru în 

Bologna, împreună cu d-nele Lițe Mihaela – managerul proiectului - și Ganea 

Noemi – expert comunicare în cadrul proiectului, iar ca invitați i-am avut pe 

directorul grupului de acțiune locală ”MaraNatur” – dl. Florin Avram, din Baia 

Sprie, precum și pe un tânăr producător de uleiuri presate din Șomcuta Mare,   

d-na Nicoleta Mureșan, care a și prezentat produsele societății pe care o 

conduce. A fost o experiență interesantă, pentru că acest proiect pe asta se 

bazează, să învățăm din modelele de bune practici implementate de către 

partenerii noștri din proiect, modele care vor fi prezentate la fiecare întâlnire și 

care pot și preluate și implementate și de către ceilalți parteneri. Am participat 

la inaugurarea celui mai mare târg agroalimentar din lume – FICO Bologna – 

care se desfășoară pe o suprafață de 140 de mii de metri pătrați și promovează 

exclusiv produse italienești. Pe lângă partea didactică și de învățare, acest gen 

de întâlniri presupun și experiențe, vizite de lucru în anumite sectoare – de data 

asta am vizitat Regiunea Parma, cea mai recunoscută regiune agricolă a Italiei. 

În cadrul acestei vizite ni s-au prezentat două afaceri de succes ale Italiei, două 

branduri recunoscute – parma ham-ul, adică prosciutto di Parma și parmezanul, 

adică Parmiggiano, și am văzut întregul lanț de procesare, precum și distribuția. 
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Una din aceste două afaceri este practic o afacere de familie, moștenită de sute 

de ani dar adaptată la piața și condițiile actuale, iar cealaltă este o afacere care 

se bazează pe un sistem cooperatist, care pune mare accent pe asocierea dintre 

fermieri, asociere care înseamnă automat acționariat în procent de peste 70% în 

cadrul acelei cooperative care produce aceste produse.  

Bineînțeles că nu am venit cu mâna goală, avem deja două idei de 

proiecte pe care am vrea să le lansăm. Unul ar fi acela prin care vom încerca în 

cel mai scurt timp să lansăm un proiect pe care să-l intitulăm Maramureș food 

tour, să încercăm să marcăm toate punctele importante în ceea ce privește 

alimentația publică și în special produsele tradiționale.  Dar până să lansăm 

acest proiect avem în vedere un prim proiect prin care ne propunem să 

identificăm și să încercăm să certificăm anumite produse tradiționale din 

Maramureș, cu eticheta ”Bun de Maramureș”, iar aceste produse să fie 

promovate de consiliul județean în toate târgurile sau expozițiile naționale și 

internaționale.      

Șeful Biroului Relații Externe, Mihaela Lițe: Eu vă voi prezenta niște 

date ceva mai concrete, în contextul în care ne situăm acum. La nivel european 

de certificare, România anului 2017 are doar 3 produse certificate IGP (indicație 

geografică protejată), și un singur produs certificat DOP (denumire de origine 

protejată). Certificarea europeană este foarte importantă pentru că produsele 

certificate au o trasabilitate strictă, începând de la fermă până la consumatorul 

final, iar din acest punct de vedere țara noastră se situează cam pe ultimele 

locuri. Prin vizita de lucru pe care noi am efectuat-o în Emilia Romagna am 

avut de învățat, pentru că aceasta este situată pe locul 2 în Europa, cu 44 

produse certificate IGP și DOP.  

În cadrul Proiectului Food Chains 4 Europe noi avem alături un grup de 

stakeholders - sau factori interesați – din care fac parte cei mai importanți 

producători de produse alimentare, DSV, Universitatea și alte organizații care 

activează în domeniu, inclusiv toate G.A.L.-urile din județul nostru. În cadrul 

consultărilor din proiect, s-a evidențiat prin vocea lor nevoia de identificare, 

promovare și certificare a produselor din Maramureș, sens în care noi vom 

beneficia de o evaluare făcută de experți din regiunile partenere, care se va 

desfășura în a doua jumătate a anului 2018, și pentru care noi am propus ca 

temă identificarea produselor tradiționale care, cu sprijinul experților, să poată fi 

evaluate și selectate pentru a fi introduse pe piață. Vom demara această 

campanie de promovare sub umbrela și garanția instituției, prin etichetarea cu 

”Bun de Maramureș” care nu se substituie certificării naționale ca produs 

național. La acest capitol Maramureșul nu stă foarte bine, în sensul că din 586 

de produse tradiționale atestate ca fiind din România, în Maramureș au fost 

atestate 31 de produse în 2014, iar în 2015 au fost 34 de produse, în ultimii doi 

ani nemaifiind certificat nici unul. Noi încercăm să stimulăm producătorii să își 

certifice produsele, în primul rând la nivel național, putând apoi, prin asociere, 

să acceadă la certificare de nivel european. Cu eticheta noastră ”Bun de 
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Maramureș” producătorii vor putea beneficia de promovare în cadrul tuturor 

evenimentelor organizate de noi sub egida consiliului. În a doua fază a 

proiectului se vor realiza și proiecte pilot, unul din acestea putând fi lansarea de 

către noi a unor finanțări specifice pentru producătorii de produse locale 

reprezentative, tocmai pentru a-i ajuta în activități de tipul celor de branding, 

marketing, și chiar certificarea la nivel național și european. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Vreau să mai precizez ceva aici: 

toate costurile de deplasare a echipei au fost suportate din bugetul proiectului, 

nu din cadrul consiliului județean.  

Șeful Biroului Relații Externe, Mihaela Lițe: Bugetul proiectului 

înseamnă 85% finanțare nerambursabilă din FEDR, 13% finanțare națională și 

doar 2% cofinanțare din partea Consiliului Județean Maramureș. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Și acest 

proiect vine cumva din vechea tradiție pe care consiliul județean o are, de a avea 

parteneri străini, inclusiv cu cei din Olanda – Flevoland, cu cei din zona Greater 

Manchester a Marii Britanii, proiecte care au fost implementate cu succes.  

Consilierul județean Gheorghe Marian: Eu cred că în viitorul nostru 

proiect ar trebui atrasă și Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale din 

Maramureș și Direcția Agricolă Maramureș. 

Șeful Biroului Relații Externe, Mihaela Lițe: Da, am uitat să 

nominalizez Asociația, însă vreau să vă spun că sunt și ei factori pe care i-am 

alăturat proiectului. În ceea ce privește Direcția Agricolă, nu o putem implica 

pentru că Programul INTERREG nu sprijină partea de agricultură, ci doar 

procesarea alimentelor.  

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, e foarte important 

ce s-a întâmplat pe Bologna legat de Maramureș, dar eu cred că ar trebui să 

rediscutăm problema produsului montan, de la care ar trebui practic să se 

pornească certificarea, și nu trebuie să căutăm prin alte județe ci să ne orientăm 

spre certificarea chiar și a unui singur produs din Maramureș, dar care să fie pe 

zona montană, pentru că din 76 de u.a.t.-uri 46 sunt în zona montană! Problema 

este că la ora actuală nu avem trasabilitatea acestor produse și capacitatea de a fi 

capabili să menținem produsul timp de 12 luni pe piață. Trebuie să aprofundăm 

aceste chestiuni, să facem un proiect pe tema asta și să pornim cu discuția 

despre produsele montane. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Sper că 

la viitoarea ședință vom avea aceste discuții din partea dvs., d-le Rohian.   

Consilierul județean Anton Rohian: Vreau să vă spun că tot ce au 

discutat astăzi aici d-na Lițe și dl. Dăncuș, județele Suceava și Piatra Neam au 

deja implementat! 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, în completarea celor 

spuse până la acest moment aș avea 2 întrebări. Una din ele vizează faptul că în 

26 aprilie 2016, prin HCJMM nr.52 a fost desemnat un reprezentant al 

consiliului județean în cooperativa agricolă ”Maramureșul agro-cooperativa 
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agricolă”, cooperativă înființată prin HCJMM nr.5/2016, care are un obiect de 

activitate foarte cuprinzător, dar care s-ar mai putea completa și cu o parte din 

recomandările care s-au făcut astăzi la această ședință. Cer ca până la 

următoarea ședință să ni se facă o informare legată de activitățile și stadiul de 

realizare a obiectivelor din aceste hotărâri de consiliu județean, cu atât mai mult 

cu cât știu că în acest moment sunt în faza de redactare în vederea publicării o 

serie de acte normative care vizează acordarea de sprijin financiar 

nerambursabil pentru susținerea anumitor activități agricole.  

A doua întrebare este legată de multele vizite și participări ale consiliului 

județean în acest an la diferite târguri și aș dori ca tot pentru următoarea ședință 

să ni se prezinte din partea Biroului de Relații Externe din cadrul Direcției de 

Dezvoltare și Implementare Proiecte a Consiliului județean Maramureș, ori din 

partea Serviciului Relații Publice și Promovare Județ, care sunt pașii următori 

realizați în urma acestor vizite. Pentru că în urma acestor vizite s-au stabilit 

niște relaționări cu anumite instituții publice, cu anumite entități private – mă 

refer aici la vizitele din Egipt, Liban, Lituania și altele – care ar trebui 

continuate, și să vedem cum poate fi valorificat un atare raport, prin efectuarea 

demersurilor necesare realizării unor colaborări instituționale cu autoritățile din 

statele respective, pentru promovarea județului Maramureș și la nivel economic, 

prin stabilirea ulterioară a unor relații și între operatorii economici 

maramureșeni și cei din statele care au fost vizitate.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

consilier, aceste documente vi se pot pune la dispoziție și între ședințele de 

consiliu, nu doar la ședințele acestuia; nu trebuie să fiți atât de populist încât să 

vorbiți doar în plenul ședințelor de consiliu județean, pentru că noi avem 

activitate zi de zi. Dar dacă doriți să vi se prezinte raportul în plen, se poate face 

și acest lucru, nu e nici o problemă. 

Consilierul județean Călin Bota: Cred că e mai bine să fie prezentat în 

plen, deoarece cel puțin cu privire la ultimele vizite în străinătate nu e foarte 

mult de spus! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Fiecare 

vizită o prezentăm aici, în plen, și ați văzut lucrurile care s-au făcut după fiecare 

deplasare externă.  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le președinte, din câte țin eu 

minte vizita din Lituania la care au participat consilierii Cerneștean, Bîrlea și 

Pop Sorin nu a fost prezentată! Poate își mai amintesc ce s-a întâmplat în acel 

periplu și spun, pentru că acolo am fost într-o vizită de înfrățire cu cei din 

districtul Panevezys.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Rog 

consilierii și pe cei care s-au deplasat din partea consiliului județean Maramureș 

în Lituania ca la începutul ședinței viitoare să ne prezinte acea vizită. 

Consilierul județean Călin Bota: Am o rugăminte către dl. 

vicepreședinte: dacă domnia sa comunică mai puțin cu dl. Mișulec fiind din 
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același partid este problema domniilor lor, însă în ședințele de consiliu județean 

rog să fie mai atent la formulările pe care le avem, pentru că nu mă refeream la 

rapoartele întocmite, ci la demersurile efectuate în urma acelor rapoarte, pentru 

a se și concretiza în ceva!  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Eu am înțeles foarte bine: era 

vorba doar de a prezenta vizita! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:Bun. 

Haideți să trecem acum la partea de declarații politice. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, stimați colegi, 

îmi aduc aminte că în urmă cu vreo 12 ani, când eram președintele Consiliului 

județean Maramureș, dvs. împreună cu d-nii Rohian, Matei, Cosma  și Șimon 

mi-ați făcut niște cadouri. Și pentru că voiați să mă schimbați, să mă dați jos ”de 

pe bină” cum spunea atunci dl. Călin Matei ați spus că mă ”salvați” dacă îmi 

oferiți o cască și o centură de siguranță, pe care mi le-ați trântit pe masa de 

prezidiu. Astăzi aș vrea să vă fac și eu un cadou, un măr și o banană, un cadou 

pe care vi-l voi și explica. Astăzi, pe la toate televiziunile din America de Nord 

se prezintă un spot cu un măr și o voce care spune: ”Acesta este un măr!” după 

care apare o altă imagine, cu o banană, iar o voce anunță ”Mărul nu este măr, 

este o banană!”, și tot continuă așa. La noi, în România, acest măr pentru 

români este negru, căci situația e neagră, iar banana PSD-Dragnea este albă!  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dar, 

stați puțin, declarația dvs. politică se referă la Maramureș, la consiliul județean 

sau la moțiunea de cenzură, că nu cred că ne interesează, deoarece am auzit-o și 

am citit-o. Eu aș vrea să ne referim în plenul consiliului la județ. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Vedeți, d-le președinte, acesta 

este un defect pe care vi-l reproșez. Pe vremea când dvs. erați în opoziție și 

făceați aceste declarații politice eu nu vă întrerupeam niciodată, cu toate că le 

făceați la fiecare ședință! Noi acum încercăm să spunem ceva într-o declarație 

politică oficială, publică, dar nu apucăm că dvs. nu ne prea lăsați. Tocmai 

pentru asta vreau să vă spun cele ce urmează, pentru că prin atitudinea dvs. vă 

încurajați colegii – așa cum eu m-am simțit foarte neplăcut ieri la ședința 

comisiei de buget-finanțe când am văzut cum începeau colegii să facă mișto de 

mine apropo de ceea ce a fost acel miting al PNL – și atunci, vă întreb, d-le 

președinte, e măr sau banană, e negru sau alb? Cum putem vorbi de o revoluție 

fiscală dacă tot ceea ce a însemnat sindicate, patronate și alții au ieșit și au spus 

că situația e neagră, iar PSD vine și ne spune că este albă! Toată lumea a făcut 

toate calculele posibile și a rezultat că de fapt salariile nu vor crește, așa cum 

pretinde PSD, ci dimpotrivă, vor scădea, atât în sectorul public cât și în cel 

privat! Iarăși PSD spune nu, nu e negru ci e alb, salariile vor crește!  La fel este 

și cu reforma justiției. Toate instituțiile magistraturii, de la CSM la Înalta Curte 

de Casație și Justiție, DNA, Parchetul General, chiar Comisia Europeană, prin 

raportul MCV, spun că nu este bună și că reprezintă un atac la independența 

justiției! Nici aici PSD nu spune că e negru, ci că, din nou, e alb! Cu alte 
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cuvinte, Ordonanța 13, care era neagră, a fost revocată, ministrul de-atunci care 

a promovat-o a trebuit să-și dea demisia, primul ministru al acelui guvern a fost 

revocat – lucru unic în istoria Europei – deși aparținea partidului de guvernare, 

deci propriul partid l-a dat jos, după care propunerea este reintrodusă de același 

ministru și acum o găsiți bună, adică albă!  

În ultimul sondaj făcut, 90% dintre români consideră că principala cauză 

a acestei stări proaste de lucruri, care afectează România, este corupția! Toți 

vorbesc despre corupție, despre faptul că actualele legi o să încurajeze în 

continuare corupția și că de vină sunt instituțiile statutului, multinaționalele, sau 

chiar așa-zisul stat paralel, care nu știm cine este!  

D-le președinte, ar trebui să înțelegeți că de multe ori criticile 

constructive sunt foarte bune și să nu spuneți că tot ce e negru e alb, nici dvs. și 

nici să urmați calea celui care vă este președinte de partid. Dacă maramureșenii 

văd, spre exemplu, că situația e neagră la aeroportul nostru, că de 2 ani de zile 

nu se poate zbura de pe acest aeroport, dvs. spuneți că nu e așa, pentru că pista e 

gata!  

După acel miting al PNL dvs. ați postat un comentariu pe pagina proprie 

de Facebook, spunând că acei 200 de manifestanți au fost de fapt doar 32, 

inclusiv Simi Marcovici, iar primarii nu au fost 10 ci de fapt doar unul singur, 

cel din Gârdani! Iarăși negrul e alb la dvs., pentru că așa vreți să-l vedeți, d-le 

președinte, și nu e bine. Dacă pe acest drum v-ați înscris, de a prezenta situații 

negre în alb, înseamnă că nu este bine și că greșiți. Greșiți fiindcă 

maramureșenii nu sunt nici teleormănenii lui Dragnea, nici constănțenii lui 

Mazăre și ai lui Nicușor Constantinescu, nu sunt nici măcar argeșenii lui 

Nicolescu, nici oltenii lui Solomon și ai Olguței Vasilescu sau ieșenii lui 

Nichita, toți inculpați sau deja judecați și închiși. Maramureșenii știu un lucru: 

dacă văd un măr, vor crede și vor spune întotdeauna că este măr, nu banană!  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Mai 

sunt declarații politice? 

Consilierul județean Emil Ambruș: D-le Marinel Kovacs, nu trebuia să 

vă supărați pentru că dl. președinte Zetea a dat o cifră. Să vă spun eu care este 

cifra reală de la acel miting: ați fost vreo 15-20 de peneliști, restul fiind plătiți să 

vină la dvs., inclusiv Simi Marcovici, care a primit 200 de lei de la primarul din 

Coroieni, să vină să strige cu galeria! Acum am aflat și eu.  

Dacă vorbiți de președintele nostru, Liviu Dragnea, dar mai bine v-ați uita 

la președintele nostru al tuturor românilor, care tot vorbește de corupție și este 

cel mai corupt, dovedit, care a furat două case, care s-a ocupat de vânzarea unor 

copii prin 1990 – și nu mi-e teamă să spun asta. Deci să vedem cine e mai 

corupt, că totdeauna hoțul strigă ”Hoțul!”  

Consilierul județean Ioan Sas: Stimate d-le coleg Kovacs, eu am 

încercat să deslușesc în declarația politică a dvs. care ar fi mesajul, conținutul, 

critica publică asupra a ceea ce se întâmplă astăzi la nivel de județ Maramureș 

ori la nivel național. Am găsit în ea o întrepătrundere de idei, de atribuții ale 
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diferitelor instituții ale statului român, poate și pentru că astăzi ne găsim într-un 

moment – care cred că este în desfășurare poate chiar și acum – în care este 

prezentată în parlament moțiunea de cenzură a opoziției.  Dincolo de denumirea 

de moțiune de cenzură, am văzut că acest document al PNL este de fapt o  

inventariere a minciunilor și nerealizărilor. Cred că trebuie să dăm un mesaj 

public și din acest for legislativ al județului Maramureș vizavi de ceea ce se 

întâmplă astăzi la nivel național, la nivelul instituțiilor abilitate a crea o 

normalitate în activitatea lor și în societate. Am urmărit liderii și decidenții 

politici la nivel național, pe conducătorii instituțiilor publice, inclusiv 

declarațiile politice ale PNL și ale specialiștilor în drept din PNL, și am găsit o 

linie comună, aceea de acceptare a faptului că astăzi, așa cum se întâmplă de 

obicei de-a lungul timpului într-o societate, este necesar ca anumite legi să 

suporte corecții. Astăzi se discută foarte mult de pachetul celor 3 legi ale 

justiției, cu diferite nuanțări și abordări critice din partea PNL, inclusiv ale d-lui 

Predoiu de la acest partid, care a spus că discutăm de legi din 2004, Statutul 

magistraților, Legea de organizare și funcționare a Consiliului Superior al 

Magistraturii și Legea de organizare judiciară, la care, după decursul acțiunii lor 

în timp sunt necesare corecții. Și-atunci nu cred că se poate nega că ceea ce se 

face astăzi este o demarcare mai pregnantă pentru a se respecta principiul 

separației puterilor în stat. Linia fundamentală în propunerile de modificare a 

legilor justiției este de așezare pe locurile lor a puterilor din acest stat: puterea 

executivă, legislativă și cea judecătorească. Vă rog să aveți în vedere că dacă s-a 

făcut afirmația legată de MCV, acolo sunt 12 puncte pe care le-am citit și am 

văzut unde se face referire; conținutul lor se referă tot la independența justiției, 

tot la respectarea principiului separației puterilor în stat, tot la asigurarea unui 

climat de a nu mai exista imixtiuni de la o putere a statului într-alta. Dacă luăm 

rolul Curții Constituționale, din păcate și astăzi ne găsim acolo cu conflicte între 

instituțiile statului, care știm cum sunt create. Acum, se incriminează faptul că 

astăzi se urmărește așezarea acestor instituții pe principii legislative corecte, 

juste – și vorbesc aici inclusiv de numirea procurorilor de la parchete, de la 

ierarhia superioară, la modul de numire a acestor procurori și nu este eliminat 

din această sferă de numire președintele României, cum s-a tot afirmat în mod 

eronat în societate – și apoi se continuă cu sumedenia sau inventarul 

nerealizărilor și minciunilor. Am citit această moțiune și nu am văzut decât 

afirmarea unor lucruri abstracte, generale, să nu le zic demagogice,    

urmărindu-se crearea unui sistem de panică în societate. Dacă doar venim și 

criticăm, fără a găsi soluții, dacă doar venim și spunem că parlamentarii și 

politicienii sunt hoți, nu cred că este în regulă, ci trebuie să trecem de acest 

nivel de abordare politică, publică, de gândire și mentalitate, să vedem care este 

rolul unei instituții publice în statul român, rolul unui politician și al unui 

demnitar în statul român. Dacă vom merge pe aceeași manieră și vom tot face 

astfel de afirmații în spațiul public, riscăm ca percepția publică asupra 

oamenilor politici și a instituțiilor statului să fie din ce în ce mai greșită, mai 
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deteriorată. Ceea ce se propune, prin modificarea celor 3 legi din domeniul 

justiției, este tocmai intenția de așezare a acestor instituții pe făgașuri normale. 

Am urmărit și eu manifestația PNL din fața Palatului Administrativ - pe care o 

consider o exprimare a unui drept - și am urmărit sloganurile și criticile folosite 

de manifestanți și, vă rog să mă credeți, nu am prea înțeles ce au dorit, de fapt. 

Parlamentul României, constituit din parlamentari trimiși de națiune să o 

reprezinte, a constituit acea comisie specială de verificare a legilor justiției, 

formată din  23 de parlamentari din toate partidele politice, inclusiv de la PNL, 

care au discutat democratic, au adus amendamente de la Uniunea Judecătorilor 

din România,  și  s-au consultat cu toate entitățile din România care, prin lege, 

sunt abilitate să-și exprime puncte de vedere.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Îl 

felicit pe dl. Sas pentru una din cele mai elegante intervenții în plenul 

Consiliului județean Maramureș din ultimii ani. 

Consilierul județean Anton Rohian: D-le Kovacs Marinel, într-adevăr, 

așa cum ai afirmat, ai avut o viață grea cu noi atunci când ai fost președinte de 

consiliu județean. Am fost un grup politic care totuși a fost lângă tine în acel 

moment; dacă modul în care ne-am raportat la anumite decizii ale executivului 

tu îl simți și acum, în 2017, înseamnă că au fost câteva lucruri care au rămas în 

sufletul tău și în abordarea ta, ca președinte. Dar ai dreptate, pentru că e posibil 

ca nerăbdarea sau atitudinea noastră de a răspunde la orice intervenție într-un 

anumit fel din care noi să nu înțelegem nimic, aș vrea să-ți răspund astăzi     

într-un mod foarte sincer. În acest consiliu județean am învățat democrație, am 

învățat modul în care anumite partide politice câștigă alegerile, au un program 

la care se raportează, încearcă o amiabilizare în deciziile care se iau la nivelul 

județului și prin vectorii care merg spre centru, spre guvern și parlament, și cred 

că a nega mandatul acestui consiliu județean sunt lucruri trecute în derizoriu.   

D-le profesor Kovacs, nu te recunosc să fii capabil, prin modul în care 

ești educat și prin politica pe care ai făcut-o, să treci lucrurile astea în modul în 

care le-ai transmis prin declarația ta politică! Din respect pentru personalitatea 

ta nu am să-ți reproșez nimic din mandatul tău și nici n-o să-ți spun de ce ți-am 

dat casca și centura aceea!  

Astăzi în Maramureș, prin fondurile care se aduc pentru dezvoltarea 

județului, dacă parlamentarii liberali încearcă să treacă această chestiune pe 

partea de avarie, d-le coleg, eu voi spune întotdeauna că astăzi județul se 

dezvoltă altfel decât în mandatul tău! Dacă aveai puterea și bărbăția de șef de 

administrație, trebuia să luăm acel credit, să dăm demarăm Drumul Vaja – Baia 

Mare și astăzi eram în alți parametri! Modul în care nu ți-ai asumat această 

treabă atunci, avem astăzi această stare a noastră legată de vest. Ții minte că 

toată pledoaria noastră din acel mandat a fost pe tema asta.  

Apoi, consider că dacă PSD a câștigat alegerile în Maramureș și dacă 

deciziile noastre sunt în majoritate pe un program în care credem vreau să le 

transmit maramureșenilor – și cred că nu-i trecem în derizoriu nici pe 
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teleormăneni, olteni, moldoveni sau răgățeni prin modul în care au lideri, se 

raportează la ei și-i trimit în parlament. Problemele justiției pe care colegul meu 

Sas le-a decelat în mod profesional păcat că ne acaparează în loc să ne preocupe 

probleme acestei țări, a cetățenilor și modului lor de viață. Și indiferent cât de 

mult ați încerca să treceți în partea de derizoriu preocuparea acestui guvern, așa 

cum îl catalogați, să știți că încearcă să ducă tema programului de guvernare 

până în 2020, până într-un anumit punct. Se va vedea la final, pentru că suntem 

în democrație, votul este al cetățenilor, și chiar dacă aveți tot dreptul să criticați, 

nu ne purtați grija din acest punct de vedere! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Kovacs, vă refereați la o postare a mea din mediul online, de pe o rețea de 

socializare. Cred că am și eu dreptul la opinie. Nu a fost un punct de vedere 

asumat de către consiliul județean sau de PSD ca entitate politică, ci a fost doar 

părerea mea. Dacă dvs. doriți să aduceți în plenul consiliului județean dezbateri 

despre părerile unora sau altora dintre noi, greșiți. Ați abordat și subiecte 

politice majore pentru România, pentru județul Maramureș, din păcate mult prea 

puține. Mă așteptam ca în plen să discutăm problemele județului Maramureș. 

Eu, de fiecare dată, înainte de ședințele de consiliu încerc să vă fac informări cu 

privire la proiectele județului, despre lucrurile pe care le gândim despre 

dezvoltarea județului și cred că este mai puțin important să ne referim la alte 

probleme decât acestea.  

Pe de altă parte, există într-adevăr o falie foarte importantă și mult prea 

adâncă în societatea noastră, între oamenii care văd lucrurile în alb și cei care le 

văd în negru și, din păcate, văd și eu foarte puține punți de dialog. Eu sunt un 

om al dialogului, nu v-am oprit niciodată să vă exprimați, chiar dacă uneori o 

faceți exagerat și mi se atrage atenția că de ce las ședințele de consiliu atât de 

libere și transparente, dar asta am învățat să fac, pentru că am fost consilier 

județean multe mandate și știu cum este să stai de cealaltă parte a baricadei și să 

nu ți se dea cuvântul. Mie, când am fost consilier județean, mi s-a retras de 

foarte multe ori cuvântul în plen, de către președinți ai PNL, care astăzi sunt 

membri ai PNL și sunt colegii dvs., d-le Kovacs! Eu nu am retras niciodată 

cuvântul nici unui consilier județean. Eventual l-am contrat sau am fost ceva 

mai sarcastic în răspunsuri, dar este dreptul meu să nu fiu de fiecare dată 

diplomat, așa cum mă cunoașteți. 

Vorbeați de revoluția fiscală și despre felul în care doar guvernul vede 

anumite lucruri și alții nu le văd așa. Există o majoritate aleasă corect de către 

români în urma celor mai bine organizate alegeri din istoria României, cele din 

decembrie 2016, cu o majoritate care își asumă mai multe lucruri, prin 

programul de guvernare, a cărui rezultate trebuie să însemne nu doar aceste 

modificări care se fac la diferite tipuri de legi în România, ci creșterea venitului 

cetățenilor din România, adică mai mulți bani pe care fiecare român ar trebui  

să-i aibă în buzunare, în urma implementării acestui program de guvernare. 

Oricât de mult se va discuta în spațiul public, oricât de multe va spune PSD   
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într-un fel și PNL în alt fel, oricât de mare ar fi dezbaterea și zgomotul din 

societate, măsurile acestea de guvernare vor fi judecate într-un singur fel: dacă 

există sau nu mai mulți bani în buzunarul românului de rând. Astăzi, după 

primul an de guvernare, putem vedea doar primele efecte. Astăzi, Institutul 

Național de Statistică ne spune că în acest an, raportat cel precedent, există 

venituri mai mari cu 25% a salariaților din sectorul bugetar și cu 11% mai mari 

în domeniul privat.  

Trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat niciodată nu prin 

această măsură s-a dorit creșterea salariilor oamenilor, ci doar protejarea 

intereselor angajaților în fața unor angajatori – angajatori care, din rapoartele 

ANAF, nu plăteau contribuțiile angajatului pentru munca prestată de către 

acesta. Și nu sunt puțini acești angajatori, să știți. Ei, acest lucru a creat 

dificultăți angajatului, care dacă se îmbolnăvea și ajungea la spital, trebuia să 

scoată bani din buzunar să-și plătească spitalizarea, pentru că nu îi erau plătite 

contribuțiile! Mai mult, când venea vremea să se pensioneze, omul trebuia să 

meargă să ceară adeverințe de pe la toți angajatorii unde a lucrat, ca să-și poată 

întocmi dosarul de pensie. Așa că s-a considerat transformarea acestui refuz la 

plata contribuțiilor din contravenție în infracțiune, ceea ce înseamnă dosar 

penal, în felul acesta angajatorii fiind obligați să plătească. Sub nici o formă nu 

se vorbește despre o scădere a salariului! Doar cei neștiutori sau răuvoitori 

vorbesc despre o scădere a salariului, pentru că aceste contribuții sunt și astăzi 

plătite, o parte de angajator și altă parte de către angajat. Anul viitor vor fi 

plătite de către angajator, în contul angajatului. Este o modificare foarte simplă, 

care protejează angajatul în fața unor angajatori care nu erau serioși de fiecare 

dată. Din discuțiile pe care le-am avut cu cei din mediul de afaceri, marea lor 

majoritate a înțeles acest lucru, adică la aceeași cheltuială salarială din anul 

acesta, cu aceeași cheltuială salarială pentru anul viitor, salariile nu doar că 

rămân aceleași ci chiar cresc foarte puțin, dar nu asta se dorește. Dacă nu ați 

înțeles acest lucru, atunci vă stau la dispoziție cu explicații detaliate, după 

ședință.  

Vorbeați apoi despre MCV și despre legile justiției și spuneți niște lucruri 

care nu sunt adevărate. MCV-ul nu se referă la legile justiției, pentru că nu are 

cum, că nu le avem încă, ele fiind în dezbatere.  Numai după ce vor fi votate ne 

vom putea referi la aspectele semnalate de unele instituții care sunt pro sau 

contra acestor legi. Cred că ne interesează pe toți un singur lucru: justiția să fie 

cu adevărat competentă, să vorbim cât mai puțin despre corupție în România, 

pentru că un angajat din sectorul public, ales ori numit într-o anumită funcție, 

prin corupție fură bani din buzunarul nostru, al tuturor. Și nu este bine să folosiți 

termenul ”penal”, cum faceți de obicei, pentru că există o directivă a Comisiei 

Europene care interzice folosirea acestei denumiri până la condamnarea 

definitivă a celui care este în cauză. Mai mult, nu cred că puteți face astfel de 

acuze la adresa PSD, chiar dacă ați vorbi despre anumite personalități ale 

acestui partid, din diferite zone ale țării. S-a vorbit la acest mod, de către presa 
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din Maramureș,  doar despre singurul partid care și-a depus lista de candidaturi 

în 2016, adică PNL, care are două astfel de persoane printre membrii săi!  Așa 

că v-aș ruga să nu faceți astfel de referiri față de PSD.  

Ați mai vorbit aici și despre aeroport, d-le Kovacs. Ați fost președinte de 

consiliu județean, ați demarat un proiect de modernizare a acestuia, care a fost 

stopat de către un alt fost președinte de consiliu județean, Mircea Man, 

actualmente membru în PNL!  Ați avut în persoana fostului director al 

aeroportului un membru al PNL, dl. Pătrașcu, pe care trebuie să vi-l asumați, la 

fel ca și pe d-nii Cerneștean, Bârlea sau Marian, care sunt colegii dvs. de partid. 

Vorbim de mai puțin de 2 ani de zile de când activitatea de la aeroport a fost 

întreruptă, pentru a implementa un proiect de peste 15 milioane de euro. În anul 

2015 , după ce s-a pierdut finanțarea europeană a proiectului de către colegul 

dvs., dl. Mircea Man, s-a vorbit că n-o să mai avem niciodată aeroport! Am fost 

în acest pericol, pentru că dacă vechiul consiliu județean nu avea curaj să aprobe 

acei indicatori tehnico-economici pentru investiția de la aeroport, astăzi nu mai 

puteam vorbi de aeroport în Maramureș. S-a spus atunci că dacă nu avem 

finanțare nu vom putea construi, dar iată că s-a construit totuși acolo, pista este 

finalizată, iar în urmă cu vreo două săptămâni aeroportul a primit chiar și 

certificatul european de operare. Sper ca până în luna ianuarie să primim și 

certificatul european cu instrumente: instalarea balizajului, a ills-ului cu 

categoria II, a radarelor, a procedurilor de decolare/aterizare, cu toate 

autorizațiile date de către Autoritatea Aeronautică, cu toate instalațiile montate 

de către ROMATSA, să avem acest aeroport funcțional din punct de vedere al 

capacității lui de a suporta avioane de mare tonaj la aterizare în Tăuții 

Măgherăuș. Apoi, în perioada de vară vom încerca să avem curse contractate – 

și vom avea un consiliu de administrație care, alături de conducerea aeroportului 

va duce aceste negocieri cu operatori privați, atât pentru curse naționale cât și 

internaționale. 

Dvs. doar criticați dar uitați să vorbiți și despre proiectele mari ale 

județului, dar, d-le Kovacs, trebuie să recunoașteți că județul Maramureș a fost 

condus timp de 25 de ani de partide de dreapta! Acum, este pentru prima dată 

când județul Maramureș are președinte ales din partea consiliului județean. 

Niciodată în acești 25 de ani PSD nu a avut ales președinte de consiliu județean! 

Dacă vorbim despre drumurile județene, unde avem o rețea de 850 de kilometri, 

timp de 25 de ani au fost reabilitați doar 56 de kilometri, de către conducerile de 

dreapta ale acestui consiliu! Atât s-a reușit! În acest an, de fapt din momentul 

când conducerea executivă a consiliului județean a fost preluată de un 

președinte al PSD, am reușit să semnăm contracte și să obținem finanțări pentru 

aproape 220 kilometri de drum județean, în sumă de peste 120 milioane euro! 

Vorbim de ”Drumul Nordului”, Valea Izei, Valea Ruscovei, drumul Țara 

Lăpușului, drumul Țara Chioarului; am încercat să avem o gândire coerentă în 

care să legăm sudul de nordul județului, sau estul de vest, cu o rută de drumuri 

principale pe care să putem circula în 2020, în condiții europene. Acestea sunt 
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realizări, chiar dacă conducerea PNL nu vă lasă să le spuneți și să le 

recunoașteți, realizări pentru maramureșeni, pe care le vom continua dacă vom 

avea atitudini pozitive și constructive. În ultimele două-trei săptămâni am 

participat la vreo 9 ședințe de consiliu local, pe la u.a.t.-uri din întreg județul 

Maramureș. M-am deplasat personal acolo, pentru a lua pulsul chiar de acolo, 

de la consilierii locali, pentru a vedea care sunt problemele de-acolo. I-am rugat 

atât pe consilierii PSD cât și pe ceilalți membri ai partidelor politice ca în 

momentul când intră pe ușa sălii de ședință de consiliu să lase la o parte haina 

politică, precum și orice orgolii impuse de conducerea de partid, care de altfel 

pot fi contrate, dacă s-ar dori, spunându-le că proiectele județului Maramureș 

trebuie să meargă înainte, așa cum sunt ele, bune sau rele, și pe care ar trebui să 

le susținem cu toții, că am avea mai mult de câștigat decât să vorbim despre o 

moțiune de cenzură, care este un drept constituțional pe care PNL poate să și-l 

exercite, dar acolo, în Parlamentul României, nu în plenul consiliului județean 

Maramureș! 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Ca să nu-i dau cuvântul d-lui 

Mișulec să vorbească în numele PNȚCD, pentru că ar putea fi mult mai dur cu 

colegii liberali, voi vorbi eu. Pentru că expozeul d-lui Marinel Kovacs s-a referit 

mult la politicile de la nivel național, am putea da o clemență colegilor de la 

PNL, pentru că greul a rămas pe dânșii. Ei  nu prea au reprezentanți în 

Parlamentul României, așa că vocea dânșilor nu este prea auzită la București. 

De altfel, faptul că încă nu știu cine le este președinte, Ionel Bogdan sau Daniela 

Onița sau Cristian Țâgârlaș, îi pune în situația în care să vină în consiliul 

județean și să transmită măsurile venite de la centru.  

D-le Kovacs, ați fost total neinspirat să folosiți aceste două elemente 

simbol pentru a le face cadou. Dvs. ați vorbit de negru și alb, dar ați folosit în 

schimb culorile roșu și galben și probabil vă mai gândiți la vechiul USL, care 

mai stăruie în spiritul dvs. Apoi, și eu am intervenit cu un comentariu la 

postarea d-lui președinte de pe pagina sa de facebook și vă spun sincer, am 

primit o numărătoare din doi în doi a participanților la acel miting, rezultând un 

număr de 64 persoane, fapt care confirma cele spuse de dl. președinte, adică 32, 

la care am adăugat de la mine încă 5 și am ajuns la 69.  

Ceea ce ați expus dvs. aici este de fapt o părere mai mult personală, 

pentru că după replicile colegilor mei vă văd așa de spășiți și îngenuncheați 

încât nu cred că mai trebuie să facem referire la tot ceea ce ați spus acum, și  

recunoașteți că aveți sufletul neîmpăcat că ați spus niște neadevăruri.  

Vă felicit oricum pentru inițiativă și vă mai așteptăm. Aș fi dorit, totuși, 

un cadou care să se refere la negru și alb. Dacă la negru ați fi adus o cioară, 

ceva, atunci la alb mergea o oaie țurcană, Turcan(ă), cred că era mai adecvată! 

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

cred că suntem prea duri cu colegii noștri din opoziție. Îmi aduc aminte două 

lucruri: 1) că la prima moțiune de cenzură în mandatul 1992-1996, mi-a revenit 

mie, din partea grupurilor PUNR, Senat și Cameră să vorbesc, și Teodor 
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Lupuțiu, care era și el deputat din partea PD, a jubilat după primele 10 minute 

de rostiri ale mele, pentru că am rostit aserțiuni foarte critice la adresa 

guvernului nostru și al meu, și chiar și astăzi rostesc aserțiuni, dar nu critice, la 

adresa dvs., ci câteva sfaturi prietenești, spuse ca să vorbesc și nu că ele v-ar 

lipsi, și să fiu eu liniștit că vi le-am spus.  

Încep cu un prolog: din 1993 până în 1998 am fost membru în consiliul 

de administrație al BRD, până când banca s-a privatizat. În momentul în care 

noi am depistat că un anumit individ a furat din bancă – acesta fiind deputatul 

Gabriel Bivolaru – am constatat că trebuie să stăm de vorbă, nu numai cu 

colonelul Sorescu care avea dosarul, ci și cu mediul politic, și mi-am asumat eu 

acest rol. În loc să mă asculte, cei pe care-i consideram prieteni, s-au dus, și 

când a fost chemat la procuratură, l-au cauționat cu prezența lor. Sfatul meu 

este, din dragoste de Maramureș și pentru că niciodată nu știm ce se întâmplă în 

viitor, să încercați să jucați cum ați jucat și până acum, încercând să aduceți cât 

mai mulți bani de la București pentru județ, dar politic să nu cauționați nimic!  

Viața este bună, simpatică, interesantă, palpitantă, dar eu zic că paradoxul 

mincinoșilor este încă în vigoare, și de aceea mă deranjează când aud că toți 

parlamentarii sunt hoți, că toți PSD-iștii sunt nemernici și că toți liberalii sunt 

uituci. Eu vă trimit, prin bibliografia pe care obișnuiesc să o folosesc, la un grec, 

pe care-l chema Epimenide, de la care vine acest paradox, al mincinosului. Ei 

bine, Epimenide a rostit: ”Toți cretanii sunt mincinoși!”, dar, culmea, 

Epimenide era cretan! 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: Am și eu un punct de vedere 

strict personal, o constatare personală: e bine să nu spunem vorbe multe pentru 

idei puține! 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, vă rog să-mi 

dați cuvântul, în virtutea dreptului la replică. D-le Sas, eu vă respect și știți 

foarte bine acest lucru, dar vorbind de legile justiției, dacă îmbrăcați prin aceste 

cuvinte de specialist ceea ce se ascunde acolo oamenii o să creadă că mărul e 

banană, dar mărul rămâne măr! Don 12 conformități pe care România trebuia să 

le aibă deja îndeplinite, sunt doar 3, din care una doar pe jumătate! Asta este o 

mare problemă, pentru că MCV-ul nu ni se va ridica!  

D-le președinte, am să rămân după ședință să-mi explicați mai bine cum 

stau lucrurile cu aceste contribuții, pentru că toți marii analiști economici, 

împreună cu patronatele și sindicatele din România, precum și experți ai BNR, 

au explicat foarte clar lucrurile, iar dvs. spuneți că nu se pricep! Dar, dacă ne 

uităm la cursul istoric al leului, care n-a mai fost atins așa niciodată ca acum, 

dacă ne uităm la ROBOR, la prețurile produselor de la raft, a benzinei care va fi 

din nou accizată, toate astea vorbesc de la sine! Să știți, d-le președinte, că nici 

colegii mei de la această masă nu știau că voi face o declarație politică și voi 

vorbi despre asta; nu știa nici tânărul meu președinte de partid, pe care dvs. îl tot 

amintiți, iar președintele meu Orban, de la nivel național, nu avea nici o 

importanță să-mi transmită sau nu ceea ce eu gândesc și fac! Iar dvs., d-le 
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președinte, dacă mi-ați pus numele și poza în acea postare pe facebook, să se 

vadă cine e ”omul rău”, să vadă maramureșenii și să-l înfiereze pe omul rău, să 

știți că după război, în 1946, cu mare majoritate, au câștigat alegerile generale 

țărăniștii, după care au venit comuniștii, cu Ana Pauker, și au spus că ei au 

câștigat, după care pe toți i-au închis! Așa că am trăit 50 de ani în întuneric și 

departe de lumea civilizată. Eu fac ceea ce îmi dictează conștiința. Am pornit 

împreună cu dl. Dragnea în biroul UNCJR, în anul 2004, cu deosebirea că eu 

am mers pe aceeași linie iar dânsul a luat-o pe altă cărare! Și eu la asta mă 

refeream, d-le președinte, pentru că dacă se uită oricine la mine, ca simplu 

bugetar, va vedea că am tot același apartament și aceeași mașină de 12 ani! Dar 

dacă se uită la averea pe care dânsul o are, nu știu cum și-o poate justifica! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Am o 

rugăminte, către toate grupurile politice. Eu înțeleg toată dezbaterea națională 

care se face, dar haideți să ne concentrăm pe Maramureș, să lăsăm alte dezbateri 

acolo unde sunt, la București. Astăzi am făcut această experiență și am avut și 

discuții politice despre România. Haideți să nu le mai avem, să încercăm să le 

evităm, în beneficiul nostru al maramureșenilor. Faceți dezbaterea asta la partid, 

faceți conferință de presă când vreți, dar haideți în consiliul județean să vorbim 

despre proiectele județului, despre consiliul județean și despre ceea ce vor 

maramureșenii de la noi, ca instituție, nu de la parlament sau guvern, pentru că 

pentru asta avem în spatele nostru alte vehicule, care sunt entitățile politice din 

care facem parte.  

Consilierul județean Liliana Moga: D-le președinte, v-aș ruga ca 

declarațiile politice să se facă la finalul ședințelor de consiliu județean.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Stimată colegă, parlamentarii 

care sunt la putere au considerat că a dezbate și discuta o moțiune de cenzură nu 

este pentru dânșii, și nici nu s-au mai prezentat la ședință, ci au părăsit sala! 

Acum, dvs. vreți după modelul din parlament, ca atunci când noi cei din 

opoziție dorim să spunem ceva, dvs. să nu fiți prezentă!  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Aceste 

declarații politice sunt prevăzute în regulamentul nostru, regulament care poate 

fi modificat.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: D-le președinte, dincolo de 

aceste declarații politice, aș dori să ni se prezinte foarte pe scurt programul 

”Cornul și laptele”, pentru că aceasta este o problemă a județului. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le Mișulec, la finalul ședinței te 

invit în birou și-ți prezint tot ceea ce se discută pe acest subiect.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:Noi am 

avut zilnic un comunicat de presă în ceea ce privește implementarea acestui 

program, cu problemele apărute pe cele două loturi. Presa a fost informată 

constant, dl. vicepreședinte Moldovan s-a ocupat de această chestiune pe care o 

are printre atribuții, împreună cu toate departamentele din consiliu, pentru a găsi 
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soluții pentru îmbunătățirea livrării cornurilor de calitate către copiii din școlile 

maramureșene. 

Acum, haideți să revenim la ordinea de zi a ședinței.  

Pentru început, vă supun spre adoptare procesul verbal al ședinței 

anterioare. 

Cu 31 voturi pentru s-a aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 31 

octombrie 2017. 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, aici aș avea un 

comentariu de făcut. Felicit conducerea executivă sau pe cei care s-au ocupat de 

transmiterea în format electronic a proceselor verbale de ședință. Dar mi s-a 

părut că nici acolo albul nu era alb, sau negrul era cam alb, pentru că, din     

câte-mi amintesc, pe dl. Moldovan, actualul vicepreședinte, l-au votat prin vot 

secret 24 de consilieri, iar pe d-na Mihali 11 consilieri. În procesul verbal scrie 

că hotărârea de consiliu privind alegerea d-lui Moldovan George în funcția de 

vicepreședinte s-a adoptat cu 24 voturi pentru, 4 abțineri și 7 voturi împotrivă.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Așa 

este și să spun de ce: pentru că votul secret este pe buletinele de vot, și poate 

avea un rezultat, iar atunci când se supune spre adoptare hotărârea, ca atare, 

poate avea un alt rezultat al voturilor, care sunt de data asta, electronice. În 

procesul verbal al comisiei de validare este consemnat acest lucru. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: În procesul verbal al unei ședințe 

de consiliu se înregistrează orice luare de cuvânt a oricui și se anunță  inclusiv 

votul care a fost. Păi, dacă se spune că votul a fost de 24 la 11 trebuie să apară 

undeva!  

Consilierul județean Călin Bota: Stimați colegi, vicepreședintele se 

alege prin vot secret. Votul secret este cel care generează rezultatul, nu cel 

electronic! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Încă o 

dată vă explic: sunt două votări distincte: unul este votul secret pentru alegerea 

unui candidat pe o funcție. Se anunță votul secret de către comisia de validare, 

după care se supune votului dvs. proiectul de hotărâre, așa cum reiese din votul 

secret.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Da, așa este, dar să nu mi se 

spună mie acum din nou că negrul e alb, adică noi liberalii, din 9 câți suntem, 

am votat doar 7 pentru d-na Mihali ! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

consilier, proiectul de hotărâre este una, votul secret este alta. Pe viitor rog să se 

menționeze în procesul verbal și votul secret, ca să se vadă. 

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea:Păi tocmai asta a fost și polemica 

pe care am avut-o noi în ședința trecută: să disjungem între votul secret și 

documentul propriu-zis, adică proiectul de hotărâre. Sigur că trebuie 

consemnate ambele, pentru că așa e corect.  
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Încă o 

dată stimați colegi, haideți să clarificăm situația: vă rog să vă uitați la pagina 17 

din procesul verbal al ședinței de consiliu, unde scrie : ”După votare: 
Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele comisiei de validare: 

Comisia de validare, după numărarea voturilor comunică următoarele 

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

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

 Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, deranjează că 

apare undeva că au fost doar 7 voturi pentru, dar adevărul acesta este: numai 7 

liberali au votat din cei 9 ! Haideți să fim cinstiți ! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, haideți acum să intrăm în ordinea de zi. Vă supun spre adoptare 

următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul 2018; 

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

cheltuieli al judeţului pe anul 2017; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean 

Maramureș la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară; 

4. Proiect de hotărâre privind defalcarea pe drumuri judeţene şi activităţi, a 

sumelor aprobate prin H.G. nr. 673/2017; 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale; 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea PT 2013 - 2019 prin suplimentarea 

numărului de curse din graficul de circulaţie; 

7. Proiect de hotărâre privind cofinanţarea proiectului „Cross border 

Cooperation for Disaster Prevention and Management from the 

Carpathians to the Tisza – CoopCarTis”, - Cooperarea transfrontalieră 

pentru prevenirea și gestionarea dezastrelor de la Carpați la Tisa – 

CoopCarTis -, propus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii 

Județene „Petre Dulfu” Baia Mare; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții 

la Muzeul Județean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare ; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții 

la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan“ Baia Mare ; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții 

la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania“; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții 

la Muzeu Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare“; 

13. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție 

vacante în Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Maramureș; 
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14. Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru 

întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Județului Maramureș; 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membru al Autorității 

Teritoriale  de Ordine Publică Maramureş; 

16. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membru în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ 

Baia Mare; 

17. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de membru în Consiliul de 

Administrație al Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan“ Baia Mare; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor comisii de 

specialitate ale Consiliului Județean  Maramureş; 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean ca membru 

în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică; 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Maramureş ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului 

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

Punct suplimentar 

21. Proiect de hotărâre  privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean 

Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în 

Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, nr. 30, judeţul Maramureş. 

 

Ordinea de zi a ședinței a fost adoptată cu 31 voturi pentru. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 1. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul 2018.  

Așa cum am discutat în cadrul comisiei de buget-finanțe, nu există 

modificări în sensul creșterii unor taxe sau tarife. 

Comisiile de buget-finanțe și de economie au dat aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.261/2017 

privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului pe anul 2017. 

Este vorba de asigurarea funcționării DGASPC Maramureș și sumele 

necesare pentru personalul neclerical. În plus, în ședința guvernului de ieri, s-au 

acordat județului Maramureș sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor în 

cuantum de 5.646.000 lei, defalcată pentru susținerea sistemului de protecție a 

copilului – 4.118.000 lei și pentru susținerea centrelor publice pentru persoanele 
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adulte cu handicap – 1.528.000 lei; în ceea ce privește investițiile, pentru 

instituțiile subordonate consiliului județean, fără influențe, adică fără a 

suplimenta ci doar modificări în cadrul listei de investiții, în capitolele bugetare 

ale fiecărei instituții în parte.  

Comisiile 1,2 și 3 au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: Am studiat mai bine legi și 

regulamente și cred că se impune, ca manager al unei unități din subordine, nici 

la acest punct al ordinii de zi să nu intru în discuții și să nu votez. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.262/2017 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli  

al judeţului pe anul 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș la 

diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară.  

Consilierul județean Călin Bota: Sumele alocate din rezerva bugetară a 

consiliului județean sunt: - pentru u.a.t. comuna Vima Mică – 40 mii lei + încă 

10 mii lei; la cap.54.02 raportat la cap.6702 avem două destinații de sprijin 

financiar solicitat de ISJ Maramureș în vederea desfășurării concursului de 

matematică în sumă de 8 mii lei, respectiv pentru organizarea concursului 

sportiv ”Muguri maramureșene” – o mie lei; totalul este de 59 mii lei. 

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.263/2017 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș  

la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind defalcarea pe drumuri judeţene şi activităţi, a sumelor 

aprobate prin H.G. nr. 673/2017. 

Este vorba de sumele primite de județul Maramureș pentru înlăturarea 

efectelor calamităților naturale din urmă cu două luni. În anexă avem lista de 

lucrări pe fiecare dintre cele 4 drumuri județene, cu sumele aferente. 

Comisiile 1,2,3 și 4 au dat aviz favorabil.  

Consilierul județean Cornel Varga: Eu nu particip la dezbatere și la vot 

la acest punct. 
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S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și o neparticipare la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.264/2017 

privind defalcarea pe drumuri judeţene şi activităţi,  

a sumelor aprobate prin H.G. nr. 673/2017 

 

 Consilierul județean Călin Bota:D-le președinte, aș ruga colegii să-și 

anunțe neparticiparea și motivele neparticipării la vot înainte de începerea 

discuțiilor și prezentarea avizelor la proiectele de hotărâre. Asta pentru că d-na 

secretar a prezentat niște situații mai interesante  din practica judiciară care nu 

au fost totdeauna de bun augur pentru cei care au uitat să menționeze aceste 

lucruri la început.  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Corect. 

Trecem la punctul 5, Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.  

 Consilierul județean Felician Cerneștean: Comisia propune acordarea a 

trei licențe, care îndeplinesc condițiile, din care două pentru angajați și una 

pentru elevi. 

Comisiile 3 și 4 au avizat favorabil proiectul. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.265/2017 

privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea  

transportului public de persoane prin curse regulate speciale 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind actualizarea PT 2013 - 2019 prin suplimentarea numărului 

de curse din graficul de circulaţie. 

 Consilierul județean Felician Cerneștean: Această suplimentare se face 

pe baza solicitărilor călătorilor de pe ruta Baia Mare – Borșa Complex, orele de 

plecare/sosire fiind 12:30, 16:40, 11:00 și 15:10.  

Comisiile 3 și 4 au avizat favorabil proiectul. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.266/2017 

privind actualizarea Programului de Transport 2013 – 2019,  

prin suplimentarea numărului de curse din graficul de circulaţie 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind cofinanţarea proiectului „Cross border Cooperation for 

Disaster Prevention and Management from the Carpathians to the Tisza – 
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CoopCarTis”, - Cooperarea transfrontalieră pentru prevenirea și gestionarea 

dezastrelor de la Carpați la Tisa – CoopCarTis -, propus spre finanţare în cadrul 

Programului de Cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-

Ucraina 2014-2020. 

Este un proiect propus de ISU Maramureș. 

  Comisia de buget-finanțe a dat aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.267/2017 

privind cofinanţarea proiectului „Cross border Cooperation for Disaster 

Prevention and Management from the Carpathians to the Tisza – 

CoopCarTis”, - Cooperarea transfrontalieră pentru prevenirea 

 și gestionarea dezastrelor de la Carpați la Tisa – CoopCarTis -, propus  

spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră  

ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020 

 Consilierul județean Cristian Anghel: D-le președinte, pe opisul 

comisiei mele au apărut doar 3 proiecte de hotărâri pentru avizare: cel cu 

drumurile județene, cel cu bugetul și cel cu cooperarea transfrontalieră. nu și 

altele.  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Rog pe 

viitor astfel de proiecte să fie trimise spre avizare și la comisia pentru strategii și 

proiecte de dezvoltare. La punctul 8 avem Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare.  

 Comisiile: de buget-finanțe, de cultură și comisia juridică au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, eu nu voi 

participa la dezbateri și nici la vot. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.268/2017 

privind aprobarea statului de funcții  

al Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții la Muzeul 

Județean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare.  

 Comisiile: de buget-finanțe, de cultură și comisia juridică au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 
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S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.269/2017 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții  

la Muzeul Județean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții la Școala 

Populară de Artă „Liviu Borlan“ Baia Mare .  

 Comisia de buget-finanțe și cea de cultură au avizat favorabil proiectul de 

hotărâre. 

  

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.270/2017 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții  

la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan“ Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții la Ansamblul 

Folcloric Național „Transilvania“.  

 Comisiile: de buget-finanțe, de cultură și comisia juridică au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

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

consemnați că nu particip nici la discuții și nici la votul pe acest proiect de 

hotărâre. 

Consilierul județean Emil Ambruș: Nici eu.  

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.271/2017 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții  

la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania“ 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcții la Muzeul 

Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare“.  

 Comisiile de buget-finanțe, de cultură și comisia juridică au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.272/2017 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcții  

la Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare“ 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante în 

Statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș.  

Secretarul județului, Aurica Todoran: Este vorba de 3 posturi de studii 

medii, posturi inferioare vacante, care se transformă în posturi de nivel superior. 

Comisia de buget-finanțe și comisia juridică au dat aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.273/2017 

privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante în statul de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea şi 

modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului 

Maramureș.  

Având în vedere precedentul creat la ultima ședință în ceea ce privește 

felul în care am votat secret niște propuneri care au venit din partea unei 

comisii, am spus atunci că absolut toate propunerile care vor veni spre consiliul 

județean vor fi votate secret. Drept urmare, procedura de vot pentru astfel de 

puncte de pe ordinea de zi este votul secret, pe buletine de vot. Pentru că avem 4  

astfel de proiecte pe ordinea ședinței de azi, le vom discuta pe rând dar le vom 

vota la urmă, pe toate, pe buletinele de vot care se vor întocmi.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Cu observația că nu cred că e 

nevoie de vot secret pentru hotărârea de încetare de mandat. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: La 

punctul 14 pe ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind reorganizarea 

comisiei speciale pentru întocmirea şi modificarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Județului Maramureș, unde și aici sunt 

nominalizări prevăzute de lege și nu putem noi să nominalizăm altceva, ci doar 

să luăm act de ele. Este o procedură pe care consilierii PNL și-o doresc, așa că 

vom vota secret fiecare propunere pe care o avem. În ceea ce privește acest 

proiect de hotărâre, din comisia aceasta trebuie să facă parte obligatoriu 

președintele consiliului județean, secretarul județului, directorul D.E.P., 

Arhitectul șef și directorul D.J.A.P. din cadrul Consiliului județean Maramureș.  

Aveți cumva alte propuneri, pe lângă lege? 
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Consilierul județean Marinel Kovacs: Păi, d-le președinte, tocmai ați 

precizat, ”pe lângă lege”. Nu cred că se pune problema de a vota împotriva 

precizărilor unor legi și nu cred că acum este cazul să votăm secret. Dacă am 

vota prin vot secret ar fi doar în situația în care în locul președintelui am pune 

un vicepreședinte, dar nu cred că este permis prin lege.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Eu nu 

am încredere în grupul liberal că mâine nu depune o altă plângere prealabilă, pe 

aceeași speță! Nu vă pot crede pe cuvânt, d-le Bota! 

Consilierul județean Călin Bota:D-le președinte, eu n-am spus să mă 

credeți pe cuvânt. Am spus să nu aveți încredere, d-le Zetea! Eu însă am 

încredere în d-na Todoran și vreau s-o felicit pentru că, în sfârșit, la nivelul 

Consiliului județean Maramureș, după 16 ani cineva a înțeles că acea comisie 

trebuie actualizată în raport cu modificările care au loc la nivelul structurii 

administrative și de conducere a instituției, pentru că până acum această comisie 

era prezidată de dl. subprefect Alexandru Cosma care atunci avea calitatea de 

președinte al consiliului județean.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Îmi 

pare rău că nu ați sesizat că de atunci consiliul a fost condus de foarte mulți 

președinți, membri ai PNL, și ca persoană interesată îmi pare rău că nu le-ați 

depus plângere, dar mă bucur că lăudați activitatea de astăzi a președintelui 

PSD!  

Consilierul județean Călin Bota: D-na secretar a sesizat aceste 

inadvertențe și le-a adus corecții, astfel ca să le poată așeza pe făgașul normal. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bine. 

Dacă nu sunt alte propuneri din sală, rog aparatul de specialitate să redacteze 

buletinele de vot.  

Consilierul județean Gheorghe Bîrlea: D-le președinte, riscăm să ne 

pierdem cu amănuntele, în detrimentul lucrurilor esențiale.  Și eu sunt de părere 

că nu se impune votul secret. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Bîrlea, încă o dată vă spun, dvs. sunteți cei care ați interpretat altfel decât toată 

lumea un alt proiect de hotărâre într-o ședință anterioară!   

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, aveți mare 

noroc că sunteți simpatizat de majoritatea dintre noi; altfel, noi cei de-aici, din 

dreapta, v-am putea pune într-o situație capcană: să propunem pe unul dintre 

noi, să nu votăm secret, dvs. sunteți obligat să supuneți la vot, și să iasă 

majoritatea,  să nu votăm secret. Dar nu vă facem asta, ci vă lăsăm cu fidelitate 

acolo unde sunteți cantonat! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Mulțumesc pentru amabilitate. Mergem acum la proiectul nr.15, privind 

încetarea calității de membru al Autorității Teritoriale  de Ordine Publică 

Maramureş. În urma alegerii d-lui George Moldovan în funcția de 

vicepreședinte, domnia sa a demisionat din ATOP. 
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Vicepreședintele George Moldovan: Renunț la funcția de vicepreședinte 

în favoarea PNL. Prefer să rămân în ATOP, să-i vedem fericiți și pe colegii 

noștri de la liberali! Cu toate că dl. Cerneștean a spus la ședința trecută că nu  

m-a auzit vorbind, iată că vorbesc! 

Consilierul județean Călin Bota: D-le vicepreședinte, eu mă bucur că 

dvs. după o lună v-ați dat seama că Anișoara Mihali era mai bună ca 

vicepreședinte!  

Vicepreședintele George Moldovan: D-le Bota, eu am impresia că d-na 

Mihali a fost singura ”bărbat” dintre cei nouă colegi din PNL, și care și-a 

asumat o candidatură în condițiile în care știa că nu va câștiga! Ați sacrificat o 

doamnă! 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Noi nu am sacrificat-o, 

dimpotrivă! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Haideți 

să revenim la proiectul de hotărâre. Punctul de vedere al comisiei, vă rog.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a luat act de 

cele cuprinse în proiect. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și două voturi împotrivă, 

 

HOTĂRÂREA NR.275/2017 

privind încetarea calității de membru 

 al Autorității Teritoriale  de Ordine Publică Maramureş 

 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Mă 

întreb care ar putea fi motivația celor două voturi împotrivă de la PNL. 

 Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, ați observat 

că nu am prea luat cuvântul în această ședință, dar mi se pare că dvs. duceți cu 

mult aplomb ședința într-o altă direcție. Dacă dvs. o luați în glumă, atunci și noi 

vom face la fel.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

Proiect de hotărâre nr.16, privind încetarea calității de membru în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia 

Mare. La fel, este vorba tot despre vicepreședintele George Moldovan. 

Comisiile de sănătate și juridică au luat act de această prevedere legală. 

 

Cu 30 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.277/2017 

privind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație 

 al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație 

al Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan“ Baia Mare. Din nou este vorba de 

vicepreședintele George Moldovan. 

Avizat favorabil de comisiile 6 și 8. 

 

Cu 30 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.278/2017 

privind încetarea calității de membru în Consiliul de Administrație 

 al Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan“ Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind modificarea și completarea unor comisii de specialitate ale 

Consiliului Județean  Maramureş.  

În urma alegerii d-lui George Moldovan în funcția de vicepreședinte, 

locurile ocupate de domnia sa în cele două comisii de specialitate au rămas 

libere și urmează a fi ocupate, la propunerea PMP, de noul consilier județean 

validat, Grad Gheorghe, tot prin vot secret.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le vicepreședinte, vedeți că 

terminăm într-o jumătate de minut proiectul ordinii de zi?  

Vicepreședintele George Moldovan: Domnule Kovacs, stăm și ascultăm 

de două ore declarații politice, în ideea în care aveți un sediu generos de partid, 

presa vă e aproape, puteți face astfel de declarații în fiecare zi, fără să ne țineți 

pe noi, ceilalți 34 de consilieri județeni aici, ca să ne spuneți câți simpatizanți 

PNL s-au strâns alaltăseară la miting! Pe noi, grupul PMP, chiar nu ne 

interesează să vedem că dvs. în continuare dați un mesaj de slăbiciune la nivel 

de unitate a PNL Maramureș!  

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le vicepreședinte, chiar 

era mai bine atunci când tăceați!  

Vicepreședintele George Moldovan: D-le Cerneștean, mă scuzați dacă 

mie îmi lipsește de multe ori în intervențiile mele tupeul de bișnițar!  

Consilierul județean Rudolf  Stauder:  D-le vicepreședinte, eu v-aș 

ruga să vă uitați în trecut, cum se comporta PSD-ul când a fost în opoziție și 

cum se comportă PNL astăzi! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Haideți 

să revenim la proiectul de hotărâre. Dacă nu aveți alte propuneri, rog pregătirea 

buletinelor de vot pentru proiectul de hotărâre nr.18. Până atunci mergem mai 

departe, la Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean ca 

membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Locul eliberat de dl. 

Moldovan aparține grupului PMP, pe care-l rog să facă o nouă propunere. 

Vicepreședintele George Moldovan: Grupul PMP îl propune pe dl. 

Cornel Varga.  
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Sunt și 

alte propuneri? 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, am dori 3 

minute de consultări între grupuri, pentru a putea face și alte propuneri. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Kovacs, dacă aveți o propunere din partea grupului PNL aceasta va fi trecută pe 

buletinele de vot, deși de aceea am cerut PMP să facă o nominalizare pentru 

ATOP pentru că este locul lor, pe reprezentarea conform proporției aleșilor din 

cadrul consiliului județean. Dar dacă aveți o propunere, nu e nici o problemă.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Propunem pe dl. Gheorghe 

Marian. 

Consilierul județean Emil Muntean: Vai de mine, iar va pierde! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Kovacs, eu vreau să vă atrag atenția că dacă dl. Marian este votat de către plen 

nu se mai respectă proporția și corectitudinea din punct de vedere politic. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Da, d-le președinte, dar dacă ne 

uităm la componența actuală o să vedem că față de ce a fost prin modul în care 

dvs. ați putut să mai faceți propuneri deja eu văd că grupul  PSD-UDMR are 5, 

chiar 6 membri în ATOP, 4 PSD și 2 de la UDMR. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Kovacs, vă rog să nu încurcați lucrurile. Una este reprezentarea din plen, a 

consilierilor județeni, și alta este propunerea pe care o face ca reprezentant al 

președintelui consiliului județean în ATOP. Sunt două lucruri total diferite! 

Consilierul județean Marinel Kovacs:  Reprezentanții pe care-i propune 

președintele consiliului județean sunt din societatea civilă. Acum, sigur, dacă 

consilierii județeni sunt cetățeni și deci membri ai societății civile, puteți să-i 

propuneți, dar dacă vorbim de proporții, nu e corect ca 9 consilieri PNL să aibă 

un membru în Autoritate, iar PSD 6!  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Cum, 

grupul UDMR nu poate să fie societatea civilă? Care-i problema?  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Grupul PSD-UDMR care are 16 

consilieri în consiliul județean au 6 reprezentanți în ATOP, iar PNL care are 9 

consilieri județeni are doar un membru în ATOP! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Nu 

calculați așa, ci din cele 6 propuneri la nivelul plenului consiliului județean 

reprezentarea, și o să vedeți că așa dă, corect! 

Vă mențineți propunerea?  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Da. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

Rog întocmirea buletinelor de vot, cu cele două propuneri, Cornel Varga și 

Gheorghe Marian. 

Continuăm până atunci cu proiectul de hotărâre privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului Județean Maramureş ca membri în Consiliul de 
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Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia 

Mare. E nevoie de desemnarea a 2 reprezentanți din consiliul județean, cu 

mențiunea că unul din cei doi trebuie să fie de profesie economist. Rog grupul 

PSD-UDMR să facă o propunere, după care va face o propunere și grupul 

politic PMP. 

Consilierul județean Anton Rohian: Grupul PSD-UDMR propune pe  

d-na consilier Gyöngyike Böndi. 

Vicepreședintele George Moldovan: Grupul PMP îl propune pe dl. 

Grad Gheorghe. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Există 

alte propuneri din partea celorlalte grupuri, Coaliția pentru Baia Mare și PNL?  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Da. Grupul liberal îl propune pe 

dl. Cerneștean Felician.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dar 

dânsul este membru supleant în acest consiliu de administrație! 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Da, numai că acum în propunem 

să fie membru plin.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă dați 

demisia din funcția de membru supleant? Acceptați propunerea de a candida? 

Consilierul județean Teodor Ardelean: Nu este obligat. Dacă pierde? 

Își pierde și funcția de supleant! Emile, spune-i că pierde! 

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le Ardelean, uneori a 

pierde înseamnă a câștiga, iar dvs. știți lucrul acesta! 

D-le președinte, mă mai gândesc dacă accept această propunere, dar 

normal ar fi fost, dacă tot s-au eliberat cele două locuri de membri plini, să fie 

trecute membri supleanți. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Nu este 

așa. Aceasta va fi o hotărâre nouă de consiliu județean, cu o altă componență a 

consiliului de administrație și cred că trebuia să vă dați demisia ca să puteți fi 

ales din nou. 

Vă mai întreb o dată: acceptați nominalizarea din partea grupului PNL? 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Nu. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: O.K. 

Dacă nu există alte nominalizări, din partea Coaliției pentru Baia Mare, atunci 

rog să se întocmească buletinele de vot pentru consiliul de administrație al 

spitalului județean, cu cele două propuneri, d-na Böndi Gyöngyike și dl. Grad 

Gheorghe. 

Am ajuns la ultimul proiect de hotărâre, cel suplimentar, privind 

neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a dreptului de preemţiune 

asupra imobilului situat în Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, nr. 30, judeţul 

Maramureş. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog.  

Consilierul județean Ioan Sas: Nu particip la dezbateri și vot. 



33 
 

Consilierul județean Călin Bota: Comisiile 1 și 3 au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: D-le președinte, în comisia 

juridică am discutat și avizat acest document, chiar dacă nu ne-a fost trecut pe 

opisul de avizare. 

 

Cu 30 voturi pentru a fost adoptată  

 

HOTĂRÂREA NR.282/2017 

privind neexercitarea de către Consiliul Judeţean Maramureş  

a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmaţiei, 

str. Bogdan Vodă, nr. 30, judeţul Maramureş 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi: Aș dori să o întreb pe d-na 

secretar dacă eu, fiind nominalizată în consiliul de administrație la spital, pot  

să-mi exercit și atribuțiile de președinte al comisiei de validare. 

 Secretarul județului, Aurica Todoran: Da. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Rog 

comisia de validare constituită din cei 3 membri să-și intre în atribuții, să preia 

buletinele de vot care au fost redactate, să le distribuie consilierilor județeni 

pentru a-și exprima votul, iar la finalul procesului de votare să ne convoace 

pentru a ne comunica rezultatul.  

 După votare: 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Am distribuit 32 de buletine de 

vot, iar unul din colegi a plecat din sală.  

Așadar, începem cu proiectul de hotărâre de la pct.14 de pe ordinea de zi, 

cel privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea şi modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Maramureș 

s-au obținut următoarele voturi: - Gabriel Valer Zetea – 30 voturi pentru și 2 

împotrivă; - Aurica Todoran – 30 voturi pentru, 1 împotrivă și unul zero; 

Adriana Maria Petruț – 30 voturi pentru, 1 împotrivă și unul zero; George Lazăr 

- 30 voturi pentru, 1 împotrivă și unul zero; Ioan Dragoș - 30 voturi pentru, 1 

împotrivă și unul zero. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

După consumarea votului secret, vă supun acum spre adoptare proiectul de 

hotărâre. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

Cu 28 voturi pentru s-a adoptat  

 

HOTĂRÂREA NR.274/2017 

privind reorganizarea comisiei speciale pentru întocmirea 

 şi modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public  

al Județului Maramureș 
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Consilierul județean Gyongyike Bondi: La proiectul de hotărâre nr.18, 

privind modificarea și completarea unor comisii de specialitate ale Consiliului 

Județean  Maramureş, în urma votului secret dl. consilier Grad Gheorghe a 

obținut 29 de voturi pentru și 3 împotrivă. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a dat aviz 

favorabil. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

 

Cu 27 voturi pentru s-a adoptat  

 

HOTĂRÂREA NR.279/2017 

privind modificarea și completarea unor comisii de specialitate  

ale Consiliului Județean  Maramureş 

 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: La proiectul de hotărâre nr.19, 

privind desemnarea unui consilier județean ca membru în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică, în urma votului secret s-au obținut următoarele rezultate: - 

dl. Varga Cornel – 22 voturi pentru și 10 împotrivă, iar dl. Marian Gheorghe - 

10 voturi pentru și 22 voturi împotrivă.   

Comisia juridică, aviz favorabil. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Așadar, 

dl. Varga va fi noul membru în ATOP. 

Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

 

  S-a adoptat, cu 21 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și o abținere, 

 

HOTĂRÂREA NR.280/2017 

privind desemnarea unui consilier județean ca membru  

în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Maramureș 

 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: La proiectul de hotărâre nr.20, 

consilierul județean Gyongyike Bondi a obținut 28 voturi pentru și 4 împotrivă, 

iar dl. Grad Gheorghe 28 voturi pentru și 3 voturi împotrivă 

Comisia juridică, aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Comisia de sănătate, aviz favorabil. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Așadar, 

cei doi consilieri județeni propuși au obținut voturile necesare pentru a fi 

nominalizați ca membri în consiliul de administrație la Spitalul județean de 

urgență Baia Mare.  

 Vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 
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 S-a adoptat, cu 23 voturi pentru și 3 abțineri 

 

HOTĂRÂREA NR.281/2017 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Maramureş  

ca membri în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 

„Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Mai 

sunt intervenții înainte de închiderea ședinței? 

Consilierul județean Emil Muntean: D-le președinte, dați-mi voie să 

adresez câteva cuvinte colegului meu Kovacs. 

D-le Kovacs, numai de bine vreau să vă zic. Din luarea dvs. de cuvânt am 

înțeles că aveți un apartament, o mașină veche de 12 ani și sunteți și profesor. 

Este un lucru lăudabil, însă cineva, nu cu mult timp în urmă, considera asta un 

ghinion!  

Eu atât am avut să vă zic.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le Muntean, să știți un lucru, 

că ne cunoaștem de mai de mult: pot sta în fața oricui și nu mi-e rușine, pentru 

că am plecat de 10 ani din funcția avută în consiliul județean și încă nimeni nu 

mi-a spus, oficial sau neoficial, că am făcut vreo ilegalitate sau că am luat 50 de 

bani, ca mită! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Deocamdată nu există asemenea acuzații împotriva nimănui! Doamne ajută, așa 

să și rămână! 

Cu acestea, eu vă mulțumesc pentru prezență și declar ședința închisă. 

 

 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 23 

noiembrie 2017. 

 

 

PREȘEDINTE, 

 Gabriel Zetea 

 

     SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

          Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

Întocmit de: Valeria Mihaela Ghita, consilier principal în cadrul 

Compartimentului Pregătire Ședințe, Transparență Decizională, Monitor Oficial 


