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PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș 

din data de 31 ianuarie 2018 

 

 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţiile nr.10/19 ianuarie 2018 și 12/23 ianuarie 2018, 

ultima fiind publicată în ziarul ”Graiul Maramureșului” din data de  24.01.2018. 

 Sunt prezenți 33 consilieri județeni din totalul de 35. 

 Participă: secretarul judeţului Maramureș, directori și reprezentanți ai 

aparatului 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 judeţean Maramureș, 

Gabriel Zetea. 

 

 Președintele Gabriel Zetea: Bună ziua. Pentru că este prima ședință din 

acest an, dați-mi voie să vă urez tuturor un ”La mulți ani!”.  

 Înainte de a intra în ordinea de zi, doresc să subliniez câteva lucruri: 

1) Legat de nominalizarea în funcția de ministru al Sănătății a d-nei 

Sorina Pintea, managerul Spitalului județean de urgență din Baia 

Mare, care a și depus jurământul, vreau să vă spun că în decursul a doi 

ani  este al doilea ministru din Maramureș, după dl. Gheorghe Șimon, 

și acest lucru trebuie să ne onoreze pe toți, pentru că sunt reprezentanți 

ai Consiliului Județean Maramureș care obțin demnități atât de înalte 

în conducerea centrală a statului român. D-na Sorina Pintea a avut 

rezultate invidiate de către foarte multe alte județe în ceea ce privește 

felul cum a reușit să managerieze activitatea la spitalul județean, 

ținând cont de faptul că a preluat un spital cu foarte multe probleme și 

datorii și, prin activitatea domniei sale, în câțiva ani de zile a reușit să 

crească foarte mult veniturile instituției, din care apoi s-au făcut foarte 

multe investiții; a reușit, alături de aparatul propriu al consiliului 
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județean, a reușit să finalizeze un proiect de reabilitare a spitalului, 

care a pornit cu stângul, în urma unor proiecte tehnice greșite. Este 

omul în care cred că putem avea încredere că va reprezenta cu cinste 

județul Maramureș, la cel mai înalt nivel, și că va fi unul din miniștri 

ai sănătății care va lăsa o amprentă corectă în ceea ce privește 

sănătatea din România. Am văzut că primele sale declarații au fost 

extrem de apreciate chiar de către presa centrală, lucru care nu poate 

decât să ne bucure.  

2) Salut și mulțumesc pentru prezență secretarului de stat în Ministerul 

Culturii, d-lui Paul Cotârleț, care a fost prezent săptămâna trecută la 

Baia Mare și a participat alături de noi la evenimentele dedicate Micii 

Uniri, din 24 ianuarie; am avut și o conferință de presă în care am 

anunțat câteva din investițiile pe care Ministerul Culturii, prin 

Departamentul CENTENAR, le va asigura județului nostru, pentru 

pregătirea celebrării CENTENARULUI MARII UNIRI în acest an. 

Este vorba de 5,2 milioane lei alocați, pentru absolut toate proiectele 

transmise din județul Maramureș, pentru a fi finanțate în anul 2018, 

cum ar fi evenimente publice, ceremonii militare, și, mai ales, 

finanțarea unor obiective care au așteptat foarte mulți ani finanțările 

guvernamentale – și mă refer aici la: Casa Memorială ”Gheorghe Pop 

de Băsești” din Băsești (1 milion lei), Casa Memorială ”Mihalyi de 

Apșa” din Sighetu Marmației (1 milion lei) și câteva obiective extrem 

de importante cum ar fi construirea monumentului unirii, a bustului lui 

Vasile Lucaciu, deci sunt multe asemenea investiții aprobate spre 

finanțare. Maramureșul a depus 114 proiecte pe programul 

CENTENAR, dintre care 89 sau 90 proiecte au cerut și finanțare, 

restul vrând doar să fie cuprinse în calendarul manifestărilor la nivel 

național. Ne bucurăm că Maramureșul a fost singurul județ din țară 

care a depus atât de multe proiecte și care au fost acceptate spre 

finanțare de către Departamentul CENTENAR al Ministerului 

Culturii.  

3) Avem o propunere, pe care am discutat-o și anul trecut, și pentru care 

am primit o adresă oficială la începutul acestui an din partea 

Universității Tehnice din Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord Baia 

Mare, în ceea ce privește acordarea titlului de Cetățean de Onoare al 

județului Maramureș academicianului Alexandru Surdu, 

vicepreședinte al Academiei Române. Propunerea a fost discutată și în 

cadrul comisiei noastre de cultură, este o lucru pe care îl susțin și îl voi 

trece pe agenda următoarei ședințe de consiliu județean, probabil o 

ședință extraordinară pe la mijlocul lunii februarie. Până atunci grupul 

de lucru va elabora Laudatio, astfel ca să putem avea proiectul de 

hotărâre pregătit pentru ședința viitoare. 
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Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: D-le președinte, întrucât 

dl. academician Surdu este legat de Maramureș, vă propun să facem un act de 

recunoaștere academică pentru o personalitate care are același statut, de membru 

al Academiei Române, criticul literar și profesor universitar Ioan Pop. Astfel, 

am avea doi academicieni, și ar fi o soluție decentă să nu ne lăsăm un membru 

al Academiei Române, iar eu mă angajez să susțin ambele candidaturi. 

Președintele Gabriel Zetea: De acord, și aceasta este o propunere pe 

care o putem susține, doar că nu în luna februarie, ci în perioada imediat 

următoare. Probabil, pe parcursul anului 2018 vor fi mai multe astfel de 

inițiative de înmânare a unei astfel de distincții pentru mai multe personalități 

din județul nostru. E posibil ca în ședința de la mijlocul lunii februarie să 

dezbatem și bugetul propriu al consiliului județean care, de data aceasta, pe 

secțiunea de funcționare va fi ceva mai mare decât anul trecut, Creșterea pe care 

ne-o acordă bugetului județului Maramureș prin Legea bugetului de stat acoperă 

multe din cheltuielile care anul trecut erau ”între paranteze” la un moment dat. 

O să începem procedura de transparență publică, de a discuta individual cu 

fiecare instituție din subordinea consiliului toate propunerile pe care le au în 

ceea ce privește asigurarea funcționării acestora, în primul rând, și apoi pentru 

investițiile pe care și le doresc.  

În final aș mai vrea să felicit delegația județului Maramureș care a fost 

prezentă la Târgul de turism FESPO din Elveția, de la Zürich, și îi rog pe cei 

care au făcut parte din această delegație să ne spună câteva cuvinte. 

De asemenea, am să-i rog și pe colegii noștri care au făcut parte din 

grupul care s-a deplasat la Târgul Verde de la Berlin – Grüne Woche, să ne facă 

și ei o scurtă prezentare a activităților pe care le-au desfășurat cu această ocazie.  

Vom începe cu dl. Rohian, care s-a deplasat la Berlin. 

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

întâi permiteți-mi să fac o scurtă apreciere vizavi de numirea d-nei Sorina Pintea 

în funcția de ministru al sănătății. Este un manager care a performat, un om care 

dacă a ajuns să fie susținută la nivel central și de către dvs. pentru Guvernul 

României, sunt convins că va avea cel puțin rezultatele pe care le-a avut la nivel 

de județ Maramureș. Dar și ceilalți doi miniștri care au ieșit din guvern – Șimon 

Gheorghe și Pop Liviu – sunt doi oameni care merită gândurile noastre cele mai 

bune și e păcat că nu s-au regăsit pe listă să-și poată continua proiectele, dar 

sunt convins că cei care au venit în locul lor le vor continua.  

Acum, legat de vizita la Berlin, este un lucru laudativ că am fost acolo și 

aș vrea să urmăriți câteva din imaginile care se derulează acum pe monitor, pe 

care am să le și comentez între timp. Vreau să vă spun că, dacă la Zürich a fost 

o mare reușită a Consiliului județean, la Berlin dacă nu era Maramureșul, țara 

românească aproape că nu ar fi fost reprezentată deloc! Vă spun aceste lucruri 

să le știți, pentru că pe site-ul Ministerului Agriculturii a apărut că au fost foarte 

multe produse românești promovate la acest târg, cu toate că standul României, 
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al Maramureșului, era mai mic și mai înghesuit. Eu cred că anul viitor, în 2019, 

când România va deține președinția Consiliului Europei, va trebui să ne 

prezentăm la acest târg de la Berlin mult mai pregătiți, nu așa cum am fost 

acum, puși cumva într-un colț, la o ușă de intrare, pentru că noi, românii nu 

suntem oameni de pus la colț! Se poate observa și din imagini diferențele care 

au existat, ca spațiu și amplasament, la masa de negociere a altor țări prezente la 

târg – cum ar fi, spre exemplu Cehia – și masa de negocieri pentru delegația 

română. Dacă cei din Liechtenstein și-au permis un stand frumos amenajat, din 

lemn, la fel și Lituania, Belgia sau alte țări participante, eu cred că și noi ne 

permitem să amenajăm acolo anul viitor un stand pe măsură! Nu cred că noi nu 

avem niște case din lemn pe care să le ducem acolo și să aranjăm într-un loc 

frumos, care să atragă participanții la târg.  

Cer colegilor din consiliul județean să găsim sumele necesare pentru ca la 

anul să ne implicăm noi, împreună cu Ministerul Agriculturii, ca să ne 

prezentăm cu trebuie la acest eveniment. 

 Și, d-le președinte, pentru o informare mai amplă, n-ar fi rău să-i cereți 

părerea și d-lui ambasador Emil Hurezeanu, care a fost acolo, alături de noi, să 

vă spună care a fost percepția domniei sale vizavi de această chestiune.  

Atât mai vreau să vă spun: noroc că am dus cu mine la Berlin steagul 

României! 

 Consilierul județean Cornel Varga: D-le președinte, stimați colegi, am 

făcut și eu parte din această delegație care s-a deplasat la Săptămâna Verde la 

Berlin. Pot să vă spun că la standul Maramureșului a venit foarte multă lume. A 

venit un băiat Andrei, de fapt au venit doi arhitecți din Germania și au încheiat 

un contract de 10 mii de euro lunar, pentru produsele de la o firmă din Șomcuta 

Mare. Chiar dacă masa noastră de negocieri a fost mai mică, au venit persoane 

la negocieri, iar acel arhitect, plecat din Brașov în anul 1980 și stabilit acolo, a 

venit și a negociat pentru acest băiat, pentru că le-a plăcut foarte mult produsele 

tradiționale făcute în Maramureș!  

Consilierul județean Gheorghe Marian, membru în delegația la Berlin: 

D-le președinte, stimați colegi, eu am participat la mai multe ediții ale acestui 

târg și, spun eu, cea mai fastuoasă ediție a fost cea din anul 2009, când România  

a fost țară coorganizatoare alături de Olanda. Ne-a bucurat prezența d-lui 

ambasador Emil Hurezeanu care a fost prezent la standul nostru în două zile de 

târg și căruia i-am oferit o carte în limba germană, scrisă de un băimărean, 

Walter Űbelhart, intitulată În umbra lui Shakespeare – O istorie a Transilvaniei.  

 Eu aș zice că n-ar fi rău dacă am relua deplasarea pe care o făceam în anii 

trecuți și la Poarta Maramureșeană de la Viena, care este un simbol al nostru în 

capitala Austriei! 

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, eu apreciez 

în mod deosebit poziția colegului Rohian care, circulând mai mult prin afară, se 

vede că a început să înțeleagă un târg internațional, lucru pe care noi, după ani 

de zile, nu l-am înțeles.  



5 
 

Apoi, îl felicit și pe dl. Dăncuș, pentru că, după discuțiile avute cu dânsul 

în sfârșit membrii consiliului județean vor avea cărți de vizită cu care se vor 

putea legitima în orice deplasare a acestora în interiorul și exteriorul țării. În 

rest, orice lucru care se întâmplă benefic pentru județul meu trebuie aplaudat la 

scenă deschisă! Iar faptul că, finalmente, s-a încheiat un contract de furnizare 

produse tradiționale, de care tocmai am fost înștiințați de colegul Varga, este un 

lucru extraordinar! Dar nu ar strica dacă, pe viitor, cei care vor merge la 

asemenea târguri vor fi mai bine pregătiți, ca să putem vedea și noi ce lucruri 

frumoase se pot întâmpla acolo. Sigur că nimeni nu așteaptă de la noi miracole, 

pentru că pretențiile și competiția pe plan mondial sunt extrem de mari, de 

acerbe, iar ca să poți intra pe o piață ar fi o mare realizare. Se spune că în 

Germania, dacă ai găsit un produs pe care poți să-l lansezi pe piață și care nu 

există deja în magazine, înseamnă că ești milionar în euro. Haideți, dar, să 

ajutăm și producătorii noștri maramureșeni să devină producători în euro! Este 

un moment pe care îl putem realmente valorifica, iar faptul că am avut o 

asemenea săliță la nivel de reprezentare pentru România, prin intermediul 

județului Maramureș, este o adevărată rușine. Este impardonabil! Nu se face așa 

ceva, mai ales că aveți experiență în Consiliul județean și un număr de salariați 

în continuă creștere, și cred că până la urmă vor fi foarte mulți angajați aici. Pe 

acest considerent vreau să vă cer, d-le președinte, o situație din care să rezulte 

câți angajați sunt aici din anul 2012 și până acum, și cam ce atribuțiuni au 

fiecare.  

Prin aceste ieșiri în afara țării, noi trebuie să facem toate diligențele astfel 

ca firmele producătoare din Maramureș să poată încheia cât mai multe 

contracte, nu doar să trimitem acolo reprezentanți care să se îmbrace în costume 

populare și să danseze! Ori, noi nu facem asta! 

Îl felicit încă o dată pe dl. Rohian și îi spun că da, aceasta este o poziție 

corectă! 

Președintele Gabriel Zetea: Stați puțin, că există o diferență aici. Nu 

consiliul județean a organizat standul de la Berlin, ci noi am fost doar 

participanți, în urma invitației transmise de către Ministerul Agriculturii, nu de 

către Ministerul Turismului! Ați atacat aparatul de specialitate al consiliului 

care nu are nici o legătură cu amenajarea standului la Săptămâna Verde de la 

Berlin. Noi am trimis reprezentanții noștri să fie acolo, să ajutăm cu cât putem 

prezența României. Este o mare diferență între a organiza un stand, așa cum îl 

face Ministerul Turismului - unde există o prezență extraordinară a țării noastre, 

care este apreciată de către toată lumea, și unde există standuri frumoase, printre 

care se numără de fiecare dată și standul județului Maramureș – și între a 

organiza un stand de către Ministerul Agriculturii! Ministerele ar trebui să se 

ordoneze între ele, astfel ca să primeze cel care are mai multă experiență, și nu 

consiliul județean, că nu noi organizăm aceste standuri, nu noi achiziționăm 

metri pătrați de stand, nu noi suntem cei care avem contracte cu organizatorii și 

nici nu am fost invitați, ci ministerul ne-a invitat. Noi i-am ajutat pe 
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producătorii noștri din Maramureș care au dorit să meargă acolo, pentru a avea 

rezultate concrete, contracte încheiate cu agenți economici care-și desfășoară 

activitatea în domeniul promovării produselor tradiționale.  

Consilierul județean Călin Bota: În discursurile anterioare s-a făcut 

referire la reprezentarea județului Maramureș în structura guvernamentală 

actuală și aș avea două întrebări de adresat d-lui președinte. 1) Dacă dl. 

ambasador al județului Maramureș (în speță dl. Liviu Dragnea) are vreo 

supărare pe Maramureș pentru faptul că a redus numărul miniștrilor noștri de la 

2 la 1? Și cealaltă întrebare este dacă actualul ministru al Economiei va continua 

proiectul de extindere a rețelei de alimentare cu gaze naturale în județul 

Maramureș? 

Președintele Gabriel Zetea: Mulțumesc că mi-ați ridicat mingea la fileu, 

d-le consilier. Timp de un an de zile au fost totuși trei miniștri din județul 

Maramureș care au făcut parte, deodată sau pe rând, din diferitele guverne pe 

care PSD le-a instalat începând cu anul 2017. Vorbim despre Liviu Pop, ca 

ministru al educației, despre Gheorghe Șimon, ca ministru al economiei și iată, 

acum, de Sorina Pintea, ca ministru al sănătății. Nu știu câți miniștri din județul 

Maramureș a dat PNL de-a lungul timpului! Cred că cam puțini față de cât poate 

să dea PSD pentru județ, prin promovarea unor oameni în funcții importante, de 

miniștri, și nu vorbim doar despre aceste funcții. Vorbim și despre susținerea 

unui secretar de stat, cum este Bogdan Tomoioagă, care a plecat de-aici, dintre 

noi, în Ministerul Turismului; vorbim despre Cosmin Butuza, ca secretar de stat 

în Ministerul Tineretului și Sportului, sau despre Dragoș Titea, secretatul de stat 

din cadrul Ministerului Transporturilor. Mai putem vorbi despre Bogdan 

Pușcaș, ca președinte al Agenției Naționale de Achiziții Publice. Aceștia sunt 

oameni din județul Maramureș și reprezintă județul la cel mai înalt nivel al 

administrației centrale. Sunt oameni promovați de către noi, maramureșenii, în 

aceste funcții, în primul rând să ajute județul Maramureș. Dl. Gheorghe Șimon 

nu continuă mandatul de ministru dar va rămâne președintele Comisiei pentru 

Economiei din Camera Deputaților, iar proiectul pe care l-am demarat împreună 

cu el și care va fi copilul lui de suflet pentru județul Maramureș -  continuarea 

magistralei de gaz dinspre Sighetu Marmației înspre Sarasău, până la Borșa – va 

continua. Chiar în ședințele următoare vom avea pe ordinea de zi proiecte de 

hotărâri privind constituirea asociațiilor de dezvoltare alături de primăriile din 

Maramureșul voievodal, pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind 

distribuția gazului în această regiune, iar apoi, alături de Gheorghe Șimon, în 

această nouă calitate a sa, vom face toate demersurile pentru a obține finanțări 

de zeci de milioane de euro, cât va fi necesar, pentru ca această magistrală să fie 

funcțională la un moment dat. Eu vă promit că documentațiile vor fi depuse în 

acest an către toate instituțiile care au în obiectul de activitate avizarea acestei 

investiții, iar dacă nu vom avea în acest an banii efectiv puși pentru această 

investiție pe care probabil o vor face cei de la TRANS GAZ, sigur anul viitor 

vom avea acești bani pentru Maramureș. Este un angajament pe care mi l-am 
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luat atât eu ca președinte al consiliului județean, dar și Gheorghe Șimon care a 

pornit acest proiect pentru Maramureș și îl va continua. 

În rest, eu sunt extrem de mulțumit că județul Maramureș are atât de mulți 

reprezentanți în Guvernul României, iar dacă vom mai avea oportunitatea de a 

promova și alți maramureșeni în funcții importante acolo, o vom face, pentru că 

asta, în cadrul majorității PSD-ALDE de astăzi, arată importanța fiecărei 

organizații care și-o câștigă în timp, prin muncă și seriozitatea. Prin susținerea 

pe care am primit-o, eu, cel puțin ca președinte al Consiliului Județean 

Maramureș, în cadrul Comitetului Executiv  Național din partea celorlalți 

președinți de organizații județene din țară, demonstrează că am reușit de fiecare 

dată să avem câte un reprezentant în aceste guverne.  

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, mă văd obligat să mai 

fac o remarcă aici: până PSD își va finaliza mandatul în Parlamentul României 

cred că veți mai avea posibilitatea să numărați miniștri din Maramureș care s-au 

perindat la guvernare. Spun asta pentru că sigur vor fi mai mulți, din moment 

ce, după cum se vede, durata mandatului unui cabinet nu depășește 6 luni! 

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, eu zic să nu ducă 

grija colegii noștri ce guvern ne punem noi, că, oricum, lucrurile sunt în altă 

parte. Și degeaba se vaită, că nu au puterea!  

D-le președinte, vreau să vă rog ceva: având în vedere că din județul 

Maramureș a plecat proiectul cu privire la creșterea raselor de porci Bazna și 

Mangalița, dacă de la noi a pornit această inițiativă, atunci prezența noastră la 

Berlin să fie într-adevăr nu după cum crede Ministerul Turismului, ci după 

importanța județului Maramureș, ca brand de țară și ceea ce este legat de noi ca 

produse. Va trebui să ajungem la dl. ministru Daea, pentru că dacă nu se 

intervine cu două amendamente pe acest proiect privind rasele de porci, s-ar 

putea ca acesta să nu funcționeze. Și-ar fi păcat să înceapă liberalii să vorbească 

despre proiectul nostru într-un alt fel. Că lovesc în mine, și nu sunt de acord! 

Președintele Gabriel Zetea: Domnilor consilieri, haideți să nu mai sărim 

de la un subiect la altul. Dacă doriți să faceți declarații politice faceți-le la 

început și-apoi să discutăm punctual, pe problemele pe care le avem pe ordinea 

de zi, ca să putem menține o linie a discuțiilor. Am înțeles punctul de vedere al 

d-lui Rohian, îl respectăm cu toții și îl vom transmite către Ministerul 

Agriculturii.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: Doresc și eu să-mi exprim o 

anumită bucurie că, așa cum se zicea pe vremuri, ”nasc și la Moldova oameni!”. 

Bucuria este că Maramureșul își păstrează o anumită dimensiune, foarte 

prețioasă, aceea de a lua în brațe chiar și inițiative ce nu au căderea peste un 

perimetru de misiune cum sunt aceste înlănțuiri de activități și aceste participări 

la Săptămâna Verde de la Berlin. Într-ul fel, substituim cât de cât, pe un 

teritoriu al onoarei, ceea ce nu face Bucureștiul sau țara. Lucrurile vor curge așa 

și în următoarea sută de ani, pentru că poate face parte din psihologia poporului 

român sau din firea noastră să izbutim mai mult neoficial decât oficial, mai mult 
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informal decât formal. Eu am pornit la drum cu aceste vorbe, în principal pentru 

că m-am simțit provocat de vorbele colegului Gheorghe Marian referitor la 

faptul că i-au înmânat o carte ambasadorului nostru Emil Hurezeanu, care este 

unul din cei mai solizi oameni de cultură pe care-i avem, din toți exponenții 

noștri din acest domeniu în străinătate. Cartea aceasta a fost tipărită în limba 

germană pe banii autorului, în zece mii de exemplare, fiind tipărită încă în alte 

opt limbi, în afară de germană și română, inclusiv în limba engleză, și începe  

să-și facă efectele; este cea mai importantă deschidere, bruscă și brutală, în 

teritoriul european al culturii, pentru că acest neamț patriot Walter Űbelhart, 

după o trudă de vreo 15 ani, a reușit să se documenteze, și în cartea lui, care este 

și ficțională și nonficțională, există multă imaginație – mai ales în anumite 

broderii istorice – dar și multe adevăruri, demonstrează celor ce vor citi cartea 

că Johannes Banfi Huniades, neamțul din Baia Mare, a fost atât de mare încât 

era cetățean european, era prieten cu împărați și cu regi, era unul din cei mai de 

seamă alchimiști. În istoria Marii Britanii el este menționat cu peste 23 de 

inițiative unicat, iar cartea se numește În umbra lui Shakespeare pentru că acest 

roman clarifică o mare taină: multe din piesele lui William Shakespeare sunt 

scrise de acest Johannes Banfi Huniades, unele dintre ele avându-l doar ca 

factor de inspirație. Vă puteți gândi ce bucurie pe nemți, care nu-i suportă  pe 

britanici de zeci de ani, să vadă că un neamț, fie el și din Transilvania, din Baia 

Mare, este cel care l-a făcut pe Shakespeare să devină cel mai mare scriitor 

modern al secolelor! 

Președintele Gabriel Zetea: Stimați colegi, haideți acum să trecem la 

prezentarea delegației noastre la Târgul de Turism al Elveției, FESPO – Zürich.  

În ceea ce privește această participare a noastră acolo am văzut o 

promovare deosebită pe televiziunile naționale, s-a vorbit despre Maramureș și 

am văzut că lucrurile pot fi făcute altfel de către Ministerul Turismului, într-un 

sens mult mai bun. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Sigur că trebuie să existe și un 

optimism din partea celor care au participat la cele două deplasări, iar acesta 

vine din partea celor care s-au deplasat la FESPO – Zürich. Avem experiență, 

avem un parteneriat cu Ministerul Turismului, astfel că lucrurile se derulează 

așa cum trebuie. Atâta vreme cât există corespondență și comunicare între cele 

două părți, nu cred că mai avem prea multe lucruri de pus la punct. Oricum, cei 

de la minister au declarat că nu mai doresc să meargă nicăieri fără județul 

Maramureș, cel puțin atunci când este vorba de reprezentare la un târg mai 

special, dacă vreți. România a fost țară parteneră la cel mai important târg al 

Elveției care s-a desfășurat la Zürich, iar județul Maramureș a fost practic 

partenerul Ministerului Turismului în această deplasare, în acest demers de a 

prezenta România ca destinație turistică. Delegația ministerului a fost condusă 

de secretarul de stat, maramureșeanul Bogdan Tomoioagă; a fost alături de noi, 

pe întreaga perioadă a târgului, și ambasadorul României în Elveția, dl. Vlad 

Vasiliu, și am avut parte de o promovare extraordinară. În ceea ce ne privește, 
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ca și județ, am încercat să ne prezentăm cu ceea ce știm că merită, cu ceea ce 

avem noi mai bun, dar vom putea introduce în conceptul de prezentare și alte 

elemente – mă refer aici la cărți scrise de maramureșeni – dar deocamdată      

ne-am concentrat atenția și am fost cât am putut de expresivi pe tradiție, pe 

gastronomia tradițională maramureșeană, să prezentăm Maramureșul ca o 

destinație de turism închegată. Evenimentul a fost reflectat atât în media 

națională, cât și în cea regională, locală.  

Mulțumesc colegilor care au fost în această deplasare, Ansamblului 

Transilvania, și sperăm să facem astfel de lucruri participând și la alte târguri de 

acest gen, pentru că așa cum am văzut în imaginile prezentate de colegii care au 

fost la Berlin, cu toate că a fost un târg destinat producătorilor, s-a observat că 

fiecare a încercat să capteze atenția și cu partea artistică, iar acest concept, 

alături de gastronomie, nu ar trebui să lipsească de la nici un târg, fiind metode 

prin care se interacționează intens cu publicul. Am făcut workshopuri pentru 

dans, am învățat participanții să danseze pe ritmuri maramureșene și acestea 

cred că sunt lucruri care rămân amprentate în memoria celor care vizitează un 

asemenea stand. Am făcut chiar și un flashmob, trecând de la muzica 

tradițională la cea modernă, un lucru senzațional, și vreau să îi felicit pe cei care 

au participat, partenerul nostru Ministerul Turismului, fără de ajutorul căruia nu 

am fi putut realiza aceste lucruri minunate.  

Consilierul județean Ioan Buda: Și eu am făcut parte din această 

delegație la Zurich și vreau să vă spun că atunci când începea activitatea 

artistică la standul nostru, organizatorii de la celelalte standuri se opreau și ni se 

alăturau, ca spre exemplu cei din Maroc, Tunisia și Albania. Mulțumesc 

Biroului de Turism al Consiliului județean care a prezentat Maramureșul mai 

bine ca agențiile de turism prezente la târg. Mulțumesc Ansamblului 

Transilvania pentru prestația excepțională, datorită căreia  90% din participanții 

la târg – și vorbim aici de 60 de mii de vizitatori – au trecut și pe la standul 

nostru! Consider că deplasarea noastră la acest târg FESPO din Elveția a fost un 

mare succes. 

Președintele Gabriel Zetea: Felicit și eu delegația noastră care a fost la 

FESPO și mulțumesc Ministerului Turismului, în special d-lui Bogdan 

Tomoiagă, pentru acest parteneriat, care asigură o vizibilitate crescută județului 

Maramureș; mulțumesc și Biroului nostru de turism pentru implicare și 

Ansamblului Transilvania pentru efortul făcut în promovarea valorilor și 

tradițiilor noastre populare. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Salut și eu prezența 

Maramureșului la aceste târguri din Europa. Nu suntem o țară autarhică, iar din 

punctul meu de vedere imaginea unei țări este în sine un produs și nu trebuie să 

ne limităm doar la a face reclamă unor produse gastronomice ori artistice. 

Maniera de prezentare este în sine un produs, și de aceea am apreciat și ceea ce 

a spus colegul Rohian, că responsabilitatea este a Ministerului Agriculturii. Aș 

vrea să remarc, în calitatea mea de membru în Comisia CENTENAR, și 
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evenimentele de acasă, pentru că și ele concură la misiunea noastră 

instituțională. Mă refer aici la cele două evenimente importante cu care consider 

că am debutat în Calendarul de manifestări dedicate Anului Centenar al 

României – evenimentul de la Șișești și manifestarea din 24 ianuarie de la Baia 

Mare, care, în opinia mea, au fost semnificative. 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Vreau să spun și eu, d-le 

președinte, că la începutul mandatului ați făcut apel către toți consilierii județeni 

ca să facă treabă. Eu sunt unul dintre ei și dați-mi voie să vă prezint cele două 

diplome pe care le-am obținut, una din partea Vicariatului Ortodox Ucrainean, 

care este de fapt un act de recunoștință, primul act de recunoștință acordat unui 

om politic maramureșean, de la consiliul județean, și, implicit cei 33 de mii de 

ucraineni sunt felicitați, iar celălalt act de recunoștință vine din partea unui 

ONG, tot pentru consilierul județean Mișulec. Aceste două documente sunt de 

fapt un fel de dare de seamă că în anul 2017 consilierul județean Nicolae 

Mișulec, membru în comisia de cultură, culte, învățământ, și-a făcut datoria! 

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, după momentul 

acesta atât de ”superb”, nu pot să nu fac o subliniere filosofică: unii dintre noi 

ne amăgim că există și o formulă de celebrizare prin autodefăimare! Și nu mă 

refer la Mișulec. Mă refer, de exemplu, la actualul ministru al Educației! 

Președintele Gabriel Zetea: Bun. Dacă nu sunt alte intervenții, haideți să 

intrăm în ordinea de zi. Suntem prezenți 33 de consilieri județeni din 35, putem 

începe.  

Pentru început, vă supun votului procesul verbal al ședinței anterioare. 

Procesul verbal al ședinței ordinare din 19 decembrie 2017 a fost adoptat 

cu 32 de voturi pentru. 

Președintele Gabriel Zetea: Vă supun acum spre adoptare următorul 

proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate 

din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale pe anul 

2018; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

pentru angajați; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

pentru elevi; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport 2013 - 

2019 prin schimbarea unor ore de plecare–sosire și eliminarea unor curse 

din graficul de circulație; 

5. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 112/ 2015 privind 

aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică „Extinderea și 

modernizarea suprafeței aeroportuare la R.A. Aeroportul Internațional 

Baia Mare” şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază, proprietarii 
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sau deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente 

despăgubirilor; 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 

judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un 

agent de securitate din cadrul Serviciului județean de pază Maramureş; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizațiilor Județului Maramureș 

reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș pentru Asociația Grup de 

Acțiune Locală Maramureș Vest, Asociația Microregională Mara - Natur, 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei și Asociația 

Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi pe anul 2018; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 

publici și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională 

„Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Maramureș, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecția Copilului Maramureș și al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor; 

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a unui imobil 

aparținând domeniului public al judeţului Maramureş; 

11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 165/23.08.2016 privind 

aprobarea contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă 

Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea investiției publice 

de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare”; 

12. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 166/23.08.2016 privind 

aprobarea garantării creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de 

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea 

investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe 

aeroportuare”; 

13. Proiect de hotărâre privind implementarea în parteneriat a proiectului 

„Fiecare Copil în Grădiniță” la nivelul judeţului Maramureș pentru anul 

2018; 

14. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Maramureş la acțiuni și 

evenimente naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 

2018; 

15. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Maramureş la acţiuni şi 

evenimente din domeniul relațiilor internaționale în anul 2018; 

16. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Academia de 

Vară ARE” în judeţul Maramureş în anul 2018, în colaborare cu 

Adunarea Regiunilor Europei; 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară A.D.I. – Maramureş; 
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18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional 

de Excelenţă Baia Mare; 

19. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de selecţie pentru membri 

Consiliului de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A. 

Punct suplimentar:  

20.  Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş. 

 

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu 33 voturi pentru. 

 

Președintele Gabriel Zetea: 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea 

pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 

judeţene şi comunale pe anul 2018.  

Este vorba de repartizarea sumei de 1.500 mii lei pentru finanțarea 

cheltuielilor privind drumurile comunale și 9.108 mii lei pentru finanțarea 

cheltuielilor drumurilor județene, care nu sunt singurii bani pe care o să îi 

alocăm SC Drumuri-Poduri ci o să mai alocăm fonduri odată cu aprobarea 

bugetului propriu al consiliului județean.  

Proiectul a fost avizat favorabil în 3 comisii de specialitate: comisia de 

economie, comisia de urbanism și comisia de buget-finanțe. 

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.1/2018 

privind repartizarea pe destinaţii a sumelor defalcate din taxa  

pe valoare adăugată, pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2018 

 

Președintele Gabriel Zetea: 2. Proiect de hotărâre privind acordarea 

licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale, pentru angajați.  

Avizat favorabil în comisia pentru economie și comisia de urbanism. 

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.2/2018 

privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați 

 

Președintele Gabriel Zetea: 3. Proiect de hotărâre privind acordarea 

licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale, pentru elevi.  
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Avizat favorabil în comisia pentru economie și comisia de urbanism. 

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.3/2018 

privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale, pentru elevi 

 

Președintele Gabriel Zetea: 4. Proiect de hotărâre privind modificarea 

Programului de transport 2013 - 2019 prin schimbarea unor ore de plecare–

sosire și eliminarea unor curse din graficul de circulație.  

 

Avizat favorabil în comisia pentru economie și comisia de urbanism. 

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.4/2018 

privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019  

prin schimbarea unor ore de plecare–sosire și eliminarea unor curse  

din graficul de circulație 

Președintele Gabriel Zetea: 5. Proiect de hotărâre de modificare a 

Hotărârii nr. 112/ 2015 privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate 

publică „Extinderea și modernizarea suprafeței aeroportuare la R.A. Aeroportul 

Internațional Maramureș” şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază, 

proprietarii sau deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente 

despăgubirilor.  

Este vorba despre completarea anexelor cu privire la despăgubirile plătite 

de consiliul județean în urma unor Decizii civile ale Curții de Apel Cluj Napoca 

rămase definitive. E de fapt o actualizare a acestor liste, cu noile sume stabilite 

de către instanță.  

Comisia juridică și comisia pentru buget-finanțe au avizat favorabil 

proiectul de hotărâre. 

 

 Cu 33 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.5/2018 

de modificare a Hotărârii nr. 112/ 2015 privind aprobarea 

amplasamentului lucrării de utilitate publică „Extinderea și modernizarea 

suprafeței aeroportuare la R.A. Aeroportul Internațional Maramureș”  

şi a listei cuprinzând terenurile ce se expropriază, proprietarii sau 

deținătorii acestora precum și sumele individuale aferente despăgubirilor 
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Președintele Gabriel Zetea: 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea 

excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului 

bugetar pe anul 2017. 

Vorbim în acest moment de utilizarea acestui excedent doar parțial, în 

sumă de 25,6 milioane lei, pe patru destinații, pentru elaborarea unor note 

conceptuale și a temelor de proiect pentru câteva dintre proiectele pe care le 

vom depune pe axe de finanțare transfrontaliere; 25 de milioane pentru fazarea 

S.M.I.D.; 462 mii lei pentru continuarea studiilor în ceea ce privește stabilitatea 

amplasamentului Depozitului Ecologic de la Sârbi – Fărcașa, și pentru sumele 

aferente terenurilor expropriate de la aeroport. Restul sumelor le vom discuta în 

perioada următoare, după ce discutăm lista de investiții. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, de unde este 

acest excedent? 

Președintele Gabriel Zetea: Provine din rambursarea sumelor pe care 

consiliul județean le-a făcut în urma derulării proiectului S.M.I.D., unde s-a 

ajuns la un stadiu al execuției fizice și financiare de aproape 80%. Banii care au 

fost plătiți de către consiliul județean ne-au fost rambursați de la Comisia 

Europeană, dar acești bani aferenți acestui proiect trebuie să rămână și nu pot fi 

utilizați până la terminarea proiectului, într-un alt scop. Totalul excedentului 

județului pentru anul trecut este de 69,8 milioane lei, din care 62,3 milioane sunt 

aferenți SMID.  

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat  

 

HOTĂRÂREA NR.6/2018 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului,  

rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2017 

 

Președintele Gabriel Zetea: 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

majorării tarifului lunar pentru un agent de securitate din cadrul Serviciului 

județean de pază Maramureş. 

Este vorba de actualizarea tarifului determinat de creșterea salariului 

minim pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei, începând cu 1 ianuarie 2018. 

Proiectul a fost avizat favorabil în 3 comisii de specialitate: comisia 

pentru buget-finanțe, comisia juridică și comisia pentru muncă și solidaritate 

socială.  

 

Cu 33 voturi pentru s-a adoptat  

 

HOTĂRÂREA NR.7/2018 

privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent de securitate 

din cadrul Serviciului județean de pază Maramureş 

 



15 
 

Președintele Gabriel Zetea: 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

cotizațiilor Județului Maramureș reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș 

pentru Asociația Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest, Asociația 

Microregională Mara - Natur, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – 

Moisei și Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi pe anul 2018.  

Vorbim despre parteneriatele pe care le-am aprobat anul trecut cu cele 4 

GAL-uri care desfășoară atât de multe proiecte cu finanțare europeană, atât 

pentru administrațiile publice locale, cât și pentru persoane fizice sau juridice; 

este de fapt contribuția consiliului județean în sumă de 50 mii lei, pentru fiecare 

din aceste grupuri de acțiune locală.  

Comisia pentru economie și cea pentru buget-finanțe au acordat aviz 

favorabil proiectului. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, eu aș relua 

rugămintea pe care am adresat-o executivului în cadrul comisiei de buget-

finanțe, referitor la prezentarea unui raport din partea acestor asociații, în cadrul 

următoarei ședințe de consiliu, legat de activitățile desfășurate în cursul anului 

anterior, proiectele care au fost accesate și modul lor de implicare în dezvoltarea 

locală și regională. 

Absolut corect. Până la ședința viitoare, fiecare consilier județean va avea 

în mapa de ședință o informare cu privire la activitatea fiecărui GAL, pentru a 

se vedea contribuția acestora în ceea ce privește scrierea fiecărui proiect cu 

finanțare europeană în județul Maramureș.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: D-le președinte, stimați colegi, 

eu locuiesc în fostul GAL Munții Maramureșului, pentru desființarea căruia știu 

că nu este vinovat consiliul județean. Dar aș vrea să o întreb pe d-na Breban 

dacă se mai poate face ceva, sau consilierul județean Nicolae Mișulec să doarmă 

liniștit, că nu se mai poate face nimic?!  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Vă răspund eu: consilierul 

județean Mișulec nu trebuie să doarmă, ci să meargă și să ia inițiativa, să vă 

reconstituiți, pentru că este posibil!  

Consilierul județean Cornel Varga: E ceva mai greu la colegul 

Mișulec, din cauza diplomelor! 

Consilierul județean Cristian Anghel: Constituirea unui GAL și 

aprobarea strategiei pentru asemenea structură asociativă se face pe mandat de 

finanțare, sau perioadă de finanțare. Deci, în acest moment, să se constituie un 

nou GAL, trebuie să îndeplinească condițiile de exigență prevăzute în 

documentația ca atare, profilul urban/rural, privat/public și celelalte, și să 

depună spre aprobare acea strategie. Cred că poate fi vorba de așa ceva, în 

momentul în care se reorganizează anumite unități administrativ-teritoriale din 

zona respectivă, să înglobeze un anumit număr de locuitori și să depună pentru 

perioada următoare de finanțare.  

Consilierul județean Ion Beuca: O recomandare pentru prietenul meu 

Nicolae Mișulec: să nu se apuce să înființeze un ONG de tip GAL ca mai apoi 
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să ceară fonduri de la consiliul județean, pentru că intră în conflict de interese și, 

tare mă tem, că n-o să îi folosească diplomele obținute la nimic!  

Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu mai aveți interpelări, vă supun la 

vot proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru,  

 

HOTĂRÂREA NR.8/2018 

privind aprobarea cotizațiilor Județului Maramureș  

reprezentat prin Consiliul Județean Maramureș pentru Asociația  

Grup de Acțiune Locală Maramureș Vest, Asociația Microregională  

Mara - Natur, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei – Moisei  

și Asociația Grupul de Acțiune Locală Mara – Gutâi, pe anul 2018 

 

Președintele Gabriel Zetea: 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual ce fac 

parte din familia ocupațională „Administrație”, din aparatul de specialitate al 

Consiliului județean Maramureș, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecția Copilului Maramureș și al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor.  

Sunt câteva explicații aici. Anul trecut, printre-un proiect de hotărâre am 

aprobat coeficienții pentru angajații acestor trei instituții menționate aici. Azi nu 

facem decât să menținem acei coeficienți, prin înmulțirea lor cu salariul minim 

pe economie aflat în plată începând cu data de 1 ianuarie anul curent. Prin 

aceasta se acoperă creșterea contribuțiilor sociale pe care le va avea de plătit 

fiecare salariat și se asigură chiar și o creștere a salariilor acestor angajați. Spun 

acestea pentru că am văzut în presa națională și în cea locală câteva știri că noi, 

consiliul județean Maramureș, am fi cerut bani de la guvern pentru asigurarea 

salariilor funcționarilor din consiliu. Nu am cerut așa ceva niciodată. Nu am 

avut niciodată probleme în acoperirea fondului de salarii pentru aparatul de 

specialitate și pentru demnitarii din cadrul consiliului. Am infirmat această știre 

celor care ne-au sunat de la televiziunile centrale, dar, din păcate, unii au 

continuat cu această știre falsă și nu au transmis dezmințirile mai departe. 

Repet, avem suficiente resurse financiare pentru a acoperi necesarul financiar 

pentru plata tuturor salariilor legate de funcționarea consiliului județean și a 

instituțiilor din subordine. Mai mult, vom discuta cu fiecare instituție în parte 

bugetul pentru anul 2018, însă acoperirea cheltuielilor de funcționare ale 

acestora a fost asigurată de fiecare dată de către noi. 

În ceea ce privește grilele de salarizare pe care le aveți în anexă, nu 

vorbim de cele mai mari salarii date de vreun consiliu județean din România, ci, 

din contră, despre o medie făcută în urma analizelor făcute de aparatul propriu 

și în special de către d-na secretar Todoran Aurica, comparativ cu alte consilii 

județene. Mi se pare că este un nivel al coeficienților normal, care poate fi 
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suportat fără nici un fel de problemă de către actualul buget al consiliului 

județean. 

Proiectul a fost avizat favorabil în 3 comisii de specialitate: comisia 

pentru buget-finanțe, comisia juridică și comisia pentru muncă și solidaritate 

socială.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, v-aș ruga să 

explicați plenului diferența mare care apare pentru marea majoritate, între 

funcționarii de execuție și cei de conducere. Și am ruga-o pe d-na secretar, dacă 

ne poate prezenta situația salariilor și la alte câteva județe din regiunea de nord-

vest, să zicem.  

Președintele Gabriel Zetea: Singurele modificări care s-au operat, așa 

cum am discutat și în comisia de buget-finanțe, sunt pentru funcțiile publice de 

conducere, pentru că exista o apropiere mult prea mare la nivel de coeficient, 

între funcțiile de execuție și cele de conducere, adică cei care poartă 

responsabilitatea. E normal dacă ai responsabilitatea semnăturii să fi remunerat 

ca atare, diferit față de cei cu funcție de execuție. Am susținut acest punct de 

vedere, am negociat acești coeficienți de ierarhizare cu aparatul propriu al 

consiliului și cu reprezentanții sindicatului, și toată lumea este mulțumită. 

Vorbim despre salarii absolut decente în acest moment în cadrul Consiliului 

județean Maramureș.  

O rog pe d-na secretar să vă dea câteva exemple punctuale de diferențe de 

coeficienți între județul Maramureș și alte județe 

Secretarul județului, Aurica Todoran: Doresc să precizez mai întâi că 

funcționarii publici de conducere beneficiază doar de acel coeficient, înmulțit cu 

salariul minim pe economie, în care este inclus sporul de vechime. Din această 

cauză a apărut o diferență prea mică între ei și funcționarii publici de execuție, 

pentru că la funcționarii de execuție, care aveau coeficient de ierarhizare  la 

gradația 0, deci se pornea de aici, li se aplicau majorările corespunzătoare 

vechimii în muncă și se ajungea la un sport de vechime de până la 25 la sută 

care i se aplica funcționarului de execuție, în condițiile în care funcționarul de 

conducere rămânea strict la nivelul coeficientului din grilă. Colegii mi-au 

prezentat aceste comparații, și o să vă dau un singur exemplu, cel pentru funcția 

de șef birou care, anul trecut, la nivelul județului Maramureș avea coeficient 

4,55, la Bistrița Năsăud avea 5,14, la Satu Mare 5,50, la Mureș 5,50, la 

municipiul Baia Mare 4,90, iar la Cluj 6,61. Sigur noi nu ne putem compara cu 

județul Cluj, dar de la 4,55 până la 6,61 e o diferență. Calculul și fundamentarea 

de această dată s-a făcut prin aplicarea acelor coeficienți diferențiali între 

funcționarii de conducere și cei de execuție, în procent de 25% pentru șef birou, 

30% pentru șef serviciu și 50% pentru directori. Așa era în legislația veche în 

mod explicit, acum legislația nu prevede și lasă la latitudinea consiliului să 

stabilească acești coeficienți, bineînțeles cu limitarea maximă să nu depășească 

venitul salarial al unui vicepreședinte.  
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Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu mai sunt întrebări, vă supun spre 

adoptare proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Călin Bota: Eu nu am o întrebare, ci un 

amendament, care vizează articolul 6 din acest proiect de hotărâre și pe care 

propun să îl eliminăm și să renumerotăm celelalte articole în mod 

corespunzător.  

Președintele Gabriel Zetea: Nu sunt de acord. Este o propunere făcută 

de mine în ceea ce privește salarizarea unitară și coeficienții care sunt aprobați 

pentru demnitari, dar și posibilitatea acordării sporului de 25% și am crezut că 

totuși este nevoie de a se pune o limită a sumelor pe care Consiliul județean 

Maramureș trebuie să le deruleze în ceea ce privește fondurile europene, pentru 

ca și demnitarii să beneficieze de acest spor.  

Dar trebuie să supun votului amendamentul propus de dvs.  

 

Amendamentul propus de consilierul județean Călin Bota a căzut la vot, 

cu 8 voturi pentru, 23 voturi împotrivă și 2 abțineri. 

  

Președintele Gabriel Zetea: D-le Bota, nu cred că e normal să acordăm 

acest spor direct demnitarilor, ci să existe o limită minimă a proiectelor cu 

finanțare europeană nerambursabilă pe care instituția trebuie să le deruleze 

înainte de a acorda acest spor. Adică am pus o limitare pentru demnitari.  

Supun acum adoptării plenului proiectul de hotărâre așa cum a fost el 

întocmit. 

 

S-a adoptat, cu 27 voturi pentru și 6 abțineri, 

 

HOTĂRÂREA NR.9/2018 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 

 și personalul contractual ce fac parte din familia ocupațională 

„Administrație”, din aparatul de specialitate al Consiliului județean 

Maramureș, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția 

Copilului Maramureș și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

 

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, nu am vrut să 

iau cuvântul înainte de votarea acestui proiect de hotărâre, dar acum o voi face. 

Sigur că mă bucur pentru toți colegii din aparatul de specialitate, pentru că au 

ajuns la niște salarii decente, însă modul cum s-a făcut salarizarea de la nivelul 

coaliției de guvernare este un lucru care nu știu unde va duce, pentru că eu unul, 

sincer, nu pot să îl înțeleg. Spre exemplu, atunci când comparăm salariile din 

sectorul care ar trebui să fie prioritar în România – și mă refer aici la învățământ 

și educație – și de unde ar trebui să se pornească formarea de specialiști în 

această țară, putem observa că un asistent universitar cu 5 ani vechime are 

actualmente un salariu de 2.889 lei, iar în administrație, un consilier/inspector 
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asistent are 4.400 lei, în timp ce tot în administrație, un referent cu studii medii 

câștigă acum un salariu de 3.400 lei; un lector universitar cu 15 ani vechime are 

un salariu de 3.298 lei, iar un referent principal, fără studii superioare, 3.400 lei; 

un conferențiar universitar cu o vechime în muncă de 30 de ani este retribuit cu 

4.626 lei, în timp ce un consilier/inspector superior din familia ocupațională 

”Administrație” va avea un salariu de 6.080 lei; un referent de specialitate 

superior, cu studii de scurtă durată are un salariu mai mare decât al unui 

conferențiar universitar! 

 Președintele Gabriel Zetea: Dar, d-le consilier, ce legătură are asta cu 

consiliul județean și cu ordinea de zi? E o remarcă sau o declarație politică? 

Pentru că am stabilit ca declarațiile politice să le facem la începutul ședințelor 

de consiliu, altfel de fiecare dată vom întrerupe ședința, pentru că ba ne amintim 

că mai trebuie să atacăm o dată partidul de guvernământ, ba ni s-a dat, știu eu, 

sarcină de la partid să mai citim câte o chestie în plenul ședinței de consiliu 

județean! Lectorul universitar nu are nici o legătură cu aparatul propriu al 

consiliului județean și cu proiectul de pe ordinea de zi! Dacă mai vreți o tură de 

declarații politice, nici o problemă, rămânem la finalul ședinței și le faceți!  

 Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, era doar o 

reflecție la ceea ce s-a discutat mai înainte, la punctul respectiv!  

Președintele Gabriel Zetea: D-le consilier, pe această grilă de salarizare, 

având în vedere modificările care s-au făcut în domeniul sănătății, Spitalul 

județean, datorită managementului performant al doamnei Sorina Pintea, 

reușește să dea salarii pentru medici de 20-25 de mii de lei net, aici în Baia 

Mare ! Sunt de acord că nu toate problemele din România sunt rezolvate în 

sistemul bugetar și nu fiecare bugetar are o creștere salarială dublă sau triplă, 

pentru că astăzi nici nu permite bugetul României așa ceva, dar există creșteri 

de venituri, o creștere a salariului mediu, după cum statisticile ne-o arată și nu 

după cum spun partidele politice. În rest, dacă vreți să mai discutăm pe legea 

salarizării rămânem după ședință și discutăm. 

Consilierul județean Călin Bota: Sigur că este remarcabilă această 

creștere a netului vicepreședinților consiliului județean dincolo de dublul 

brutului unui profesor universitar, însă toate aceste chestiuni, raportat și la 

creșterile care au loc la nivelul aparatului administrativ duc într-o direcție 

asupra căreia vă rog, pe dvs. cei trei aflați la conducerea consiliului județean, să 

vegheați în perioada următoare. Toate aceste creșteri salariale ar trebui să fie 

dublate și de creșterea profesionalismului, creșterea implicării funcționarilor și 

atingerea unor performanțe de către toți cei implicați în actul administrativ, 

astfel încât să nu mai avem experimente de genul celor avute la începutul anului 

trecut, la sfârșitul anului 2016, când aveam proiecte de hotărâri pe care le 

revizuiam lunar fiindcă anumite lucruri nu erau pregătite din timp, și nici să nu 

mai apară documentații vizavi de care compartimentele de specialitate să nu știe 

ce se întâmplă în cauză. Trebuie să fim foarte serioși, și este adevărat că 

administrație cu oameni plătiți foarte prost nu se poate face, dar având în vedere 
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starea economică a națiunii române din aceste zile, precum și aceste diferențieri 

care s-au făcut între sectorul public și cel privat, obligă sectorul public să fie 

extrem de serios, de eficient și de dedicat muncii pe care o are de făcut și vizavi 

de ceea ce înseamnă viitorul județului Maramureș în ceea ce privește aparatul 

consiliului județean și alte aparate de specialitate ale celorlalte comunități. D-le 

președinte, vizavi de această chestiune aveți o mare responsabilitate și vă rog să 

nu abdicați de la ea. 

 Președintele Gabriel Zetea: Nici nu am făcut acest lucru, iar dacă vă 

aduceți aminte, chiar de la începutul mandatului am cerut ca munca în consiliul 

județean să fie cu adevărat una profesionistă. Și încă de la începutul anului 

trecut, când împreună cu dvs., consilierii județeni, am hotărât aceste creșteri 

salariale, pentru a avea o remunerație decentă pentru munca pe care o 

desfășoară acești oameni, există și rezultate. Să nu uităm că pe parcursul anului 

trecut consiliul județean a semnat contracte de peste 100 de milioane de euro în 

ceea ce privește reabilitarea drumurilor județene, plus că avem în desfășurare 

alte proiecte, cum este S.M.I.D. sau câteva proiecte transfrontaliere, dar sunt 

mult peste o sută milioane euro, bani pentru care aparatul propriu al consiliului 

muncește în fiecare zi. Este un volum de muncă imens pentru ca aceste proiecte 

să fie, în primul rând, aprobate. Eu nu știu când a mai existat o atât de mare 

afluență financiară în județul Maramureș, atât pe fonduri europene cât și pe 

fonduri guvernamentale. Cred că niciodată! Am să vă fac o comparație a 

fondurilor europene absorbite în fiecare an, de fiecare președinte al consiliului 

județean, de când vorbim despre fonduri europene în județul Maramureș, și cu 

ceea ce s-a întâmplat anul trecut și desigur în următorii ani pe care o să-i avem 

noi, acest executiv. Dar această muncă nu o putem face doar la nivel politic și 

declarativ. Cei care sunt furnicuțele pe aceste probleme sunt oamenii din 

aparatul propriu al consiliului județean, de care avem nevoie și fără de care 

aceste proiecte cu finanțare europeană nu vor fi finalizate niciodată! De aceea, 

în continuare eu le voi susține – sigur, în concordanță cu politica PSD, care-și 

dorește creșterea remunerațiilor pentru fiecare român, sigur, în mod treptat, nu 

deodată. O politică de creștere a veniturilor românilor va fi susținută și de către 

mine, ca reprezentant al Partidului Social Democrat, pentru că este nevoie de 

așa ceva. Astăzi deocamdată nici nu vorbim de o creștere, ci doar de o 

menținere a salariilor pe care le-am votat anul trecut, când nici măcar nu am 

avut acest gen de dezbateri. 

Consilierul județean Călin Bota: Nu pot să nu remarc zâmbetul generat 

pe fața vicepreședinților consiliului județean, ca urmare a încununării muncii lor 

de a atrage acei o sută de milioane de euro! 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Eu cred că suferiți cu vederea, că 

eu nu am zâmbit!  

Președintele Gabriel Zetea: Haideți să continuăm.  
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10. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a unui imobil aparținând 

domeniului public al judeţului Maramureş.  

Comisiile de buget-finanțe și juridică au avizat favorabil proiectul. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.10/2018 

privind darea în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Maramureş a unui imobil  

aparținând domeniului public al judeţului Maramureş 

 

Președintele Gabriel Zetea: 11. Proiect de hotărâre de modificare a 

Hotărârii nr. 165/23.08.2016 privind aprobarea contractării unui credit bancar 

de către Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea 

investiției publice de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe 

aeroportuare”.  

Comisiile de buget-finanțe și juridică au avizat favorabil proiectul. 

După cum știți, în anul 2016 am votat aprobarea contractării unui credit și 

apoi garantarea din partea consiliului județean a unui credit bancar pentru 

acoperirea investiției de modernizare și prelungire a pistei aeroportului. Acest 

credit nu mai este necesar, având în vedere sumele importante de bani pe care 

județul Maramureș le-a primit din partea guvernului român – 15 milioane lei 

acordați anul trecut prin legea bugetului de stat, apoi alocarea a 25 de milioane 

lei din rezerva aflată la dispoziția guvernului, încă 5 milioane de lei tot din 

rezerva guvernamentală, precum și suma de 15 milioane de lei aprobați prin 

amendament la legea bugetului de stat. De asemenea, a mai fost o sumă de 3 

milioane de lei pe care consiliul județean i-a virat deja către aeroport, ca și 

contribuție proprie la acest proiect. Vorbim așadar de 63 milioane de lei, care 

știm că deja aeroportul a putut să îi achite către executantul lucrării. Mai avem 

un rest de aproximativ 29 de milioane lei pentru această lucrare. Creditul pe 

care consiliul județean l-a aprobat are o valoare de 76 de milioane lei, de care nu 

este nevoie. Astăzi vă propunem modificarea structurii creditului. Sigur că nu 

putem reduce suma totală, dar vorbim despre 59 milioane lei pentru lucrările de 

acolo și de 17 milioane de lei pentru finanțarea achizițiilor de echipamente 

aeroportuare. Noi nu vom transmite decât această sumă de 17 milioane lei 

înspre comisia de aprobare a creditelor locale, pentru că acolo avem nevoie, să 

achiziționăm acele echipamente astfel încât să putem operaționaliza zborurile pe 

Aeroportul Maramureș. Pentru cealaltă sumă de care nu avem nevoie, voi face 

toate demersurile la Guvernul României, astfel ca și restul de 29 de milioane lei, 

pentru plata lucrărilor efectuate la aeroport să ne parvină din surse 

guvernamentale, nu din credit.  
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Consilierul județean Călin Bota: Păi, dacă nu avem nevoie de acest 

credit atunci de ce îl mai menținem? De ce nu mergem doar pe cele 17 milioane 

necesare echipamentelor? 

Președintele Gabriel Zetea: Pentru că aeroportul a demarat o achiziție 

pe întreaga sumă, noi acum schimbăm doar structura creditului respectiv și nu 

putem reduce acum suma pentru că ei au făcut achiziția pe o anumită sumă. 

Altfel am fi făcut-o până acum, dar se denaturează sensul achiziției deja 

desfășurate de către aeroport.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Da, asta era de fapt și natura 

întrebării, că este important să se știe că achiziția deja a fost făcută și că cel care 

ne creditează în acest moment este CEC BANK.  

Președintele Gabriel Zetea: Să ne înțelegem: nu ne creditează că nu e 

semnat nici un contract. Există o achiziție demarată, există o opțiune pentru 

acest credit însă nu există nici un leu pe care l-am tras și nu ne dorim decât să 

cerem comisiei pentru aprobarea creditelor această sumă, pentru echipamente și 

nu pentru altceva.  

 

Cu 32 voturi pentru s-a adoptat  

 

HOTĂRÂREA NR.11/2018 

de modificare a Hotărârii nr. 165/23.08.2016 privind aprobarea 

contractării unui credit bancar de către Regia Autonomă  

Aeroportul Internațional Baia Mare pentru realizarea investiției publice  

de interes județean „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare” 

Președintele Gabriel Zetea:  12. Proiect de hotărâre de modificare a 

Hotărârii nr. 166/23.08.2016 privind aprobarea garantării creditului bancar 

intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Internaţional 

Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice de interes judeţean „Extindere şi 

modernizare suprafeţe aeroportuare”.  

Este o consecință a proiectului de hotărâre anterior, iar dacă nu sunt 

întrebări, vi-l supun la vot. 

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

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.12/2018 

de modificare a Hotărârii nr. 166/23.08.2016 privind aprobarea garantării 

creditului bancar intern ce urmează a fi contractat de Regia Autonomă 

Aeroportul Internaţional Baia Mare pentru realizarea investiţiei publice  

de interes judeţean „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare” 
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Președintele Gabriel Zetea: 13. Proiect de hotărâre privind 

implementarea în parteneriat a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță” la 

nivelul judeţului Maramureș pentru anul 2018.  

Comisiile: de buget-finanțe, de învățământ-cultură, și de sănătate au 

avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 Consilierul județean Ioan Buda: Am o întrebare aici: având în vedere 

că asociația Ovidiu.Ro este din Bacău, cum va face legătura? 

 Președintele Gabriel Zetea: Acest proiect este de fapt un program ce se 

desfășoară la nivel național, iar Asociația Ovidiu.Ro este parte în fiecare județ, 

apoi parteneriatul este aprobat între Consiliul Județean Maramureș, Instituția 

Prefectului județului Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și 

Asociația Ovidiu.Ro, fiecare cu atribuțiile specifice, conform protocolului 

încheiat. 

 

 Cu 31 voturi pentru a fost adoptată 

 

HOTĂRÂREA NR.13/2018 

privind implementarea în parteneriat a proiectului „Fiecare Copil  

în Grădiniță” la nivelul judeţului Maramureș pentru anul 2018 

 

Președintele Gabriel Zetea: 14. Proiect de hotărâre privind participarea 

Judeţului Maramureş la acțiuni și evenimente naţionale şi internaţionale de 

promovare turistică pentru anul 2018.  

Comisia de buget-finanțe și comisia pentru tineret și sport au avizat 

favorabil proiectul de hotărâre. 

Președintele Gabriel Zetea: Câteva precizări aici: în Anexă aveți lista 

propunerilor de participare a Consiliului Județean Maramureș la diferite târguri 

internaționale. Nu este obligatoriu să participăm, e doar o opțiune, în sensul în 

care să putem discuta cu Ministerul Turismului ca partener al nostru în 

promovarea județului Maramureș și, după ce vom avea certitudinea că vom 

putea participa într-o anumită locație, vom veni ulterior pentru a vă prezenta 

detaliile acestei participări. 

Dacă nu aveți întrebări, vă rog să trecem la vot. 

 

 S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.14/2018 

privind participarea Judeţului Maramureş la acțiuni și evenimente 

naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 2018 

 

Președintele Gabriel Zetea: 15. Proiect de hotărâre privind participarea 

Judeţului Maramureş la acţiuni şi evenimente din domeniul relațiilor 

internaționale în anul 2018.  
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În Anexă aveți de asemenea propunerile de evenimente și invitațiile pe 

care le avem în acest moment din partea diferiților parteneri pe acest domeniu al 

relațiilor internaționale. Nu vorbim despre delegații mari care să participe la 

aceste întâlniri, dar având în vedere faptul că discutăm despre organizarea în 

vară, în județul Maramureș, a Academiei de Vară a Adunării Regiunilor 

Europei, ar fi important să ne deplasăm acolo pentru a discuta felul cum vom 

organiza această manifestare, care va fi una dintre principalele acțiuni ale 

Maramureșului în întreg anul 2018. În ce privește celelalte invitații pe care le 

avem, mai mult ca sigur că nu ne va permite timpul să participăm la toate, 

având în vedere că anul 2018 este Anul Centenar al României. Dar, în funcție de 

disponibilitatea noastră, a tuturor, vom discuta la momentul oportun fiecare 

participare în parte.  

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

programarea acestor deplasări pe domeniul relațiilor internaționale ar trebui să 

fie dublată și de o bugetare pentru fiecare astfel de deplasare. Pentru a nu intra 

într-o situație mai delicată, cum a fost cea generată de deplasările din cursul 

anului anterior, care conduc la rezilierea sau revocarea unui acord de parteneriat 

pe care l-am avut cu Asociația Nord Cooperare și Integrare, ca urmare a 

deplasărilor făcute în Orientul Mijlociu ce nu au fost dublate și de consolidarea 

elementelor relaționale inițiate, și care, probabil, au condus chiar la un litigiu 

legat de finanțarea unor părți a ceea ce însemna organizarea și buna derulare a 

acelor deplasări.  

Președintele Gabriel Zetea: Haideți să nu dezinformăm. Divergența care 

există în acest moment între Consiliul județean Maramureș și cei de la A.N.C.I. 

nu are nici o legătură cu deplasarea, ci pur și simplu cu o dorință a lor de a avea 

mult mai mulți bani puși la dispoziție de către noi pentru ceea ce își doresc să 

facă. Eu nu spun că e un lucru rău, însă oportunitatea finanțării unui anumit 

parteneriat sau a unor direcții de dezvoltare a relațiilor internaționale ne 

aparține, aparține fiecărui consilier județean în parte, prin vot, și nu ne poate 

obliga nimeni să dezvoltăm o relație pe care o dorim sau nu. Este la latitudinea 

noastră și nu la cea a unei simple asociații. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, nici nu am spus 

altceva; am spus doar că trebuie mai bine pregătite și ar trebui bugetate, tocmai 

în cazul în care, dacă există parteneri, așa cum avem în fața noastră acum acest 

Acord între Regiunile Europei și Maramureș, și pe care va trebui să-l aprobăm 

în viitor, ca pentru toate aceste deplasări/relaționări care urmează a fi derulate în 

2018 să avem stabilit un program și un buget, tocmai pentru a ști despre ce este 

vorba și a nu fi luați prin surprindere. Altfel, mi se pare că ne manifestăm     

într-un mod pompieristic. Și suntem totuși într-o administrație cu remunerații 

corespunzătoare, cu conducători remunerați și apreciați corespunzător! 

Președintele Gabriel Zetea: De acord parțial cu dvs., d-le consilier. În 

cadrul bugetului propriu al consiliului județean există linie de bugetare pentru 

așa ceva, dar este una globală. Eu nu pot ști în acest moment dacă vom 
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participa, să zicem, la Forumul Euro DC din 18 aprilie, sau cine dintre noi va 

dori să participe la plenarele de toamnă ale Comisiilor A.R.E., după ce noi vom 

fi organizat Academia de Vară a Adunării Regiunilor Europei. În general, la 

întâlnirile A.R.E. participă două persoane, adică un demnitar alături de un 

reprezentant al Biroului de Relații Internaționale și asta nu implică un efort 

financiar deosebit. Vom putea discuta aceste chestiuni peste două săptămâni 

când discutăm despre buget, însă nu punctual, ci doar tot așa, pentru potențialele 

destinații pe care le vom avea în 2018, apoi, așa cum ne-am obișnuit, vom 

discuta punctual fiecare participare. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, colegul meu a 

ridicat această problemă pentru că am discutat-o și în comisia de buget-finanțe 

și pentru că, atunci când ne gândim la un program este firesc să ne gândim că 

atunci când îl vom bugeta global, cum ați spus dvs., prin însumarea tuturor 

acestor cheltuieli ne va da atât cât ne ziceți dvs., dar cred că s-ar fi putut și acum 

anticipa cât de cât care vor fi cheltuielile cu aceste deplasări.  

Președintele Gabriel Zetea: Păi, dvs., d-le Kovacs, ați fost președinte de 

consiliu județean și știți că bugetul se face pe estimări, adică la începutul anului 

ne gândim pe fiecare capitol bugetar cam ce nevoi financiare am avea. Dacă 

intervin modificări, rectificăm bugetul pe parcurs, în funcție de necesități! 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Dvs. ați afirmat că nu avem cum 

să știm dinainte cine va participa și în acest sens nu vom ști nici de câți bani o să 

fie nevoie! 

Președintele Gabriel Zetea: Repet, avem estimativ un anumit necesar pe 

2018, pe care putem să-l comparăm cu cel din anii trecuți, 2017 sau 2016 și în 

funcție de istoria și execuția anuală a fiecărui capitol bugetar, vom propune 

bugetul pe anul 2018. În două zile o să vedeți pe site prima propunere de buget, 

care apoi va fi discutată cu fiecare comisie în parte și cu fiecare instituție din 

subordinea noastră. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: D-le președinte, să fim așa, mai 

maleabili și mai constructivi. Îmi asum această sarcină, impusă oarecum de 

către colegii consilieri din opoziție, și o să estimăm cumva alături de colegii din 

aparatul de specialitate, din departamentul de specialitate, raportat la experiența 

pe care am avut-o la celelalte deplasări.  

Președintele Gabriel Zetea: D-le vicepreședinte, nu vreau să vă tai 

elanul, dar propunerea de buget este apanajul ordonatorului principal de credite! 

Așa că eu o să fac aceste propuneri, în funcție de discuțiile pe care le voi avea 

cu fiecare în parte! 

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, eu fac parte 

dintre acei consilieri județeni care v-au votat. În consecință, îmi permit să vă fac 

o recomandare părintească: aceea de a nu cădea în capcana de a primi același 

nume ca și Marinel Kovacs, cu toate că el, ca președinte de consiliu județean, a 

avut performanțe internaționale superbe pe vremea aceea! 
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Președintele Gabriel Zetea: Voi fi extrem de atent să nu primesc un 

astfel de apelativ, dar nici nu vreau să fiu mână largă pentru orice. Trebuie 

discutat punctual, pe fiecare proiect pe care-l avem. Nu cred că se pune 

problema că județul Maramureș n-a fost reprezentat la cel mai înalt nivel, atât în 

domeniul promovării turistice cât și în cel al relațiilor internaționale, cel puțin în 

ultimii doi ani. Dar mergem doar acolo unde chiar este nevoie, unde avem 

parteneriate, unde Ministerul Turismului ne asigură de cea mai mare vizibilitate. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, pentru cuvântul 

”cumpătare” putem identifica multe sinonime, dar cred că este unul din 

atributele fundamentale pe care trebuie să-l aibă orice conducător al unei 

instituții publice, orice gestionar al unui buget public.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, eu vă suspectez 

că înainte de ședință vă înțelegeți cu ce să vă critice colegii liberali! 

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

documentului care vizează activitatea de relații internaționale se spune că vor 

avea loc și alte întâlniri cu regiuni cu care suntem înfrățiți. Din punctul meu de 

vedere sunt tot la fel de importante, dacă nu chiar mai importante, pentru că 

vizitele unor delegații oficiale în Maramureș, ale unor guverne regionale cum ar 

fi Veneto, Flevoland sau altele, ar deschide nenumărate oportunități de 

colaborare, inclusiv economică, și eu v-aș ruga să faceți eforturi și în acest sens. 

E bine că ne promovăm turismul și produsele tradiționale la Berlin, dar să nu 

uităm și de aceste vizite, faceți-le invitația și fiți proactiv în acest sens, pentru că 

asta va duce și la stabilirea unor relații economice.  

Președintele Gabriel Zetea: De acord. Asta și vrem să facem, așa cum 

am discutat și în anul 2016 în cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe și de 

strategii de dezvoltare și relații internaționale, să reluăm aceste relații. Primul 

pas îl vom face noi, desigur, probabil prin a participa la un eveniment organizat 

de ei, după care îi vom invita și noi, la rândul nostru, în Maramureș. Trebuie să 

ne asumăm această chestiune, chiar cu riscul de a fi în continuare criticați de o 

anumită parte a presei, care va spune că iar ne plimbăm pe bani publici, în loc să 

înțeleagă modul acesta în care funcționează relațiile internaționale. În ceea ce 

privește proiectele comune pe care le face Biroul de Relații Internaționale , 

menținem parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv când erați dvs. președinte, 

d-le Kovacs, adică avem în continuare aceleași regiuni partenere din Europa.  

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, ca să aveți un 

lucru benefic în toată povestea asta, cred că ar trebui să invitați și presa, care 

constată că sunt anumite lucruri ale noastre care nu au chiar consistența și 

finalitatea lor, să fie prezentă la aceste deplasări, pentru că pot să prezinte 

obiectiv aceste lucruri, de acolo, de la fața locului. Și spun asta și pentru că 

prezența noastră la Berlin a fost prezentată într-un fel în media și într-un alt fel 

de către mine, astăzi în ședința aceasta. Maramureșul a fost promovat foarte 

bine la Berlin, și nu neapărat cu dansuri populare ! 
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Președintele Gabriel Zetea: Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun spre 

adoptare proiectul de hotărâre. 

Comisia de buget-finanțe și comisia pentru strategii, proiecte de 

dezvoltare și relații internaționale au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

 

 S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.15/2018 

privind participarea Judeţului Maramureş la acţiuni şi evenimente  

din domeniul relațiilor internaționale, în anul 2018 

 

Președintele Gabriel Zetea: 16. Proiect de hotărâre privind organizarea 

evenimentului „Academia de Vară ARE” în judeţul Maramureş în anul 2018, în 

colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei.  

Comisia de buget-finanțe și comisia pentru strategii, proiecte de 

dezvoltare și relații internaționale au avizat favorabil proiectul de hotărâre. 

Aveți în mape și Acordul între ARE și Județul Maramureș, care va fi 

gazda acestei Academii de Vară în acest an. În principal se vorbește de 

contribuția anuală a fiecărui membru ARE care este de 5.000 de euro, cu 

excepția anului în care regiunea joacă rolul de gazdă, adică noi vom fi anul 

acesta, iar contribuția noastră va fi de 12000 de euro. Sigur că efortul financiar 

va fi mult mai mare deoarece anul acesta vom fi gazda mai multor regiuni 

membre în această adunare, care vor dori să își trimită reprezentanți aici, să 

viziteze județul nostru, și ne vom implica toți pentru ca acești oameni să se 

simtă bine aici, la noi, în așa fel încât la întoarcerea în țara lor să vorbească 

despre Maramureș la superlativ.  

În urmă cu câteva zile, dl. vicepreședinte Dăncuș alături de d-na Mihaela 

Lițe de la Biroul Relații Internaționale au fost într-o deplasare la Bruxelles, 

unde au discutat în cadrul ARE chestiuni referitoare la organizarea acestei 

manifestări. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Aș vrea să fac o scurtă trecere în 

revistă a momentului în care s-a demarat această propunere, ca să vedem că 

deplasările în străinătate au și consistență și finalitate. În principiu, am participat 

la Adunarea Generală a Ansamblului Regiunilor Europene în luna martie sau 

aprilie împreună cu colegul Pop Sorin și în cadrul acelei întruniri am făcut 

propunerea boardului de conducere ARE să organizăm noi Școala de Vară în 

acest an, care este o activitate dedicată în special tinerilor, în contextul în care 

cunoșteam demersul municipalității băimărene de a candida pentru titlul de 

Capitală a Tineretului din România. Pe lângă propunerea noastră au mai fost și 

altele, ale unor organizații membre din Franța și Olanda. Cele trei propuneri au 

fost analizate, iar în luna octombrie am avut o vizită a Comitetului de organizare 

desemnat. După acest moment și în urma unei corespondențe cu acesta, 

Maramureșul a fost ales în boardul de conducere ca regiune organizatoare. Așa 
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că luni am fost la Bruxelles împreună cu Mihaela Lițe, am prezentat un draft de 

program, care a fost acceptat, sigur cu mici retușuri pe ici pe acolo, de către 

Comitetul de organizare. Tema propusă de noi este ”Patrimoniul cultural pentru 

atractivitate regională”, unde putem dezbate și aduce multe argumente vizavi de 

ceea ce înseamnă Maramureșul. Dealtfel, în cadrul celor 6 zile de desfășurare 

vor fi activități plenare, workshopuri, vizite de studiu la diferite obiective 

turistice și culturale din județul nostru. Fiind vorba de activități de tineret, vor fi 

și acțiuni de divertisment, pentru că este un concept care, deși nu l-am 

implementat noi, se practică, și cei care au participat la prima Școală de Vară, în 

anul 2006, în mandatul d-lui Kovacs, cred că își amintesc și acum cu plăcere de 

participarea la Festivalul Nunților, despre care vorbesc cât de frumos a fost. Noi 

le-am prezentat un program în care am inclus și momente de genul acesta, iar în 

momentul când va fi adoptat Protocolul, vi-l putem pune și pe acesta la 

dispoziție. 

Consilierul județean Sorin Pop: Dragi colegi, d-le președinte, aș vrea să 

completez puțin cele spuse de dl. vicepreședinte în legătură cu deplasarea 

noastră la Sänkt Pölten, unde delegația Maramureșului a depus cererea pentru 

organizarea acțiunii ce se va desfășura în vară. În momentul în care îți arăți 

disponibilitatea pentru așa ceva, toată lumea te privește cu alți ochi, mai ales că 

noi, județul Maramureș, o vreme lungă nu am participat la aceste Adunări. Și să 

nu credeți că avem timp liber atunci când ne deplasăm la asemenea întâlniri. 

Noi, cel puțin, acolo la Sänkt Pölten, în Austria, am avut un program foarte 

încărcat, am participat la consfătuiri și diverse discuții pe diverse teme. Eu mă 

bucur că am reușit să organizăm noi un asemenea eveniment.  

Da, organizarea acestei Academii de Vară este un mare succes al 

Maramureșului și vă rog pe toți să vă implicați în derularea acestei acțiuni, de la 

începutul până la finalul ei.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, sunt de acord și 

eu că este important să se implice cât mai multă lume în organizarea acestui 

eveniment, însă consider că e important să existe și un comitet local, pentru că 

cei care participă din exterior, atât tinerii, dar mai ales seniorii, sunt toți 

consilieri pe probleme de promovare a regiunilor lor, pe diverse domenii. Ei vor 

fi factori de multiplicare în regiunea lor și în toate celelalte regiuni ale ARE, 

aproape 300 la număr. În anul 2006 au fost prezenți în Maramureș reprezentanți 

din 23 de țări și acum e o mare bucurie pentru noi, ca județ, să organizăm pentru 

a doua oară acest eveniment. În 2006, la Mallorca, unde erau 500 de delegații 

din peste 260 de regiuni, am fost aplaudați și felicitați că am făcut una din cele 

mai reușite ediții a Școlii de Vară, din cele 11 de până atunci ! Cred că vom 

onora acest lucru, d-le președinte.  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Am și câteva detalii tehnice, dacă  

doriți. Împreună cu membrii comisiei de organizare care au fost în Maramureș 

am stabilit ca locație centrală a desfășurării evenimentelor Complexul Turistic 

Șuior, cu tot ce înseamnă cazare, săli de conferințe, restaurant, urmând să avem 
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și deplasări în Baia Mare, vizite la obiective turistice și culturale. Estimăm un 

număr de aproximativ 120 de participanți; recomandarea comitetului de 

organizare către regiunile membre este de a-și delega câte doi reprezentanți din 

fiecare regiune, într-o primă etapă, locurile urmând a fi reportate în cazul în care 

nu se vor înscrie. Recomandarea pentru regiunea-gazdă este să nu limităm 

participarea celor care doresc să vină, din județul Maramureș, astfel că vom 

vedea dacă, pe mecanismele de finanțare a organizațiilor pentru tineret, vom 

putea lansa această inițiativă de înscriere pentru toate organizațiile non 

guvernamentale.  

 Consilierul județean Anton Rohian: D-le vicepreședinte, vizavi de 

locație, cea de la Șuior este bine aleasă pentru întâlnirile colective, însă mă 

gândeam dacă nu ar fi bine să căutăm niște locații, pentru cei care vin pe diverse 

domenii. 

Președintele Gabriel Zetea: Nu, pentru că toată lumea trebuie să stea 

împreună, care să acomodeze toți participanții. Oricum, vor fi workshopuri, 

discuții, și deplasări și pe la alte obiective. Iar locația Șuior a fost aleasă tocmai 

de delegația ARE care a fost în județul Maramureș. 

Acum, dacă nu mai aveți întrebări, vă supun la vot proiectul. 

 

 S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.16/2018 

privind organizarea evenimentului „Academia de Vară ARE” în judeţul 

Maramureş în anul 2018, în colaborare cu Adunarea Regiunilor Europei 

 

Președintele Gabriel Zetea: 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş. 

Aviz favorabil de la comisia juridică. 

În proiectul de hotărâre este propunere pentru dl. vicepreședinte 

Moldovan George Dumitru. Eu am o propunere pentru dl. vicepreședinte 

Dăncuș Ioan Doru. Sunt și alte propuneri în afară de aceasta pentru dl. Dăncuș?  

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Stimați colegi, văd că aveți o 

sarcină foarte grea, nu vreau să vă influențez, și din această cauză nu voi 

participa la această procedură de vot. Vă las să vă liniștiți și să alegeți ceea ce 

doriți dvs. 

Consilierul județean Călin Bota: Pe mine mă îngrijorează atitudinea    

d-lui vicepreședinte Dăncuș, și spun acest lucru pentru că decizia domniei sale 

de a nu participa la vot cred că nu e legată de faptul că există o dispoziție legală 

aplicabilă în acest sens, ci cred că are îndoieli vizavi de ceea ce ar putea să facă 

domnia sa în această Asociație.  

Președintele Gabriel Zetea: Având în vedere că sunt prevederi legale 

contradictorii în ceea ce privește participarea la vot a celui în cauză și având în 
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vedere experiența pe care o aveți cu colegii de la PNL, nu ne mai dorim să 

contestați orice vot pe care-l dați în consiliul județean. Ca atare, dl. 

vicepreședinte s-a hotărât să nu mai voteze. 

Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Ca o precizare: am încercat să nu 

îl introduc în jocul acesta pe colegul George Moldovan, pentru că este mai 

proaspăt între noi, așa că mi-am asumat această responsabilitate. Oricum, îmi 

place să beau apă multă dimineața! 

Vicepreședintele George Moldovan: D-le președinte, având în vedere că 

necesită câteva minute de timp până se reglementează situația, dați-mi voie să-i 

răspund colegului meu de la PNL, președinte al organizației PNL Baia Mare. D-

le Bota, se zvonește în anumite cercuri politice că sunteți în imposibilitatea de a 

vă plăti secretara de la sediul partidului. Având în vedere că sunteți foarte 

interesat de indemnizația mea, vă sugerez să veniți lunar să vă donez din 

indemnizația mea spre sediul partidului, iar dacă nu reușiți nici așa să strângeți 

cele 12 milioane vă sugerez să aveți o discuție cu dl. Cerneștean, poate vă 

recompensați cu niște rujuri și parfumuri și până la urmă va fi și domnișoara 

aceea mulțumită.  

Președintele Gabriel Zetea: Stimați colegi, vă rog să opriți această 

discuție.  

Vă mai întreb o dată dacă mai sunt propuneri pentru desemnarea 

reprezentantului în AGA la A.D.I. Maramureș. 

Dacă nu sunt, rog întocmirea buletinelor de vot secret, cu propunerea 

pentru dl. vicepreședinte Dăncuș în această Asociație. 

Până atunci, trecem la următorul punct, la proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul 

de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă Baia Mare. Eu o propun pe 

d-na Liliana Moga. Sunt și alte propuneri? 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Am o nelămurire, d-le 

președinte: eu nu am văzut regulamentul, dar dacă așa scrie în el că trebuie să 

existe în această structură un reprezentant din partea consiliului județean, merg 

pe încredere. Doar că în expunerea de motive apare că acest regulament este din 

2007 și eu nu țin minte să ne fi cerut cineva să nominalizăm din partea noastră 

un coleg.  

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Este vorba de un 

Ordin al Ministerului Educației, nr.669/28.03.2007, iar anexa la ordin este acel 

regulament de organizare și funcționare, unde la art.5 alin.2 spune că din 

consiliul de administrație face parte un reprezentant desemnat de consiliul 

județean. Acum ne-au făcut solicitarea expresă, ne-au invocat acest temei legal 

și a fost inițiat proiectul de hotărâre. 

Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, ar fi bine ca dl. 

vicepreședinte Moldovan să revină în sală, pentru că dacă domnia sa are vreo 

problemă cu chestiunile de natură financiară ale vreunor partide politice trebuie 

să stea să rezolve problemele administrației județului aici. Răspunsul la 
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întrebarea pe care mi-a adresat-o, și care nu face altceva decât să reliefeze că în 

afară de faptul că nu și-a finalizat studiile universitare, nici cele preșcolare nu 

le-a finalizat! 

Președintele Gabriel Zetea: Îl rog pe dl. vicepreședinte să revină în sala 

de ședință. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Probabil că e la ”Mistic”! 

Președintele Gabriel Zetea: Haideți să continuăm cu ordinea de zi.  

Având în vedere că există avizul dat de comisia de specialitate și că nu 

sunt alte propuneri de candidatură în afară de d-na Moga, solicit întocmirea 

buletinelor de vot, cu acest unic candidat. 

Acum, mergem la al treilea proiect de hotărâre de această manieră, adică 

la proiectul privind numirea Comisiei de selecţie pentru membri Consiliului de 

administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A. 

Este propunerea de comisie pe care mi-o asum și pe care o aveți în mape 

cu toții. Această comisie va face selecția candidaților care vor depune ofertele 

pentru consiliul de administrație la această societate comercială. 

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

nedumerire aici. În acest moment se pune practic recomandarea Curții de 

Conturi, formulată în raportul de audit, întocmit în urma misiunii de auditare 

exercitată în cadrul acestei companii. Pentru a demara această procedură de 

selecție, ar trebui să se întâmple unul din două posibile scenarii: să avem posturi 

de administratori vacante sau să fi încetat mandatul. Eu am menționat că 

mandatul domniilor lor a încetat de drept, ca urmare a faptului că în acel termen 

legal de 90 de zile nu au supus dezbaterii și aprobării Planului și a Strategiei de 

administrare, în A.G.A., respectiv în consiliul județean. Pentru a putea demara 

aceste proceduri cred că ar fi trebuit mai întâi să luăm o hotărâre de încetare a 

mandatului și să numim administratori provizorii, până la finalizarea acestor 

proceduri.  

Președintele Gabriel Zetea: Am mai avut această discuție și din punctul 

meu de vedere sunt două discuții distincte, două lucruri distincte. O dată, noi am 

hotărât demararea procedurii pentru selectarea unor noi membri în consiliul de 

administrație la SC Drumuri - Poduri SA și deocamdată analizăm această 

situație, dar vă promit că până la următoarea ședință de consiliu județean vom 

avea un punct de vedere și mai aplicat.  

Comisia de selecție este compusă din: Simicorescu Sorina Olimpia și 

David Carmela Elena – de la Compartimentul Resurse Umane al Consiliului 

județean Maramureș, și d-na Breban Claudia – directorul executiv al Direcției 

de Dezvoltare și Implementare Proiecte. Aveți alte propuneri? 

Dacă nu sunt, rog să se întocmească buletinele de vot. 

Comisia juridică a dat aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

Intrăm la punctele suplimentare și vă supun atenției proiectul de hotărâre 

de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 167/ 2016 privind 

validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
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Maramureş. Aici ni se solicită înlocuirea d-lui Coste Dorin cu dl. comisar șef de 

poliție Velea Marius, reprezentatul Corpului Național al Polițiștilor. Este 

propunerea lor și noi nu facem decât să o validăm prin vot. La art.2 vom pune în 

concordanță hotărârea consiliului județean cu prevederile legii în ceea ce 

privește retribuirea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: D-le președinte, dar dacă este 

propunerea lor de ce trebuie să o votăm noi? Adică o instituție propune pe 

cineva iar noi supravizăm propunerea respectivă? 

Președintele Gabriel Zetea: Așa este, dar trebuie să supun la vot pentru 

că nu am încredere în consilierii județeni membri ai  PNL că nu vor ataca aceste 

hotărâri. 

Consilierul județean Ioan Cheudan: D-le președinte, legea prevede 

explicit cine face parte și nu lasă la latitudinea noastră dacă suntem de acord sau 

nu.  

Președintele Gabriel Zetea: Bun. Articolul 2 este legat de indemnizațiile 

de ședință ale membrilor ATOP, doar articolul 1 este legat de nominalizare. 

Votând secret votăm întregul proiect de hotărâre.  

Rog comisia de validare să preia cele 4 calupuri de buletine de vot, pentru 

toate cele 4 proiecte de hotărâri enunțate anterior, să le distribuie și să vă 

exprimați fiecare opțiunea, prin vot secret. La final rog anunțarea voturilor, care 

înseamnă și votul pentru proiectul de hotărâre. 

 

După votare: 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei de 

Validare: Stimați colegi, rezultatele votului se prezintă astfel: 

- la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară A.D.I. – Maramureş: - voturi pentru – 29; voturi împotrivă – 1; 

voturi nule – 1. 

- la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul de Administraţie al Centrului 

Naţional de Excelenţă Baia Mare: - voturi pentru – 28; voturi împotrivă – 2; 

voturi nule – 1; 

- la proiectul de hotărâre privind numirea Comisiei de selecţie pentru 

membri Consiliului de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” 

S.A.: - voturi pentru – 32; voturi împotrivă – 0; voturi nule – 1;  

- la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean 

Maramureş nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Maramureş: - voturi pentru 31; voturi împotrivă -

0; voturi nule – 1. 

Președintele Gabriel Zetea: În consecință, cele 4 proiecte de pe ordinea 

de zi au fost adoptate, conform voturilor secrete exprimate de către consilieri.  

 



33 
 

Astfel : 

Cu 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul  și 2 neparticipări la 

vot, s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.17/2018 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş 

 în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – 

Maramureş 

 

 

Cu 28 voturi pentru, 2 vot împotrivă, 1 vot nul  și 2 neparticipări la 

vot, s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.18/2018 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş 

în Consiliul de Administraţie al Centrului Naţional de Excelenţă  

Baia Mare 

 

 

Cu 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul  și 2 neparticipări la 

vot, s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.19/2018 

privind numirea Comisiei de selecţie pentru membri Consiliului  

de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” SA 

 

 

Cu 31 voturi pentru, 1 vot nul  și 1 neparticipare la vot, s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.20/2018 

de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 167/2016  

privind validarea desemnării nominale a Autorităţii Teritoriale  

de Ordine Publică Maramureş 

  

 

Președintele Gabriel Zetea: Cu acestea, ordinea de zi este epuizată. 

Dacă aveți intervenții la ”Diverse”, vă ascultăm. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Eu aș avea niște întrebări de 

pus. 

Vicepreședintele George Moldovan: E obligatoriu să stăm la ”Diverse”, 

d-le Cerneștean? 
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Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le vicepreședinte 

Moldovan, aș vrea să vă adresez două întrebări: 1) Am aflat, nu pe surse ci 

dintr-o publicare pusă la Ulmeni, pe site-urile de socializare, unde spuneți că 

sunt 240 de milioane de euro în acest moment în investiții, în proiecte în județul 

Maramureș. Ați putea să ne explicați care sunt aceste proiecte? 

Și 2) Cum au votat parlamentarii dvs. de la PMP la învestirea noului 

guvern Dăncilă? 

Vicepreședintele George Moldovan: Au votat împotrivă. Iar privitor la 

proiectele în derulare, m-am referit la aeroport, la ”Drumul Nordului”, la 

PNDL-2, la programele care vor fi implementate pe drumurile județene, la 

SMID. Faceți un calcul și vedeți aproximativ la cât se ridică suma. Pe PNDL-2 

am făcut referire și la proiectele care le-au depus unitățile administrativ-

teritoriale din județ. M-am referit la întregul județ Maramureș, d-le consilier 

Cerneștean.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Dvs. sunteți vicepreședintele 

Consiliului Județean nu a toate u.a.t.-urilor! 

Vicepreședintele George Moldovan: Chiar de aia, sunt vicepreședintele 

Consiliului Județean! 

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, încă o 

chestiune mai am de semnalat. Dvs. aveți un consilier personal, pe dl. Somogyi. 

Cu tot respectul vreau să vă întreb care este activitatea dânsului? Este 

consilierul dvs., este om de televiziune, este om de presă care face articole în 

ziar, sau face poliție politică? Vă întreb asta, pentru că sunt oameni din anumite 

instituții din subordinea Consiliului Județean Maramureș care au semnalat 

faptul că dl. Somogyi merge acolo și îi întreabă din ce partid politic fac parte și 

dacă au participat la acțiuni politice! Nu spun acestea sub nici o formă de acuză, 

ci cu tot respectul vă întreb pe dvs., pentru că, probabil, la un moment dat, vă 

spun foarte cinstit, există imaginea că uneori acest domn vă substituie. 

Vă  mulțumesc. 

Președintele Gabriel Zetea: D-le Cerneștean, eu o să vă rog să nu mai 

considerați facebook-ul o sursă de informație! Eu v-am ascultat întrebarea, cu 

toate considerentele politice anexate ei – pentru că nu a fost de fapt o întrebare 

ci o declarație pe care ați făcut-o. Dl. Somogyi este consilierul meu personal, 

angajat conform legii în cadrul Consiliului Județean Maramureș, nu are nici o 

coloratură politică și nu face emisiuni TV legate de politică și nici măcar despre 

administrație. Vorbește despre carierele anumitor oameni, lucru care nu cred că 

impietează în ceea ce privește activitatea lui. Dacă dvs. sunteți nemulțumit de 

activitatea d-lui Somogyi – și știu că sunteți nemulțumit pentru că încearcă să 

nu mai dea posibilitatea unor consilieri județeni, așa cum sunteți dvs., de a face 

trafic de influență în anumite instituții publice, - eu o să-l susțin în continuare, și 

vă atrag atenția că astfel de practici nu vor fi tolerate nici de mine și nici de 

către consilierii angajați de mine.  
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Consilierul județean Felician Cerneștean: Vă rog să faceți o specificare 

a termenului ”trafic de influență”! 

Președintele Gabriel Zetea: O să vă fac. Dacă vreți o să fac adrese 

oficiale către instituțiile care se ocupă cu astfel de lucruri, că eu nu mă ocup. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Nu e nici un fel de problemă, 

pentru că nu este normal ce faceți dvs. Consilierul dvs. personal merge în 

numele dvs. și face anumite probleme care nu mi se par normale! 

Președintele Gabriel Zetea: Nu,  eu v-am spus ce faceți dvs., nu ce face 

dl. consilier! 

Consilierul județean Felician Cerneștean: Am înțeles. Mulțumesc. 

Vicepreședintele George Moldovan: Ați înțeles ce, d-le Cerneștean? Că 

faceți trafic de influență, sau ce-ați înțeles?  

Președintele Gabriel Zetea: Stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări, 

declar ședința închisă. 

 

 

 

Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, astăzi 31 

ianuarie 2018. 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

     Gabriel Zetea 

 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

         Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

A consemnat: Consilier principal, Valeria Mihaela Ghita 

 

 

 

 

 

 

 

 


