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Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziția nr.214/21.02.2018 și publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din data de 23.02.2018. 

 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 Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bună 

ziua. D-na secretar, vă rog să anunțați prezența. 

 Secretarul județului, Aurica Todoran: La ședință participă 33 de 

consilieri județeni din totalul de 35 aflați în funcție. Ședința este statutară, se 

poate trece la dezbateri. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Înainte 

de a intra în ordinea de zi, pentru că tot s-a nimerit să fie una dintre cele mai 

importante ședințe din an ale Consiliului Județean - și vorbim aici de ședința în 

care aprobăm bugetul propriu al Consiliului Județean Maramureș - aș vrea să 

încep prin a marca un eveniment important,  50 de ani de la înființarea 

actualului județ Maramureș, în urma reorganizării administrativ teritorială a 

României din anul 1968. Am să vă fac o informare din punct de vedere a 

istoriei,  cu date, cu cifre, pentru că cred că este unul din momentele importante 

atunci când vorbim despre anul 2018.  

Așadar la data de 17 februarie 1968, au fost publicate și au intrat în 

vigoare Legea 2 din 1968 privind organizarea administrativ teritorială și Legea 

numărul 3 privind asigurarea conducerii locale de stat în unitățile administrativ - 

teritoriale până la alegerea consiliilor locale. Potrivit celui de al doilea act 
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normativ, la data intrării în vigoare a legii, activitatea Sfaturilor Populare 

Regionale, precum și a Comitetelor lor Executive a încetat, urmând ca deputații 

sfaturilor populare regionale și raioanele să alcătuiască consiliile populare 

județene provizorii și să constituie comitetele Executive provizorii până la noile 

alegeri. În acel cadru la data de 19 februarie 1968, deputații din fostul sfat 

regionali popular Maramureș și cei din fostele sfaturi populare raionale s-au 

întâlnit în prima sesiune a Consiliului Popular Județean Provizoriu, convocată 

de drept în temeiul legii, și a fost constituit și s-a întâlnit în prima sa ședință 

Comitetul Executiv al acestuia. Data de 19 februarie 1968 poate fi considerată 

data de naștere a județului Maramureș, în actuala sa configurație, diferit 

substanțial ca teritoriu la reforma administrativă teritorială din 1950. 

Județul Maramureș s-a constituit din fostele raioane Baia Mare, Sighet, 

Vișeu, Târgu Lăpuș și parțial, fostul raion Cehu Silvaniei. Potrivit vechii 

organizări administrativ teritoriale, la data înființării județul avea patru orașe: 

Baia Mare, Sighet, Baia Sprie și Vișeu de Sus, și 83 de comune. Conform 

datelor de la ultimul recensământ al populației anterior reorganizării, din 1966, 

populația județului era de 427.645 locuitori. Autoritățile publice ale fostelor 

raioane și-au încetat activitatea și, odată cu aceasta, respectivele unități 

administrativ-teritoriale s-au desființat la data intrării în vigoare a Legii numărul 

3 din 1968, iar orașele și comunele existente la acea dată și-au continuat 

activitatea, până la publicarea și intrarea în vigoare și a anexelor legii numărul 2 

din 1968 privind organizarea administrativă teritorială a Republicii Socialiste 

România. Deși Legea 2 a fost publicată și a intrat în vigoare la data de 17 

februarie 1968, delimitarea unităților administrativ teritoriale și publicarea 

anexelor corespunzătoare fiecărui județ s-a realizat abia în data de 20 decembrie 

1968. În baza noi organizări administrativ teritoriale județul Maramureș era 

format din 69 de unități administrativ teritoriale: 2 municipii, 5 orașe și 62 de 

comune. În decursul celor 50 de ani de la organizarea administrativ teritorială 

atât numărul cât și nivelul de organizare a unităților administrativ teritoriale s-a 

modificat prin mai multe legi. Un număr de șase comune au trecut în categoria 

orașelor: Dragomirești, Săliștea de Sus, Seini, Șomcuta Mare, Tăuții Măgherăuș 

și Ulmeni. Au fost înființate un număr de șapte comune noi: Coaș, Coltău, 

Gârdani, Groșii Țibleșului, Oncești, Poienile Izei și și Șieu, precum și un sat, 

Sâlța. 

În prezent județul Maramureș are în componența sa un număr de 76 

unități administrativ teritoriale, adică 2 municipii, 11 orașe și 63 de comune. 

Desființarea regiunilor și a raioanelor ca unități administrativ teritoriale și 

înființarea județelor a însemnat renunțarea la sistemele de organizare a 

teritoriului importate din fosta uniune sovietică și revenirea la organizarea 

tradițională a teritoriului României, existentă până în anul 1950. În cei 50 de ani 

județul Maramureș a devenit o unitate administrativ teritorială funcțională, 

unitară, cu o identitate bine conturată asigurând dezvoltarea echilibrată a 

teritoriului său și a tuturor localităților. S-a realizat conectivitatea unităților 
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administrativ teritoriale cu reședința de județ. Dacă la înființarea sa, pentru mai 

mult de jumătate din localitățile județului legătura cu reședința de județ se 

realiza în condiții dificile, pe drumuri greu practicabile, astăzi 30 de u.a.t.-urii 

sunt conectate prin rețeaua de drumuri naționale, iar celelalte 46 prin rețeaua de 

drumuri județene, modernizate sau în curs de modernizare. Au fost dezvoltate și 

promovate programe și proiecte privind dezvoltarea județeană sau zonală, a 

asigurării serviciilor publice pentru locuitorii județului, cu prioritate cele privind 

rețeaua de drumuri, servicii de alimentare cu apă și canalizare, gestiunea 

deșeurilor menajere, distribuția de energie electrică și gaze naturale.  

La jubileul înființării județului se poate spune că aici, mai mult decât în 

alte locuri, s-a conturat identitatea de maramureșean pentru toți locuitorii săi, fie 

ei din Maramureșul voievodal, din Țara Lăpușului, a Chioarului sau a Codrului, 

identitate pe care și-o afirmă cu mândrie și este recunoscută nu doar în plan 

național ci și internațional.  

Din acest punct de vedere, cred de fiecare dată cu toții așa cum am 

discutat în anii trecuți, toate grupurile politice din Consiliul Județean, partidele 

politice din județul Maramureș, au afirmat de fiecare dată apartenența la județul 

Maramureș. Cred că și în perspectiva viitoarelor discuții legate de reorganizările 

administrativ teritoriale, atunci când vorbim despre regionalizare, județul 

Maramureș își dorește în continuare să își păstreze identitatea.  

Chiar dacă vom discuta despre un nou nivel al administrației publice 

locale la nivel de regiuni județul Maramureș trebuie să rămână în continuare un 

județ de sine stătător. Atât eu, ca președinte, cât și celelalte partide politice, așa 

cum v-am văzut exprimându-vă de atâtea ori, vom milita pentru acest lucru.  

Am vrut neapărat să marcăm acest moment, pentru că suntem aproape de 

data de 19 februarie și este important pentru noi să ne mândrim cu acest județ în 

continuare și să facem tot ceea ce ține de noi pentru a-l dezvolta, pentru oamenii 

mândri care locuiesc aici.  

 Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș: Domnule președinte, tocmai ce am 

deschis acest volum care ne-a fost pus pe masă de către colegii de la Biblioteca 

Județeană și după această prezentare am ajuns la pagina 9 și nu pot să mă abțin 

și să nu încununăm oarecum, să confirmăm ceea ce ne dorim cu toții, printr-un 

citat din Ioan Alexandru, care zicea că Maramureșul este muma României nu 

numai al Transilvaniei, este osul domnesc al sufletului nostru, ochiul 

voievodal căruia îi datorăm înainte de toate împărtășirea luminii 

cuvântului românesc, în limba daco-românilor, peste toată românitatea!”. 

Cred că nu mai avem absolut nimic de spus atunci când ne gândim la dorința 

tuturor de a păstra identitatea acestuia ținut și la valorile care ne înconjoară. Vă 

mulțumesc. 

 Consilierul județean Teodor Ardelean: Domnule președinte, stimați 

colegi e un moment firesc și bucur că ați făcut această introducere și probabil că 

vor mai fi organizate și alte evenimente care vor marca această restructurare 

administrativă care a făcut într-adevăr ca România să revină la formele sale 
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tradiționale. Fiind totuși un moment care are alura de istorie, nu pot să îmi refuz 

niște porniri de a face câteva sublinieri care au și ele virtutea de a accentua de a 

îngroșa anumite elemente și de a le așeza în lumina potrivită. Numele de 

Maramureș deși nu îi cunoaștem încă originile - există multe studii dar nu s-a 

ajuns încă la o concluzie - este specific și original și originar din teritoriul de 

peste Munții Gutâi, dacă astăzi ne situăm aici unde suntem. Dar numele de 

Maramureș s-a aplicat unui teritoriu care era mult mai mare, din care noi am 

pierdut două treimi după stabilirea și trasarea granițelor în urma Conferinței de 

Pace de la Paris, cu mare durere că s-a întâmplat acest lucru și știm și 

momentele acelea interesante petrecute la Alba Iulia, când episcopul Miron 

Cristea a fost admonestat de maramureșenii din dreapta Tisei cu cuvintele: ” ce 

vrei Sfinția Ta? Pe noi unde ne lași?”, pentru că ei erau de dincolo de Tisa. În 

conjuncturile acelei părți de istorie, două treimi din Maramureș au rămas în 

Cehoslovacia, după aceea în uniunea sovietică, în Ucraina de astăzi, și fără a 

discuta alte amănunte vreau să zic că poate intr-un în fel s-a pus balsam pe 

această rană, care este o rană adâncă a istoriei românești, nu doar a 

Maramureșului, în momentul în care s-a făcut regiunea. Numai că regiunea s-a 

chemat Baia Mare. Abia mai târziu au început bătăliile ca regiunea să se cheme 

Maramureș și s-a transferat în acest fel calitatea numelui sintagmei Maramureș 

asupra locurilor care însemnau ținutul someșan, parțial chiar Oaș, Chioar, 

Codru, Lăpuș, la ceea ce era anterior. 

 Prin această manevră pe care multă lume o judecă și o condamnă pentru 

că au fost județe abuziv desființate - județul Maramureș așa cum a fost el în 

perioada interbelică nu mai există astăzi, pentru că noi, Baia Mare, și zonele 

adiacente am aparținut de județul Satu Mare. S-a realizat, în condițiile în care 

așa a fost politica epocii, un fel de plapumă protectoare care aducea prestigiu 

acestei zone maramureșene și peste celelalte zone. Unii o condamnă și spun că a 

fost o imixtiune etnică, etnarhică, peste aceste zone. Nu este așa. Cei ce nu știu 

trebuie să mai studieze, că și Chioarul, parțial și Lăpușul și Codrul, și ținuturile 

someșene, până la Ardud și chiar dincolo de Ardud, au fost teritoriile lui 

Dragoș, care de fapt, avem argumente că a ajuns cu demersurile lui până la 

Cracovia! Există pe Universitatea Jagiellona din Cracovia stema universității și 

a zonei, care este de fapt stema lui Dragoș! Noi nu revendicăm să ni se restituie 

universitatea, dar trebuie să accentuăm aceste lucruri.  

Pe cale de consecință, în fața atâtor argumente, cred că atunci când s-a 

ajuns ca regiunea să se cheme Maramureș a fost un mare câștig. În februarie 

1968 să știți că foarte multă lume a considerat o mare pierdere, căci județele 

tinere care s-au reînființat sau au devenit județe noi - pentru că n-a existat 

înainte Caraș Severin, Reșița nu a existat niciodată reședința de județ dar alte 

orașe au fost reședințe de județ și azi nu mai sunt - orașele care din reședință de 

regiune au ajuns reședința de județ sărbătoresc cu oarecare reținere acest 

semicentenar pentru că nu este o bucurie să vorbești de un teritoriu și o zona 
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mult mai mare care gravita în jurul reședinței de regiuni și acum zona să se 

restrângă, să se constrângă.  

Mă bucur că vom marca și noi pentru că ar fi fost jenant să fie adevărate 

studiile de politologie ce se scriu și în țară și în străinătate că majoritatea dintre 

cei care astăzi slujesc bocesc după formele de regiuni anterioare. Eu cred că e 

bine să bocim după forma de regionalizare, dar părerea mea personală este că 

județele nu vor putea fi desființate, chiar dacă e nevoie de o reducere de 

personal, creând alte structuri, județele trebuie să rămână pentru că în caz 

contrar poate fi un adevărat șoc administrativ! Așa cum este foarte greu să 

desființezi comune care au o tradiție ca și comună, instituții care au căpătat 

identitate proprie, așa este și cu județele, și forța de propulsie internă a unor 

teritorii care au deja un coeficient de atașament la formulele acestea județene nu 

poate să fie neglijată de factorii care diriguiesc.  

Tot la acest capitol de istorie nu pot să nu spun ca mereu se vorbește că 

nu a existat o mișcare de rezistență în fața a Partidului comunist, că măsurile se 

luau în stil abrupt și totalitar. Să știți că nu este așa, și avem un caz în apropiere. 

Conjudețenii noștri de astăzi, sătenii din Mesteacăn, s-au dus în număr de 120 la 

București, la Consiliul de stat, cu gube precum cele ale Corului din Finteușul 

Mare, s-au așezat pe scări și nu au plecat de acolo până nu au avut la cine spune 

că ei nu doresc să aparțină de comuna Răstoci din județul Sălaj, ci ei vor să țină 

de Maramureș! A fost un episod care merită reținut.  

Consilierul județean Anton Rohian: Domnule președinte stimați colegi 

e greu de vorbit după Tedi Ardelean, așa că eu am să citesc dintr-un om care a 

iubit județul Maramureș și v-am spus că eu de multe ori m-am raportat la el. 

Este vorba despre japonezul Miya Kosei: ” Maramureșul se află între un capăt 

a ascuns al Europei, dar locuitorii lui dau impresia că trăiesc ca și cum s-ar în 

centrul lumii. Au dus multă vreme o existență autarhică, având ca existență de 

bază agricultura și creșterea animalelor. Maramureșenii își iubesc fiecare 

îndeosebi satul, dar modul în care s-au identificat și se recunosc pe sine trec 

printr-un ciclu determinant, oarecum neobișnuit, și ei sunt ai lumii întregi!”. 

Domnule președinte, stimați colegi, o parte dintre noi suntem aici cu o 

anumită vârstă, ciclic, trecând anii peste noi. Dar astăzi, în 2018, putem spune 

că dacă am fost cândva foarte bine reprezentați ce suntem noi maramureșenii și 

întoarcerea noastră acasă, indiferent din ce colț al țării eram pe vremea aceea, 

tot veneam acasă.  Domnule președinte, mai avem aici un strigăt către cei 

plecați: vă așteptăm să veniți acasă! Cred că 2018 este un ciclu în care nu e 

dezrădăcinarea noastră pentru că istoria noastră vorbește foarte mult despre ceea 

ce suntem noi astăzi și de aceea cred că nu ne vom dezrădăcina niciodată și nu 

ne va putea confunda nimeni niciodată cu absolut nimeni. Dar astăzi există un 

strigăt de alarmă și nu trebuie să ne prefacem că nu îl simțim și nu îl vedem. 

Maramureșenii noștri au plecat spre alte locuri, noi construim o altă Românie, 

suntem o Europă într-o altă Europă și cred că e momentul să îi chemăm acasă 
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pe fiii noștri și să construim Maramureșul împreună, așa cum l-au lăsat stră 

strămoșii noștri.  

Ar mai fi foarte multe de spus, însă aș mai vrea doar să ofer un citat din 

Gheorghe Pârja: foarte puțini dintre noi ne raportăm la sat și la cultură prin 

cuvintele noastre politice. 

  Vă mulțumesc, domnule președinte. 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Domnule președinte, stimați 

colegi, am spus și o repet: noi cu toții din Maramureș suntem dacii liberi suntem 

oameni ai Carpaților numai că eu acasă vorbesc ucraineană dumneavoastră 

vorbiți românește iar vecinii noștri vorbesc și se roagă în ucraineană, pardon, în 

maghiară. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru existența acestui județ și 

pentru ceea ce eu, familia mea și conaționalii mei suntem astăzi, pentru faptul 

că trăim în această țară. Vreau să mulțumesc unui om deosebit. Aș dori să susțin 

- și susțin propunerea domnului primar din Borșa - să îl facem cetățean de 

onoare post mortem pe Mihali Strifunda. Stimați colegi, vă spun sincer ca 

cetățean român de etnie ucraineană, care iubesc România, că dacă nu exista 

Mihali Strifunda nu știm sută la sută dacă astăzi noi aici am fi discutat de 

Maramureș!  

Domnule președinte nu știu dacă sunteți de aceeași părere cu domnul 

primar de la Borșa dar eu îi susțin inițiativa! Vă mulțumesc. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Domnule președinte, 

apreciez faptul că ați ținut să remarcați un moment semnificativ de istorie pentru 

județul Maramureș. Pentru mine, ca și pentru dumneavoastră, este și un topos și 

un toponim generator de istorie, pentru că nu degeaba în toate cărțile de istorie a 

neamului se spune că de aici au plecat descălecătorii. Așa că aveam argumente 

identitare și de istorie că atunci, la înființarea județelor, Maramureșul să 

revendice dreptul la emblemă și în domeniul administrației publice și cred că sa 

făcut bine și Maramureșul a devenit astfel o construcție administrativă foarte 

interesantă, o țară cu mai multe țări: cu Țara Lăpușului, cu Țara Codrului, cu 

Țara Chioarului, și această definiție rezistă până astăzi. Mai mult decât atât, 

tradițiile cu diferențele specifice nu afectează deloc ideea de unitate culturală a 

spațiului maramureșean. Dacă domnul președinte a citat din Ion Alexandru, tot 

de aici o să vă dau și eu o definiție lirică dar nu mai puțin relevantă, poate chiar 

mai sugestivă, pentru că are puțină cosmicitate în ea: ”Maramureș murmure 

amar/ De mirese mari nemăritate/ Cerul greu în tine s-a scăpat/ Și nu-i cine și 

cu ce-l mai scoate”. Este o metaforă splendidă pentru Maramureș, pe care este 

bine să o memorăm, mai ales atunci când ne este dor de Maramureș și de 

maramureșeni.  

Ați spus o problemă de mare actualitate, regionalizarea, care trebuie să ne 

găsească pe noi ca niște militanți care să mențină ca denumire pentru o 

potențială regiune tot această denumire. E bine, și eu aș milita, și de altfel au 

mai fost discuții și în presa județeană și în cea națională, vizavi de oportunitatea 

unei regionalizări. Ea a rămas la nivelul retoricii politice și nu s-a concretizat 
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niciodată. Eu sunt de părere că România nu poate face un proces de 

regionalizare înainte de a face o reformă administrativă teritorială, așa cum s-a 

făcut în 1998. Asta pentru că sunt schimbate foarte multe date demografice, 

foarte multe date socio-economice, avem prea multe unități administrative, mai 

ales la nivelul comunelor, care nu își pot acoperi din resurse proprii nici măcar 

cheltuielile curente. Acolo va trebui într-adevăr să găsim forța și voința politică, 

indiferent de cine conduce această țară, să ia o decizie de reformă 

administrativă. La 1500 de unități administrative ar fi suficient astăzi în 

România, care ar genera economii substanțiale în domeniul birocrației 

administrației publice și evident că regionalizarea este un concept care poate să 

succeadă mai târziu dar și după o analiză de impact. O regionalizare înseamnă a 

ține cont și de tradiții istorice și de o situație socio-economică. Mai mult decât 

atât, chiar există o directivă a Uniunii Europene care precizează criteriile ce 

trebuie avute în vedere pentru o eventuală regionalizare teritorială. Știm că 

regionalizarea s-a făcut cu niște scopuri foarte bine precise în Europa: regiuni de 

dezvoltare internă fără personalitate juridică - așa cum o facem noi parte din 

regiunea de Nord Vest - , după cum există euroregiuni și noi facem parte din 

Euroregiunea Carpatică, cu scopul de a armoniza sau de a sprijini dezvoltarea 

unor zone europene sau în interiorul unei structuri statale, în dezvoltarea socio-

economică.  E datoria noastră ca oameni politici să o susținem. Apreciez așadar 

că în acest moment, dincolo de faptul că noi păstrăm o împărțire administrativ 

teritorială făcută acum 50 de ani de un cu totul alt tip de regim politic, evident  

s-au realizat multe lucruri în domeniul infrastructurii,  mult prea lent însă față de 

așteptările oamenilor, inclusiv în ultimii 27 de ani. E datoria noastră ca oameni 

politici să susținem la nivelurile la care avem acces că deocamdată în acest 

context geopolitic și îl actuala structură administrativ-teritorială, Maramureșul 

reclamă pe bună dreptate nevoia de mai multe resurse financiare, pentru a 

îmbunătății infrastructura, pentru a menține tradițiile pentru care pledează, pe 

bună dreptate, domnul Rohian, și să recunoaștem că s-au petrecut multe 

metamorfoze sociologice și în spațiul ruralului și în spațiul urbanului 

maramureșean. Satul de ieri nu mai este satul de astăzi sau invers. Sunt niște 

mutații de substanță, inclusiv la nivelul mentalului colectiv, și noi, ca și 

decidenți, și cu responsabilități, trebuie să fim receptivi. Nu degeaba am și făcut 

o pledoarie în una din ședințele Consiliului Județean, că avem nevoie de o 

cercetare complexă pluridisciplinară, a ceea ce înseamnă viața comunităților și a 

Maramureșului ca județ, și sper să găsim timpul, să gândim exact cum ar trebui 

să facem chestia asta. Că a vedea e una, a privi și a înțelege este cu totul altceva. 

Trebuie să facem un act de cunoaștere mai în profunzime dincolo de aparente. 

 Vă mulțumesc. 

Consilierul județean Anișoara Iulia Mihali: Mie îmi este mai greu 

decât domnului Rohian să vorbesc,  pentru că vorbesc și după domnul Tedi 

Ardelean și după domnul Bârlea. Dar, având în vedere ceea ce au spus colegii 

mei, vreau să atrag atenția Consiliului Județean asupra unui aspect de care      
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m-am lovit în ultima perioadă. Colegii au vorbit foarte frumos despre 

Maramureșul istoric și despre ceea ce a însemnat Maramureșul și dincolo de 

Tisa,  adică în dreapta Tisei, unde sunt maramureșeni, românii de ai noștri, care 

își declară naționalitatea română, însă foarte mulți dintre ei doresc să își 

redobândească cetățenia română. Suntem în anul centenarului Unirii. Să știți că 

foarte mulți români maramureșeni din dreapta Tisei se lovesc de refuzul 

Autorității Naționale pentru cetățenie pentru a-și redobândi cetățenia română 

începând cu anul 2016. Până în 2016 li s-a recunoscut cetățenia română dacă    

s-au născut în perioada în care Maramureșul de dincolo de Tisa a aparținut 

României, însă în 2016 Ministerul Afacerilor Externe - și aici este rugămintea 

mea, de a se încerca o intervenție la acest minister - a emis o adresă prin care se 

arată că, din punct de vedere a relațiilor și tratatelor internaționale, Maramureșul 

din dreapta Tisei nu a fost niciodată teritoriu românesc. M-am mâhnit foarte 

mult în momentul în care am citit această adresă, pentru că Academia Română a 

emis nenumărate acte în sprijinul românilor din dreapta Tisei, în care se arată, 

cu documente istorice, științifice, că acest teritoriu a fost teritoriu românesc. În 

1918, imediat după Unirea de la Alba Iulia, au avut loc alegeri pentru 

Parlamentul României la Camera Deputaților și la Senat. Cetățenii din dreapta 

Tisei - Raionul Rahov, Teceu, Slatina - localitățile românești din dreapta Tisei 

au avut drept de vot, și mai mult, și-au ales reprezentanți în Parlamentul 

României. Aceste documente sunt publicate în Monitorul Oficial al României 

din anii 1918 și 1919. Cu toate acestea, Ministerul Afacerilor Externe - nu 

pentru că nu a vrut, sunt convinsă de asta, și datorită Tratatului din 1926, spune 

că din punct de vedere al relațiilor externe Unirea de la Alba Iulia nu a fost 

recunoscută decât în limitele arătate în acel tratat, respectiv până la Tisa și că 

niciodată teritoriul din dreapta Tisei nu ar fi aparținut României ci doar Austro-

Ungariei, motiv pentru care cetățenii români care sunt de naționalitate română 

nu își pot redobândi cetățenia română din cauza acestui aspect. Poate găsim 

modalitatea și resursele necesare să ne adresăm Ministerului Afacerilor Externe 

să reanalizeze documentele internaționale, astfel ca în acest an, al Centenarului, 

cetățenii din dreapta Tisei care doresc să își redobândească cetățenia română, să 

o poată face cu demnitate și să nu fie umiliți prin această nerecunoaștere a 

cetățeniei române. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: O completare de un sfert 

de minut, aș dori aici. Academia Română s-a pronunțat printr-un document în 

legătură cu apartenența satelor românești din fostul comitat de dincolo de Tisa, 

din Transcarpatia actuală, care din păcate, pentru autoritatea despre care 

vorbește colega mea Mihali nu a ținut cont. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Este un 

lucru dificil de realizat de către noi ca și Consiliul Județean dar asta nu 

înseamnă că demersurile nu pot să pornească de aici și în contextul anului 2018 

până la urmă poate dacă există suficientă voință politică la nivelul Consiliului 

Județean poate putem adopta în cursul acestui an o declarație a Consiliului 
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Județean Maramureș pe care să o transmitem autorităților centrale, însoțită de 

anumite studii pe care să le facem în acest an, să le punem la dispoziție această 

voință a Maramureșului și să transmitem aceste lucruri și către românii care 

locuiesc în dreapta Tisei. Este un lucru la care noi ne-am gândit alături de 

conducerea executivă, aveam în vedere acest lucru și mă bucur că ați deschis 

acest subiect. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota: D-le președinte, eu am să fiu 

scurt. Vreau să îl felicit și să îi mulțumesc Domnului Teodor Ardelean pentru 

această antologie excepțională pe care ne pusă la dispoziție astăzi tuturor celor 

aflați la această ședință a Consiliului Județean și le-aș recomanda colegilor mei, 

având în vedere faptul că mi se pare normal și elegant să îi apreciem pe clasicii 

în viață pe care îi avem printre noi, ca bibliografie să studieze și pagina 27 a 

acestei antologii. Mulțumesc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Ca și o 

continuare a discuției despre românii aflați în dreapta Tisei, în urmă cu o 

săptămână, pe data de 20 februarie, am invitat o delegație din regiunea 

Transcarpatia de la nivelul Președintelui Consiliului Regional Transcarpatia, 

Mihailo Rivis, care a venit însoțit de o delegație extrem de importantă oameni 

din executivul Consiliului Regional Transcarpatia, pentru a discuta potențialele 

proiecte comune pe care județul Maramureș, împreună cu Transcarpatia, le 

putem face și mai mult, am propus domnului președinte Rivis, un protocol de 

înfrățire. Până acum relațiile dintre cele două regiuni, între Transcarpatia și 

județul Maramureș, au fost realizate mai mult la nivel de prefectură și 

guvernatori și mai puțin la cele două consilii alese. E o propunere pe care deja 

președintele Rivis a acceptat-o. Sigur, asta va trebui în continuare să parcurgă 

tot procesul administrativ de aprobare atât în Consiliul Regional Transcarpatia 

și apoi în Consiliul Județean Maramureș, prin hotărâri și apoi avizele date de 

către Ministerul de Externe, pentru ca aceasta înfrățire să aibă loc. I-am și 

propus în cadrul Zilelor Maramureșului din luna mai să avem o zi specială, o zi 

a bunei înfrățiri, în care să semnăm acest protocol. Sper să putem trece de 

această etapă administrativă în timp util. Acest protocol vine și în contextul 

anului 2018 și în contextul apropierii relațiilor între Maramureș și a românilor 

din dreapta Tisei. Prin acest acord de înfrățire vom avea posibilitatea inclusiv să 

intervenim mai mult prin bugetul Consiliului Județean, pentru a-i ajuta pe acești 

români, a veni în sprijinul lor, pentru a-și putea recâștiga o parte din cultura pe 

care o pierd, având în vedere politica națională pe care Ucraina o face în această 

perioadă, o politică pe care nu o încurajăm, dar la nivel regional există 

suficientă deschidere din partea aleșilor ucrainieni pentru a discuta cu partea 

română. Am mai acceptat o discuție și o întâlnire viitoare în acest an, alături de 

colegii noștri din Transcarpatia, o întâlnire la nivelul Euroregiunii Carpatice, 

pentru a încerca încet – sigur, nu este un deziderat pe care să îl și împlinim în 

acest an, ci în viitor - să încercăm la nivelul Euroregiunii Carpatice, împreună 

cu euroregiunile din Polonia , Ucraina și România, să facem un lobby la nivelul 
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Comisiei Europene, pentru ca pe modelul prin care se finanțează acțiuni 

importante, cu sume foarte importante de bani, în zona dunăreană, să încercăm 

și la nivelul Euroregiunii Carpaților, să existe sume de bani destinate exclusiv 

dezvoltării acestor regiuni. Evident că am acceptat această propunere și în acest 

an vom încerca să avem întâlniri în cadrul Euroregiunii Carpaților, să vedem 

mijloacele la dispoziția noastră prin care să ajungem la nivelul comisiei, să 

europene și să obținem aceste instrumente financiare, dedicate exclusiv 

regiunilor din zona Carpaților. Mai mult, am avut și o întâlnire de lucru cu 

executivul celor din zona Transcarpatia, cu foarte multe instituții din județul 

Maramureș, pentru a genera împreună proiecte comune, proiecte de cooperare 

transfrontalieră 2014- 2020 România Ucraina. Sunt câteva proiecte pe care și le 

dorește și partea ucraineană și pe care evident le putem și noi susține, în special 

în domeniul medical, unde s-a propus reabilitarea a doua spitale regionale, 

dintre care unul să fie în Solotvino. Apoi, pe tema siguranței frontierelor, doresc 

instalarea unui sistem de monitorizare video. În domeniul cultural au propus 

reabilitarea unor biserici de lemn aflate în apropierea graniței cu România. Ca 

proiecte soft, cel mai important și care mie mi s-a părut că ar genera cea mai 

multă emoție este realizarea unui plan urbanistic zonal al zonei de graniță și a 

documentației tehnice pentru viitoarele puncte de trecere a frontierei între 

România și Ucraina.  

Poate că la nivelul României există aceste studii dar în sfârșit am înțeles 

de ce nu putem să deschidem puncte de trecere a frontierei între România și 

Ucraina: pentru că nu există aceste studii făcute de către partea ucraineană, nu 

au resursele financiare prin care să le genereze și am acceptat să facem și să 

depunem împreună acest proiect, ca și proiect finanțat din fonduri europene, 

pentru că e important și pentru noi și cred că Direcția Arhitectului Șef din cadrul 

Consiliului Județean Maramureș ar putea să genereze împreună cu partea 

ucraineană acest proiect care, pe modelul pe care ucrainenii l-au implementat 

alături de partea maghiară, de Ungaria, care au generat un astfel de P.U.Z. și au 

făcut puncte de trecere a frontierei din 30 în 30 de kilometri, cred că putem și 

noi să îi ajutăm pe cei din Ucraina, să depunem acest proiect, iar apoi să și 

convingem partea politică, ca lucrurile să se miște din ce în ce mai bine. Va 

urma și o vizită a noastră în Transcarpatia, într-o perioadă cât se poate de scurtă, 

pentru că înainte de semnarea protocolului să știm foarte bine proiectele pe care 

le susține împreună. Data de 6 mai este termenul limită de depunere a 

proiectelor transfrontaliere România - Ucraina, și sper ca și celelalte instituții la 

nivelul județului Maramureș să își găsească suficienți parteneri ucraineni 

interesați pentru a dezvolta proiecte finanțate din fonduri europene.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Apropo de punctele de trecere 

către Ucraina. Eu cred că dacă nu facem ceva noi și dacă nu face ceva statul 

român atunci aceste puncte vor fi pe teritoriul României fiindcă se știe că de ani 

de zile Tisa tot vine mai aproape și mai aproape, și ia teren din Maramureș. Am 

sesizat de nenumărate ori autoritățile că ar fi cazul să facem ceva, pentru că 
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partea ucraineană a făcut niște ziduri din beton, iar apa vine către noi și sigur ia 

din terenul nostru. Ar trebui să ne ocupăm și de acest lucru, că ne vom trezi că 

livezile și casele oamenilor vor fi luate de Tisa. 

Vă mulțumesc.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Acest 

proiect urbanistic zonal, pe zona de frontieră, care să elaboreze puncte de 

trecere a frontierei din 30 în 30 de km, conform normelor europene, l-am propus 

să îl și extindem, nu doar noi Maramureș și Transcarpatia, pentru că mai avem 

atât noi cât și ei - ei cu Satu Mare și noi cu Ivanofrankivsk - să putem să le 

aducem eventual și pe acestea două din urmă în acest proiect. În perioada 

următoare vom vedea cât de repede aceste aspecte, pentru că pe ei îi ajută cel 

mai mult. Noi am avea suficiente resurse financiare să facem aceste studii. 

Legislația în Ucraina asta spune că partea locală este cea care generează aceste 

studii. Ei nu știu astăzi cum să elaboreze aceste studii și proiecte tehnice iar la 

momentul în care vor exista întâlniri bilaterale la nivelul Guvernului, la nivelul 

ministerelor de externe, partea română vine cu aceste studii care există, iar 

partea ucraineană nu. Și atunci lucrurile se blochează. Eu cred că noi putem veni 

în sprijinul lor și sperăm ca într-un timp cât se poate de scurt să le avem 

finalizate, iar apoi la nivel guvernamental, lucrurile se vor desfășura ceva mai 

repede.  

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, vizavi de ceea ce 

spunea colega despre granița cu Ucraina, este o problemă care s-a rezolvat 

temporar, cel puțin până la Teceu, din punctul de vedere al zidului de beton care 

să împiedice inundațiile în zona respectivă. Dar guvernatorul Muskalu este un 

ucrainean mai român decât mulți românii de acolo. În partea Sighetului și spre 

Biserica Albă există un teren dezafectat de construcții care așteaptă 

implementarea acelui pod peste Tisa. Eu cred că avem puterea politică să vedem 

dacă putem reuși să facem acest pod. Este foarte important de făcut acest PUZ 

pe varianta graniței cu Ucraina. Dar din punct de vedere al dezvoltării 

economice cu Ucraina noi avem agenți economici care lucrează dincolo, cu 

muncitori din Ucraina! Au fabrici acolo și facem 250 de km pe partea de la 

Suceava și pe cea de la Halmeu! Și cred că lucrarea aceasta trebuie pusă în 

discuție punctual și urmărită exact ca și celelalte două sau trei investiții majore 

ale județului. Este un lucru la care s-a lucrat de trei ani de zile și cred că este cea 

mai mare reușită a noastră, aceea de a lega Maramureșul și de partea europeană, 

nu doar de cea spre Rusia sau Ucraina. Vă mulțumesc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Absolut de acord cu dumneavoastră însă asta este problema. Chiar dacă 

România are făcută partea de studii și în ceea ce privește podul de la Sighetu 

Marmației și punctul de trecere pe drum comunal la Remeți, Ucraina nu le are. 

Dacă Autoritatea locală adică Consiliul Regional din transcarpatia nu le 

generează nici la întâlnirile bilaterale Ucraina nu va veni cu aceste studii și nu 

vom putea avansa. Deci astăzi cred că este de datoria noastră să promovăm în 
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parteneriat acest proiect să le putem oferi vecinilor din Transcarpatia 

posibilitatea de a avea aceste studii elaborate, într-un un timp cât se poate de 

scurt. De aceea, dorim să mergem înainte cu acest proiect care în final va ajuta 

și județul Maramureș pentru că un PUZ pe granița României cu Ucraina e un 

lucru pe care nici noi nu îl avem până astăzi din capăt în capăt.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Nu știu dacă o să fac parte din 

delegație, dar să mergeți cu o promisiune sau cu un mesaj din partea noastră: cu 

speranța că România va deschide un consulat ucrainean la Sighetu Marmației 

sau la Baia Mare, cu speranța că România va deschide traficul feroviar necesar 

și cât mai simplu de realizat între Ucraina și România, măcar până la Sighetu 

Marmației!  

Stimați prieteni și stimați maramureșeni, vă spun sincer că agenții 

economici din Maramureșul istoric așteaptă ca acel tren să circule, măcar pentru 

marfă, nu neapărat pentru persoane! Vă mulțumesc! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, dacă am vorbit despre lucruri frumoase, despre lucruri care ne fac cinste, 

vreau să deschidem acum o discuție și despre un lucru mai puțin plăcut. Vreau 

să fac un raport, o informare către plenul Consiliului Județean, în ceea ce 

privește incidentul petrecut la C.R.R.P.H. Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă 

nr.41, în ceea ce privește decesul beneficiarului din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Maramureș. Este un incident care nu ne face cinste, nu neapărat nouă, ca 

instituție, pentru că nu avem noi atribuții directe în a asigura buna întreținere a 

imobilelor și a stării de sănătate a beneficiarilor din cadrul sistemului de 

protecție socială, ci această atribuție aparține exclusiv conducerii executive și a 

șefilor de centre. Așadar, în data de 14 februarie 2018, la C.R.R.P.H. Sighetu 

Marmației din strada Dragoș Vodă numărul 41, centru aflat în subordinea 

DGASPC Maramureș, s-a produs un accident soldat cu prăbușirea tavanului în 

salonul numărul 10, aflat la parterul imobilului. În accident au fost rănite două 

persoane, printre care și numitul Velisca Ioan, beneficiar, în vârstă de 73 de ani, 

care a fost transportat la Spitalul Municipal Sighet pentru acordarea asistenței 

medicale. La unitatea spitalicească au fost efectuate investigații medicale, la 

U.P.U., considerate a fi necesare, raportat la natura și gravitatea accidentului. 

Pacientul a fost externat în aceeași zi, considerându-se că viața lui nu este în 

pericol. Întrucât Centrul de pe strada Dragoș Vodă numărul 41 prezintă aspecte 

de risc pentru beneficiari, prin dispoziția directorului general al DGASPC 

Maramureș, cei 128 de beneficiari ai serviciilor sociale au fost relocați în centre 

speciale din Sighet: 45 de persoane într-o clădire disponibilă a Spitalului 

Municipal din Sighet, iar 7 persoane au fost trimise la Poienile de sub Munte. În 

ceea ce privește situația efectivă a beneficiarului Velisca Ioan, victima care a 

fost afectată de prăbușirea tavanului, după externarea sa din spital a fost locat la 

Centrul multifuncțional AJUTĂ!, din strada Unirii numărul 21A, din Sighetu 

Marmației.  
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În data de 22 februarie, în jurul orei 19, după servirea mesei, pacientul 

suferind de handicap fizic și mental și hrănit de către personalul Centrului, a 

prezentat stări de greață și vomă, motiv pentru care asistenta de serviciu a 

anunțat telefonic asistenta șefă, solicitând instrucțiuni legate de gestionarea 

stării pacientului. Sigur, toate aceste informații vor fi verificate în urma unei 

anchete a conducerii Direcției, care sper că ne va fi prezentată și nouă. Nu voi 

intra în toate detaliile vizavi de cine cu cine a luat legătura, dar cert este că în 

data de 23 februarie adică vineri în jurul orei 13 personalul Centrului 

multifuncțional constată starea de imobilitate a beneficiarului, fiind constatat 

decesul. Este anunțat șeful de Centru, care solicită prezența medicului de 

familie arondat unității sociale. Medicul constată decesul pacientului, motiv 

pentru care șeful de Centru anunță Parchetul și mai apoi Poliția Municipiului 

Sighet, în vederea declanșării procedurilor de cercetare a decesului numitului 

Velisca Ioan. Decedatul este transportat la morga Spitalului, pentru ca în cursul 

zilei de luni 26 februarie să fie executată necropsia fostului beneficiar decedat. 

Acum, în ceea ce privește clădirea din strada Dragoș Vodă numărul 41. 

raportul de expertiză efectuat de către un expert prezintă suspiciuni privind 

calitatea și rigoarea lucrărilor efectuate, motiv pentru care se solicită analiza și 

reevaluarea raportului de expertiză a clădirii din anul 2006. Nu vorbim despre o 

reabilitare recentă a acestui Centru, ci despre niște contracte vechi, care au fost 

derulate pe parcursul mai multor ani de zile. Domnul consilier Somogyi va 

continua să vă facă această prezentare, în ceea ce privește stadiul în care astăzi 

se află clădirea, în ceea ce privește anumite investigații pe care le-a făcut în 

urma unor dispoziții date de către mine în acea zonă. În ceea ce privește decesul 

beneficiarului Velisca Ioan, incidentul nu a fost raportat de către conducerea 

Direcției și asta mi se pare un lucru extrem de grav. Deși au fost informați cu 

maximă operativitate, cazul nu a fost raportat nici joi, nici vineri la momentul 

decesului, cu toate că a existat solicitarea clară din partea domnului Somogyi și 

din partea mea, de a se monitoriza beneficiarii răniți și de a fi informați cât se 

poate de urgent de starea acestora. Nu am fost sunat absolut deloc de către 

doamna director de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului despre 

acest incident. Am aflat din presă, așa cum cred că ați fost informați și 

dumneavoastră, lucru care arată până la urmă o disfuncționalitate cel puțin în 

ceea ce privește comunicarea, dacă nu în ceea ce privește activitatea efectivă pe 

care doamna director o desfășoară astăzi la conducerea Direcției.  

Sunt extrem de marcat și profund nemulțumit de felul în care conducerea 

executivă a Direcției, șeful de Centru, asistenta șefă, asistenta de tură, și-au 

îndeplinit atribuțiile, și în loc să anunțe ambulanța în timp cât se poate de util, 

prin serviciul 112, să vină și să transporte beneficiarul la spital, pentru a putea 

eventual să se ia anumite măsuri, lucrul acesta nu s-a întâmplat, s-a lăsat cumva 

la voia întâmplării, toate aceste lucruri generând până la urmă un incident de 

care județul Maramureș nu este mândru, cazul fiind mediatizat la nivel național.  
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Este un caz pe care eu cred că, în principal, conducerea executivă a Direcției nu 

l-a gestionat așa cum trebuie. Nu o să dăm noi astăzi concluziile în ceea ce 

privește niște anchete care se află în curs, pentru că este în primul rând o 

anchetă a Parchetului - vorbim despre o persoană decedată - ci vom vedea 

concluziile la care vor ajunge anchetatorii. Și apoi, există o anchetă pe care 

trebuie să o facă conducerea executivă a Direcției de Asistență Socială și 

Protecția Copilului și sper că raportul acestei anchete să ne fie adus și nouă la 

cunoștință, astfel ca să putem ști și noi care sunt lucrurile care s-au întâmplat 

acolo, pentru că plenul Consiliului Județean, conducerea executivă a Consiliului 

Județean, suntem extrem de interesați și aprobăm în fiecare an bugete din ce în 

ce mai mari pentru această instituție extrem de importantă a județului 

Maramureș. Dar, dacă aceste lucruri nu ne sunt comunicate, nici nu putem să 

ajutăm mai mult decât aprobând la nivel general un buget pentru această 

instituție. E nevoie de o mai bună comunicare și chiar dacă în ultima perioadă 

am avut întâlniri, alături de doamna secretar, alături de domnul Somogyi, cu 

conducerea executivă a Direcției - pentru că în această perioadă discutăm despre 

modificările legate de organigrama întregului sistem - toate aceste lucruri nu   

ne-au fost raportate.  

Îl rog pe domnul Somogyi să vă pună la dispoziție și concluziile sale 

personale iar apoi, dacă există întrebări, ni le puteți adresa. 

Attila Somogyi, consilierul personal al Președintelui Consiliului 

Județean Maramureș: Bună ziua doamnelor și domnilor consilieri. 

Succesiunea evenimentelor prezentate de domnul președinte este corectă și 

respectă întocmai cronologic cele ce s-au întâmplat. Legat de incidentul din 14 

februarie acesta nu putea fi prevăzut. Nu poate fi nimeni acuzat, nici din 

conducerea actuală a DGASPC pentru starea tehnică efectivă a clădirii. A 

existat un proiect care a avut un raport de expertiză, care a avut un proiect de 

execuție realizat pe baza unui raport topo și a unui raport de specialitate. 

Lucrările au fost efectuate, a existat un diriginte de șantier care a supravegheat 

lucrările, a întocmit rapoarte și există procese verbale de recepție a diferitelor 

faze de lucrări. Din dispoziția domnului președinte, am luat toată această 

documentație unde apar anumite inadvertențe vizavi de ceea ce înseamnă relația 

și comunicarea între conducerea Direcției de la acea vreme și prestatorii de 

diferite servicii, aspecte care trebuie analizate cu maximă obiectivitate și rigoare 

pentru că un lucru este cert și se poate constata și l-au constatat și cei de la 

Inspectoratul pentru disciplina în construcții: expertul care a făcut în 2007 acel 

raport de expertiză a menționat clar ca obligație și nu ca opțiune facultativă 

consolidarea structurii de rezistență a tavanului, a acelor grinzi, prin dublarea 

lor, lucru care nu s-a realizat, cum au constatat cei care au fost de față, ingineri, 

și am constatat chiar și eu duminică când am fost la Sighet. De aici mai departe, 

trebuie să determinăm cine și de ce nu a respectat aceste prevederi, cine a 

aprobat proiectul tehnic, cine a fost de acord și a semnat procesele verbale de 

recepție, în condițiile în care constatările și obligațiile trecute în raportul de 
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expertiză nu sunt negociabile, ci obligatorii! Un lucru este cert: acea clădire este 

scoasă din circuit, nu doar acum, și în opinia mea va dura luni de zile, dacă nu 

ani, pentru a fi reabilitată. Din fericire, raportat la ceea ce înseamnă costuri, 

clădirea era asigurată. Am solicitat și anul trecut Direcției aceste demersuri 

pentru asigurarea patrimoniului pe care îl avem, dar, în funcție de o nouă 

expertiză care se va face, se vor constata responsabilități vizavi de modul cum a 

fost administrat și realizat concret acel proiect. Marea problemă sunt cei 127 de 

beneficiari care trebuiau relocați undeva, pentru că, să știți, am constatat și 

duminică, se pare că se creează un progres în timp, există fisuri și crăpături atât 

pe holuri cât și în celelalte saloane de la parter, în dependințe, în grupurile 

sociale și chiar la etaj. Deci, a menține acolo centrul multifuncțional cu 

beneficiari era un risc pe care nimeni nu și-l putea asuma. Relocarea a fost o 

întreagă filozofie și nu pot să nu recunosc meritul pe care la avut conducerea 

DGASPC în organizarea operativă, nici faptul că primarul din Sighet a avut 

amabilitatea - și-i mulțumim pentru asta - să ne pună la dispoziție o clădire care 

nu era folosită în cadrul spitalului, unde s-a făcut o igienizare rapidă și 45 de 

beneficiari au fost relocați acolo. Sigur, condițiile nu sunt condiții de habitat 

extraordinare, dar există căldură, apă caldă, apă rece, condiții de alimentație și 

medicație.  

Revenind la cazul Velișca, eu consider că acest om a fost, din păcate, o 

victimă a unui complex de împrejurări, ce ține de modul în care cei care 

lucrează în sistemul de asistență socială înțeleg să își facă datoria. Data trecută 

vă spuneam că avem foarte multe pretenții, inclusiv salariale, dar avem foarte 

puțină vocație. Și gândindu-mă la faptul că după producerea evenimentului din 

14 februarie am vorbit aproape zilnic și m-am întâlnit cu conducerea Direcției și 

de fiecare dată am spus că incidentul din 14 februarie este o problemă pentru 

noi, pentru că un spațiu a ieșit din administrare, dar dacă se întâmplă cumva 

decesul uneia din cele două victime, va fi o tragedie și vom fi crucificați. Le-am 

spus: ”Vă rog să aveți grijă să monitorizați în fiecare zi, solicitați asistență 

medicală și informați-ne dacă se întâmplă ceva!”. 

 Același lucru apare menționat și în raportul șefului de Centru, domnul 

Tomoioagă, care scrie foarte clar: ”Am dispus ca în fiecare zi să fiu informat 

asupra stării pacientului Velisca și, în cazul în care prezintă degradarea stării de 

sănătate, să se solicite asistență medicală de urgență”.  

Domnul Tomoioagă este șeful Centrului care este dezafectat. Având 

beneficiari împrăștiați prin mai multe centre, domnia sa face o muncă itinerantă, 

merge în fiecare zi ca să vadă oamenii pe care îi are direct în grijă, adică 

beneficiarii, cum sunt îngrijiți și ce se întâmplă cu ei. 

 Eu consider că s-a făcut o mare greșeală, care ține atât de procedurile 

care nu sunt respectate, cât mai ales de lipsa de umanism și de abrutizare a 

unora care lucrează în sistem. Acest om, care a fost victima unui accident, nu a 

fost în stare să contribuie la anamneza din camera de gardă, pentru că avea 

handicap mental, nu avea un picior și în plus avea o întreagă colecție de boli, 
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după cum rezultă din fișa lui medicală pusă la dispoziție, adunate sigur de-a 

lungul anului. Era o persoană vulnerabilă, care avea nevoie de asistență 

permanentă, îngrijire și monitorizare, ceea ce eu consider că nu s-a întâmplat, în 

condițiile în care joi a avut acea stare de disconfort, un semnal evident că 

organismul lui ceda undeva, sau urma să se întâmple ceva. Nu pot admite că 

asistenta șefă, sunată de asistenta de serviciu, îi spune acesteia: ”E problema ta, 

ești de serviciu, asumă-ți răspunderea! Dacă crezi, cheamă Salvarea, dacă nu 

crezi, nu o chema!”.  

Nu pot concepe că acel cadru medical nu s-a îmbrăcat în secunda doi, 

știind că este vorba despre o persoană care a suferit un accident, și nu s-a 

deplasat să vadă! De ce nu a fost informat și șeful de Centru, ca să meargă să 

vadă care este situația. E adevărat că asistenta de servici avea de monitorizat 

zeci de pacienți, pentru că la Centru existau și alți beneficiari, nu doar 

beneficiari ce au fost aduși și care au fost relocați de pe strada Dragoș Vodă 41, 

dar asta nu este o scuză, cum nu este nici o scuză că acest om Velisca este găsit 

mort a doua zi, în jurul orei 13! 

Nu pot emite acum concluzii de vinovăție. Eu vă rog doar să înțelegeți că 

în asistența socială din Maramureș trebuie operate niște schimbări, niște 

schimbări care pornesc de la modul în care înțelegem să facem management, la 

modul în care înțelegem să respectăm procedurile, la modul cum acceptăm 

ideea că nu avem un serviciu de la ora 8 la 16 ci prestăm niște servicii și avem 

grijă de niște oameni vulnerabili, care nu sunt în stare să se protejeze singuri. 

Se pune întrebarea: dacă se chema ambulanța prin 112 era salvat Velișca? 

Nu știu. Dar un lucru era cert: personalul de acolo, Direcția, chiar noi toți, 

puteam spune că s-a făcut tot ce era posibil ca acel om, în starea lui de 

nenorocire, să primească asistența medicală necesară! De aici mai încolo, 

ancheta internă, ancheta pe care domnul președinte probabil că o va dispune, va 

trebui să stabilească.  

Dar eu vă spun un singur lucru: asemenea evenimente se pot întâmpla 

oricând, poate se întâmplă chiar acum în timp ce vă vorbesc, pentru că există 

nereguli și vizavi de ceea ce înseamnă această infrastructură numită șefii de 

centre, care pun o presiune imensă pe conducere și care sunt un fel de auto 

considerată elită, despre a căror prezență în centre am informații și am verificări 

că este extrem de rară, dar în schimb sunt foarte vocali pe salarii de peste 4000 

lei.  

Cum este posibil să nu respecți procedura? Știți ce mi-a spus și ieri 

domnul Tomoioagă? La întrebarea ”Vă rog să îmi spuneți dacă în acest centru 

se respectă procedura de igienă personală zilnică a fiecărui pacient” mi-a 

răspuns că ”Nu!”. L-am mai întrebat: ”Când le faceți duș acestor persoane?” și 

mi-a spus: ”Când este nevoie!”. ”Ce înseamnă nevoie, domnule Tomoioagă?” 

”Păi, atunci când nu e suficient să îi spălăm cu cârpa și ligheanul, la pat”, mi-a 

răspuns.  
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Despre ce vorbim, doamnelor și domnilor consilieri? Suntem în secolul al 

19-lea? Se motivează că nu au apă caldă suficientă! Acest lucru se întâmplă în 

toate centrele, nu doar la cele din Baia Mare și de aceea am avut cazuri de 

păduchi de șase ori pe an, în centrele de recuperare!  

Eu nu fac proces de intenție nimănui. Eu doar constat, pentru că am fost 

pus să verific niște aspecte, asupra cărora tocmai v-am informat.  

Vă mulțumesc.  

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Domnule președinte, eu nici măcar nu știu cu ce să încep. Evident că 

este o tragedie a ceea ce s-a întâmplat, dar cred că lucrurile trebuie să intre   

într-o anumită dinamică, și după atâtea rapoarte pe care le-am avut și aici în fața 

noastră, rapoarte în care s-au propus măsuri, în care s-au tras anumite concluzii, 

pun și eu o întrebare: oare noi, sancțiuni nu putem să dăm? Eu înțeleg acest 

statut de funcționar public. Până la urmă asta este viața, aceasta este legea, dar 

asta nu înseamnă că sub această titulatură de funcționar public, sau de manager 

a unei Direcții așa de importante în care sunt semnalate frecvent probleme, fie 

în mass-media, fie prin rapoartele pe care le-am văzut cu toții și s-au constatat 

deficiențe de la cel mai mic nivel, dacă vreți - și vorbim aici de comunicare - să 

nu putem să facem nimic, mi se pare că suntem destul de neputincioși. Ar trebui 

să vedem care sunt condițiile legale, evident, prin care actul managerial să fie 

tras la răspundere, pentru că ați vorbit domnule Somogyi, de șefii de centre. Nu 

vreau să pun o întrebare retorică dar dacă șefii de centre sunt în subordinea 

managerului, iar dacă aceștia pun presiune pe manager, managerul ce face? Nu 

are instrumente să îi verifice, să îi sancționeze? Pentru că altfel suntem puși  

într-o situație destul de neplăcută și tot ne vom întâlni și, Doamne ferește, să nu 

se mai întâmple tragedii de genul acesta.  

Cred că trebuie să depășim etapa rapoartelor, a măsurilor. Avem o 

anchetă în derulare și cred că va trebui să gândim, împreună cu colegii din 

aparatul de specialitate, care sunt măsurile legale pe care le putem lua, ca și 

autoritate tutelară a acestei Direcții. Eu vă spun sincer: au trecut aproape doi ani 

de zile de când sunt în Consiliul Județean și am auzit atâtea și am văzut atâtea 

încât chiar nu mai am răbdare. Se impune o anchetă foarte serioasă, dar în 

același timp se impun măsuri și sancțiuni drastice.  

Mulțumesc.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Mulțumesc că mi-ați dat 

cuvântul, d-le președinte. Ceea ce s-a întâmplat este un eveniment extrem de 

nefericit și mă marchează și datorită faptului că fac parte din această comisie și 

știți că întotdeauna am avut o poziție mai mult decât tranșantă în privința acestei 

instituții. Dacă a fost o problemă de comunicare asta sigur trebuie rezolvată, 

fără discuție.  

O singură întrebare, domnule Somogyi: ați luat în calcul să faceți pe viitor 

o evaluare a tuturor clădirilor de la DGASPC, adică a acelora care ar putea 

prezenta un asemenea risc major ? 
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Attila Somogyi, consilierul personal al Președintelui Consiliului 

Județean Maramureș: Săptămâna trecută, prin dispoziția directorului general 

al DGASPC Maramureș, s-a constituit o comisie de analiză și evaluare a 

întregului pluiatrimoniu, în care și eu am fost desemnat, ca membru, de către 

domnul președinte.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: Mulțumesc.  

Consilierul județean Ioan Buda: Bună ziua. Odată, cred că ar trebui să 

așteptăm raportul preliminar, să putem vedea a fost treaba. Ca președinte al 

Comisiei de Sănătate am avut multe întâlniri cu managerul de la DGASPC, 

chiar și cu șefii de centru, în care i-am rugat ca orice problemă au să ne fie 

transmisă și nouă. Spre rușinea mea, care ar fi trebuit să știu, eu de-abia acum 

am aflat, pentru că nu am fost informat.  

Consilierul Attila Somogyi: La o zi după producerea incidentului, nu am 

fost anunțat nici eu, nici domnul președinte, de către directorul general sau orice 

alt angajat de acolo. Și noi am aflat din presă. 

Consilierul județean Ioan Buda: Am așteptat ca doamna manager să ne 

fi anunțat.  Azi am avut ședință de comisie și cred că o să convoc cât de urgent 

comisia, să ne deplasăm la fața locului, să vedem ce se întâmplă. Simt și eu o 

lipsă de colaborare și am spus și doamnei director că orice problemă au să ne fie 

adusă la cunoștință, chiar și probleme de buget, pentru ca să putem interveni, 

pentru că noi dorim să ajutăm. Regret cele întâmplate și vă promit că până la 

următoarea ședință va merge și Comisia să vedem cauza decesului.  

Consilierul Attila Somogyi: Există raportul de necropsie, doctorul legist 

a menționat insuficiență cardiacă și bronhopneumonie, ca și cauze ale decesului. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Domnule președinte, 

sigur că incidentul este grav și mi se pare că a fost adus cu întârziere la 

cunoștința Consiliului Județean. Aș vrea să disociez totuși câteva lucruri și mai 

ales pentru ca acest incident grav în sine, să genereze și o analiză responsabilă și 

măsuri potrivite. Eu cunosc ce este în sistemul de asistență socială, cel puțin la 

nivelul exigențelor legale, și în Maramureș, punctual vorbind, cunosc foarte 

mulți oameni care lucrează în domeniul asistenței sociale, cu o bună pregătire 

profesională. Nu aș vrea să extrapolăm așa, grosso modo, asupra tuturor, mai 

mult sau mai puțin meritate. Dacă vrem cu adevărat trebuie să facem 

următoarele distincții: în instituția aceasta, dedicată prin excelență și prin 

imperativul legii persoanelor cu vulnerabilități, cu probleme sociale, lucrează 

mai multe categorii de oameni - asistenți sociali, asistenți medicali, infirmieri și 

alte categorii profesionale, fiind o entitate instituțională mult mai complexă. De 

aceea, trebuie să disjungem două lucruri: un audit pe management, un audit 

profesional, care nu poate fi făcut decât cu prioritate de către specialiști în 

domeniul asistenței sociale. Ei pot să dea calificativul de rigoare, după cum 

managementul poate fi făcut tot de un audit cu oameni care se pricep la acest 

lucru, pentru a nu culpabiliza la modul global.  
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Cunosc situația de la Sighet. Acolo este vorba de o clădire de patrimoniu 

care este menționată și într-un roman al lui Alexandru Ivasiuc, reprezentativă ca 

arhitectură. Pentru că se află în patrimoniul Direcției, trebuie de văzut ce se 

poate face pentru a fi menținută, deoarece face parte din arhitectura orașului.  

Recomand insistent ca această analiză să beneficieze realmente de 

obiectivitate, pentru că altfel, abordările pot fi ele și patetice, nu rezolvă 

problema.  

Vă mulțumesc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Dacă nu aveți alte intervenții, eu vă mulțumesc. Vom urmări evoluția acestor 

anchete interne și externe, care se fac pentru a soluționa acest eveniment. Ce nu 

aș vrea, ca, în buna tradiție românească, să se ia măsuri doar după ce se 

întâmplă ceva. Noi discutăm alături de domnul consilier Somogyi, de un an de 

zile măsuri de îmbunătățire a activității actului de management la DGASPC 

Maramureș. Lucrurile nu se îmbunătățesc. Nu aș vrea nici să devin patetic și să 

îl parafrazez pe președintele Iohannis care a spus că a trebuit să moară oameni 

ca să se întâmple anumite lucruri. Nu cred că e cazul, dar în același timp și 

oamenii din asistența socială din județul Maramureș trebuie să înțeleagă că noi, 

ca și autoritate tutelară, Consiliul Județean Maramureș, am luat anul trecut, 

începând de anul trecut măsuri importante în ceea ce privește creșterile salariale 

în special la salariații din aparatul central al Direcției pentru Protecția Copilului, 

iar apoi, prin legea salarizării unitare, și pentru cei din familia ocupațională 

”asistență socială”. Faptul că am făcut aceste eforturi și la nivel salarial, pentru 

a le crește dorința de a veni la muncă ceva mai fericiți, și apoi faptul că am făcut 

eforturi anul trecut și am crescut foarte mult cheltuielile cu bunurile și serviciile 

la nivelul Direcției, când s-au putut face anumite lucruri, trebuie să fie dublate și 

de dorința mai mare de muncă  a angajaților Direcției. Eu nu simt acest lucru în 

această perioadă.  Față de anul trecut salariile lor sau dublat, dar încă nu vedem 

dublarea calității muncii, a prezenței la muncă a angajaților de acolo. 

 În perioada următoare vom veni cu propuneri în ceea ce privește 

creșterea calității actului de management însă, mai întâi, să așteptăm concluziile 

anchetelor.  

Într-o altă ordine de idei, în ședințele trecute s-a cerut o informare în ceea 

ce privește activitatea Grupurilor de Acțiune Locală la nivelul județului 

Maramureș. În mape aveți câte un raport de activitate din partea celor patru 

G.A.L.-uri care și-au trimis astăzi reprezentanții aici.  

O să îi rog pe fiecare să își prezinte activitatea în limita a 3-4 minute, 

principalele proiecte pe care le au, precum și pe cele de viitor, în mod special. 

 Reprezentantul Grupului de Acțiune Locală VALEA IZEI – 

MOISEI, Gheorghe Motoc: Domnule președinte, d-le vicepreședinte, 

doamnelor și domnilor consilieri județeni,  

Grupul de acțiune locală pe care-l reprezint este localizat în partea de 

nord-est a județului Maramureș și cuprinde  nouă  u.a.t.-uri și două orașe. U.a.t.-
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urile sunt: Strâmtura, Rozavlea, Șieu, Poienile Izei, Ieud, Săcel, Moisei, Vișeu 

de Jos, iar orașele Dragomirești și Săliștea de Sus. Ca obiective ale acestui GAL 

sunt cele de a ridica potențialul agroturistic și fermier din zona respectivă. GAL 

are patru membri, adică un președinte, doi evaluatori și un responsabil financiar. 

Pentru perioada 2014-2020 noi ne-am propus ca obiective în cadrul celor 10 

măsuri pe care le avem mai multe obiective pentru dezvoltarea zonei respective 

și din punct agroturistic dar și din punct agricol, în sensul că a schimba 

mentalitatea la cei de vârsta a treia, a noastră, pentru unii este foarte greu. Am 

să fac o mică paranteză aici: în doi ani de zile am reușit să lămuresc patru 

entități să facem asociații de creștere a animalelor: avem la Rozavlea, la Botiza, 

la Moisei și la Șieu. În cadrul acestor asociații, dorim să dotăm de la A la Z o 

mini fabrică de prelucrare a laptelui, a produselor din lapte, creșterea animalelor 

la Moisei și Botiza, iar convergența undeva la Șieu, cu a doua făbricuță de lapte, 

care se va dezvolta în timp, adică de prelucrare și vânzare a produsului finit. în 

cadrul măsurilor pe care le-am luat a fost și dezvoltarea piețelor locale. 

Cunoașteți și dumneavoastră foarte bine că piețele locale pe Valea Izei nu prea 

există. Tot ce există este ceva alambicat sau punctat, dar nelogic. Am început cu 

comuna Strâmtura, unde, la Podul Slătioarei, avem un proiect de construire a 

unei piețe, pe care, într-un viitor foarte apropiat, să o transformăm și într-un târg 

specific zonei și a produselor din zona respectivă.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Vă felicit pentru proiectele depuse. Le-am citit, sunt extrem de importante: 

înființarea și dezvoltarea unei piețe în Strâmtura, în valoare de 200 mii euro; 

înființarea unei spălătorii/ curățătorii de covoare în comuna Moisei, în valoare 

de 40 mii euro; înființarea unei activități - suport pentru interpretarea artistică și 

spectacole în Rozavlea - 40 mii euro; investiții în infrastructură socială - Școală 

gimnazială în Șieu, în valoare de 30 mii euro; schimbarea destinației de casă de 

locuit în structură de primire turistică în Vișeu de Jos - 90 mii euro; înființare de 

noi servicii de izolare a construcțiilor din mediul rural, pentru dezvoltare în 

comuna Săcel, în valoare de 36 mii euro. Sunt proiecte frumoase, care cred că 

vor fi urmate și de altele, întrucât toate comunitățile de pe Valea Izei au nevoie 

de astfel de proiecte.  

Manager Denisa Covrig, reprezentant al G.A.L. MARA-GUTÂI: 

Bună ziua. Teritoriul Asociației are 13 comune și orașul Cavnic, din partea 

Maramureșului istoric. În anul 2017 am început implementarea măsurilor-cadru 

19.2 și 19.4, care sunt finanțate prin planul Național de Dezvoltare Rurală - 

Programul LIDER. În ceea ce privește implementarea de proiecte, am lansat 10 

apeluri de selecție, cu o valoare de 1.760.000 de euro, ceea ce reprezintă 91% 

din totalul strategiei aprobate de Autoritatea de management. În cadrul acestor 

apeluri de selecție, au fost selectate 16 proiecte, în valoare publică de 1.242.000 

euro, care au fost depuse deja la Agenția de finanțare a investițiilor rurale - 

AFIR. Am finanțat crearea unei structuri sociale pentru un Centru de zi pentru 

familie și copii - Parohia din Desești , apoi investiții non agricole - 5 pensiuni în 
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comunele Desești, Oncești, Bârsana și Văleni, un service auto în Cavnic, o 

spălătorie și vulcanizare în comuna Oncești și opt proiecte la partenerii publici 

la primăriile la care au fost depuse de comunele din teritoriul GAL Mara-Gutâi, 

și anume: modernizare stradă Căieni în comuna Călinești, terenuri de sport în 

Sarasău, Câmpulung la Tisa, Giulești și Berbești, Remeți și Bârsana; 

modernizarea clădirii primăriei în comuna Săpânța și achiziționarea unui buldo-

excavator în comuna Oncești. Ni se pare foarte important că prin toate aceste 

proiecte au fost create 18 locuri de muncă. Dintre toate proiectele depuse la 

AFIR, avem deja un contract de finanțare semnat, chiar și o parte din bani 

plătiți. În ceea ce privește măsura 19.4., care reprezintă cheltuieli de funcționare 

și animare, din care ne luăm și noi salariile, am făcut 17 acțiuni de promovare a 

măsurilor de finanțare, în localitățile din teritoriul GAL, la sediile primăriilor 

sau la căminelor culturale, la care au participat peste 250 de persoane. La sediul 

GAL au fost informați posibili solicitanți, în număr de peste 80 de persoane. 

Am făcut cursuri pentru angajații GAL, cursuri pentru lideri locali, am 

participat la activitățile rețelei de dezvoltare a Federației Naționale a GAL-

urilor, la toate întâlnirile organizate de finanțatorii noștri. Avem un site care este 

actualizat în permanență este funcțional – www.maragutai.ro, am realizat un 

Spot TV de promovare a măsurilor de finanțare difuzat de către televiziunea 

Sighet; avem vizite ale studenților din zonă și ale altor persoane interesate de 

activitatea noastră. 

 Detalierea proiectelor se regăsește în raportul pe care v-i l-am supus 

atenției. Anul acesta am început în forță și vom merge pe măsurile pentru 

agricultură, procesare, crearea de lanțuri scurte, și sperăm să facem cât de multe 

asocieri, pentru că asta a reieșit din activitatea de animare atunci când am scris 

strategia.  

Mulțumim. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
Vă felicit pentru proiectele depuse de către întreprinderile individuale, ca 

beneficiari privați, și apoi evident pentru ajutorul dat comunităților din 

Călinești, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Săpânța, Giulești, Remeți, Bârsana, 

Oncești, toate cu cel puțin un proiect de 70.000 de euro, lucru important pentru 

fiecare comunitate. Ne ajutați și pe noi, pentru a lua o parte din greutatea 

finanțării de către Consiliul Județean, prin fonduri europene. 

Florin Avram, reprezentant al Grupului de Acțiune Locală MARA 

NATUR: Asociația noastră se extinde teritorial peste ceea ce înseamnă Țara 

Lăpușului și o parte din Țara Chioarului. La fel ca și colegii antevorbitori, prin 

GAL-ul nostru practic am adus un surplus de aproximativ 2.600.000 euro pentru 

acest teritoriu, fiind împărțiți pe 8 măsuri de finanțare. Pe parcursul anului 2017 

am lansat patru apeluri de selecție, pentru 5 din cele 8 măsuri, având proiecte 

selectate în valoare de peste 700 mii euro. Pentru diferența de până la 2,6 

milioane am făcut apeluri de selecție începând cu luna ianuarie a acestui an, 

având până la acest moment 4 apeluri în curs. Avem 9 primării cu proiecte 
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depuse la nivelul acestui GAL, și anume: Suciu de Sus, Recea, Copalnic 

Mănăștur, Cernești, Groși, Lăpuș, Săcălășeni, Coaș și Groșii Țibleșului. Avem 

proiecte depuse și de către mediul privat, pe o măsură forfetară non agricolă 

prin care sprijinim îndeosebi activitățile din domeniul turistic și meșteșugăresc. 

De asemenea, avem proiecte selectate pe domeniul instruirii și formării 

profesionale. Avem măsuri actuale care vizează activitățile agricole, asocierea, 

infrastructura socială și multe alte lucruri care se pot finanța prin noi. Toate 

detaliile cu privire la ceea ce am făcut și ce urmează să mai facem sunt publice 

și se găsesc pe site-ul www.maranatur.ro, pe care vă invit să îl urmăriți, iar 

pentru orice alte întrebări, vă stăm la dispoziție. Mulțumesc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
Felicitări pentru proiectele depuse pentru beneficiarii privați, în valoare de 300 

de mii de euro, și de asemenea, pentru toate comunitățile locale pe care le-ați 

enumerat, proiecte în valoare de 42 de mii de euro, pentru fiecare dintre aceste 

autorități locale.  

Manager Titel Caoșan, reprezentant al G.A.L. MARAMURES 

VEST:  Bună ziua. Noi am pornit un pic mai greoi, pentru că, la fel ca și colegii 

mei, am avut aceeași schimbare în modul de abordare vizavi de ceea ce 

înseamnă GAL-urile și implementarea strategiilor pe care noi le-am realizat. 

Dacă, prin Ghid, prin măsura 19.2. am fost obligați să mergem pe o variantă de 

inovativitate, încet-încet am fost aduși undeva să ne suprapunem în ceea ce 

înseamnă mici PNDR-uri la nivel local, în implementarea lui 2014-2020. Cu 

toate că am pornit ceva mai târziu, în luna august am reușit să facem animarea 

teritoriului, am mers din u.a.t. în u.a.t., prezentând inclusiv modificările de 

strategie la care ne-am gândit, pentru a putea realiza cât mai repede 

implementarea. Am adus modificări vizavi de ceea ce ni s-a solicitat în 

realizarea la nivel de GAL a trei noi arii naturale protejate. Sigur că au trebuit 

avize la anumite dosare de realizat. Am pornit mai greu, dar totuși am realizat în 

2017 cinci lansări de sesiuni. Am rămas un pic surprinși pentru că din 15 u.a.t.-

uri câte avem în parteneriat, doar 3 au venit în prima fază, la prima strigare. Nu 

avem foarte mulți bani - undeva în jur de 28 de mii de euro pentru fiecare 

unitate administrativ-teritorială - dar am mers țintit în a realiza acele mici 

proiecte de infrastructură prin care primăriile să își acopere acel necesar pe care 

nu îl au vizavi de proiectele mari obținute din alte finanțări, să vină în 

completare cu partea de finanțare de la nivel de GAL. Pentru finalul lui 2017 

am lăsat IMM-urile în care, sigur că fiecare dintre ele, ca și parte de a finanța, 

este direct trimisă spre varianta ”locuri de muncă”. La fel, am mers pe măsuri 

inovative, prin care încercăm să scoatem la nivel de comunitate ce avem mai 

bun; ținem seama că la nivel de GAL MARAMUREȘ VEST suntem cei cu 

zona cea mai săracă din județ. Avem 7 u.a.t.-uri în care nu au trecut de 55 la 

nivel de ceea ce înseamnă sărăcie. Așa că am încercat să completăm acele locuri 

unde am simțit că e nevoie, să suplinim cu partea noastră de finanțare. Acum 

avem deschise 3 sesiuni, la una din ele, pe non agricol, unde am estimat 10 

http://www.maranatur.ro/
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proiecte, cred că vom avea undeva în jur de 30 de proiecte, deci va fi o bătălie 

mare. 

 În conformitate cu ceea ce ne-am propus prin strategie, plecând de la cele 

9 măsuri - cooperare, investiții în active fizice, scheme de calitate, investiții 

neproductive în gestionarea zonei ”Natura 2000”, înființarea de activități non 

agricole pe Start-Up și pe măsurile 6.2. și 6.4. de pe național - încercăm să 

facem investiții în infrastructuri mici, cu dedicație direct pentru comunitățile de 

rroma. La fel, am mers și pe comunitățile mai sărace, alocând și acolo două 

proiecte, pentru a încerca măcar să le facilităm deplasarea din comunitate până 

la școală, biserică, centrul comunal, prin crearea acelor trotuare pe care le 

finanțăm. Aveți materialul nostru și în format electronic, îl puteți studia și v-am 

adus, ca o pildă, forma de animare pentru fiecare u.a.t., cu prezentarea pe fiecare 

măsură în parte.  

Dacă aveți întrebări, vă rog.  

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Am o întrebare și totodată o provocare pentru toate GAL-urile cu care 

avem acest parteneriat. Noi am mai discutat chestiuni legate de posibilitatea 

Consiliului Județean de a deveni beneficiar al unui proiect integrat. Pentru acest 

lucru, din câte știu eu, dumneavoastră în primul rând ar trebui să vă armonizați 

strategiile și măsurile, astfel încât noi, consiliul județean, ca membru în fiecare 

din aceste grupuri de acțiune locală, să putem beneficia de cel puțin un proiect. 

Știu că undeva există o măsură potrivit căreia fiecare autoritate publică membră 

poate beneficia de o finanțare de până în 40-50 de mii de euro, cel puțin la unul 

din GAL-uri. Aș vrea să luați în calcul această propunere și această solicitare, 

pentru că noi suntem membru în cele patru GAL-uri. Dvs. faceți o treabă foarte 

bună și sprijiniți atât mediul de afaceri și zona aceasta rurală, dar aș vrea să 

facem împreună să lansăm un proiect integrat prin care noi, ca și Consiliul 

Județean, să știm că ne punem amprenta pe ceva. Vă dau un exemplu: pe raza 

localităților membre în cele patru GAL-uri, am putea amplasa la intrare și la 

ieșire o formă gândită, un proiect de troiță maramureșeană, sau ceva de genul 

acesta. Adică să gândim un proiect în care beneficiar să fie Consiliul Județean. 

Nu cred că nu se poate realiza acest lucru și pentru noi este important să găsim 

și alte variante. Mai mult, în zona de finanțare a acțiunilor culturale ne-ați ajuta 

foarte mult dacă ați lua presiunea de pe Consiliul Județean, de pe fondurile 

destinate activităților culturale. Știți foarte bine că în localitățile maramureșene 

există un apetit, posibilități de exprimare și am dori ca dumneavoastră prin 

măsurile pe care le aveți prin strategii, să finanțați, să finanțăm în parteneriat 

aceste acțiuni. Spre exemplu, programul prioritar cultural al județului 

Maramureș, care se desfășoară în localități rurale, sunt sigur că am putea găsi 

elemente care să ducă la o finanțare inclusiv din partea dumneavoastră. Putem 

face asta împreună cu colegii din Direcția de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte a Consiliului județean, cu comisia de dezvoltare, să vedem care sunt 
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posibilitățile, și anul acesta să putem implementa cel puțin un proiect de acest 

gen. Vă mulțumesc. 

Manager Titel Caoșan, reprezentant al G.A.L. MARAMURES 

VEST:  Noi chiar vă ridicăm mingea la fileu și pe proiectele pe care putem 

merge, până la 200.000 euro, pe cooperare, avem măsura nr.1 în care și celelalte 

GAL-uri cred că sunt de acord, să putem merge să depunem măcar un proiect, 

pentru că la nivel de fiecare entitate, ca și GAL, va fi foarte greu, pentru că nu 

aveți domiciliul pe raza GAL-ului respectiv. Și-atunci, pe cooperare, putem să 

vă luăm parteneri și acolo se poate merge până la suma de 200 mii euro. Noi 

avem inclusiv în Polonia semnat contract de parteneriat, în care putem merge pe 

dezvoltarea a ceea ce ne dorim.  

Consilierul județean Cristian Anghel: D-le președinte, dacă-mi 

permiteți, aș dori să spun și eu ceva. Problema GAL-urilor este o provocare 

pentru toți și reprezintă un instrument foarte bun, poate singurul care încearcă și 

reușește să dezvolte economia locală la nivel rural. GAL-urile în Maramureș - 

nu toate, e-adevărat, dar cel puțin două din ele - pot fi modele pentru celelalte. 

Și-atunci, ideea lansată aici, de a încerca o abordare integrată, în care toate cele 

4 GAL-uri, să facă schimb de opinii, de variante, de elemente de finanțare, 

poate chiar proiecte care afectează suprafețele a două sau chiar trei GAL-uri 

învecinate, sunt interesante.  

De aceea eu v-aș spune că astăzi, discutând în comisia de strategii și 

proiecte de dezvoltare, s-au lansat mai multe provocări. Una dintre ele, lansată 

de dl. Bîrlea, este de a efectua o cercetare multidisciplinară la nivelul județului 

Maramureș, un document care să reflecte o oglindă adevărată a acestui județ, 

din toate punctele de vedere, și de unde să avem niște elemente pe care să le 

utilizăm ulterior în dezvoltarea județului.  

O altă chestiune, lansată de dl. Rohian, cu invitați din Educație și din alte 

domenii - și nu în ultimul rând aceasta care s-a lansat acum, o idee pe care v-o 

spun și eu - este de a face la nivelul comisiei de specialitate a consiliului 

județean o întâlnire cu reprezentanții celor 4 GAL-uri, să detaliem aceste 

elemente și să venim cu niște propuneri în fața plenului consiliului județean. Ca 

principiu, să fie o ședință informală de comisie, în care invităm diverse structuri 

asociative sau oameni care ne pot ajuta, în urma căreia să rezulte niște concluzii 

pe care să le putem folosi. 

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

cu noi sau fără noi GAL-urile sunt pe drumul cel bun și fac treabă bună. Așa că, 

domnule președinte, haideți să intrăm în ordinea de zi a ședinței.  

Manager Titel Caoșan, reprezentant al G.A.L. MARAMURES 

VEST:  Da, numai că bula de aer am luat-o de aici. Despre mine știți că ce am 

în gușă am și-n căpușă. 
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Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, George 

Moldovan: Bună ziua, stimați colegi. După cum bine știți, în data de 22 

februarie a avut loc deschiderea oficială a Târgului de Turism a României – 

Ediția de Primăvară, care s-a desfășurat la Sala ROMEXPO în București, unde 

am fost și eu prezent, alături de o delegație formată din aparatul de specialitate 

al consiliului județean și colegi de la Ansamblul Folcloric Transilvania Baia 

Mare. Și de această dată județul Maramureș a fost la înălțime, pentru că am avut 

unul dintre cele mai frumoase standuri, cu un număr mare de vizitatori – cel 

puțin în ziua de joi când am putut să rămân și eu la acel târg de turism.  

După festivitatea de deschidere, la care a participat și ministrul 

turismului, dl. Bogdan Gheorghe Trif, prima vizită a făcut-o la standul nostru 

iar noi l-am întâmpinat așa cum se cuvine, cu sare, pâine și un pahar cu horincă, 

așa cum știm noi, maramureșenii. Dânsul a ținut să felicite conducerea și întreg 

consiliul județean pentru implicarea de care dăm dovadă în ceea ce privește 

promovarea turismului și a județului nostru, atât pe plan național și pe plan 

internațional. Am lansat totodată o invitație de a ne vizita acest frumos județ 

care se numește Maramureș iar domnia sa m-a asigurat că, atunci când timpul îi 

va permite, va veni cu mare drag în Maramureș. 

 Mulțumesc Ansamblului Folcloric Transilvania și colegilor de la Biroul 

de promovare și turism care au fost la înălțime.  

Îi voi da cuvântul colegului Dan Carpov pentru a ne spune mai multe 

cuvinte deoarece șederea mea la târg a fost doar în data de joi. Vă mulțumesc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Nu știu dacă mai este cazul să vorbească și dl. Carpov, că ne-am lungit cam 

mult față de ordinea de zi. Oricum, imaginile care s-au derulat pe ecran au 

vorbit și ele de la sine. În mapele de ședință aveți o adresă din partea 

Ministerului Turismului, din partea secretarului de stat Bogdan Tomoioagă, care 

transmite către Consiliul Județean Maramureș felicitări în ceea ce privește 

prezența la Târgul internațional de turism FESPO din Elveția, pe care vă rog să 

o analizați, pentru că asta arată aprecierea pe care noi, ca și Consiliul Județean, 

o avem astăzi în cadrul Ministerului Turismului, în urma participării lor la 

diferitele târguri internaționale de turism, prin care dorim să ne promovăm pe 

noi și județul pe care îl reprezentăm.  

Felicitări tuturor pentru felul în care s-au prezentat. Eu personal am avut 

doar reacții pozitive în ceea ce privește prezența Maramureșului la Târgul de 

Turism internațional al României. 

Înainte de a intra în ordinea de zi, mai avem un ultim moment de 

prezentare, în sensul că dl. Peter Hurley dorește să ne facă o prezentare în ceea 

ce privește propunerile de proiecte pe care le are în vederea Anului Centenar al 

Marii Uniri. Dânsul a avut o întâlnire în această săptămână, la Ministerul 

Culturii, unde a propus un proiect inovator care a pornit din județul Maramureș, 

dar pe care dorește să îl exporte la nivel național. 
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Peter Hurley: Vă mulțumesc foarte mult. Voi fi foarte scurt. În primul 

rând este o onoare să fiu aici de fiecare dată și vă mulțumesc că mă primiți și 

îmi ascultați punctul de vedere. Dat fiind faptul că centenarul este o celebrare a 

identității naționale românești și că identitatea românească izvorăște din zona 

rurală, în primul rând, - iar acolo în zona rurală găsim nu doar o matriță a 

identității românești ci și una a identității europene - considerăm că ideea pe 

care am propus-o este aceea de a lansa o chemare națională care izvorăște din 

Maramureș. Adică, să facem o petrecere centenar în ziua de Adormirea Maicii 

Domnului, pe 15 august, petrecere centenară care va fi o celebrare a identității 

românești, promovată ca atare în mass media. Imaginile pe care le urmăriți 

acum pe ecran sunt filmate în Maramureș, în cadrul evenimentului denumit 

Satele Unite ale Maramureșului, care s-a desfășurat anul trecut și care a venit cu 

un spot de promovare, cu un mesaj care poate fi ușor tradus în toate limbile 

Europei: este mesajul prin care invităm Europa să descopere satele din 

România, să descopere adevărata Românie și să vadă că de fapt în satele din 

România se regăsesc propriile ei origini.  

Aceasta este chemarea pe care o lansăm. Proiectul a avansat în momentul 

în care sunt materialele deja propuse și sper că o să vă placă să le vizionați și 

online, în mass media.  

Vă mulțumesc foarte mult. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Felicitări, Peter. Noi de fiecare dată am susținut inițiativele tale, la fel cum vom 

face și de data aceasta. Cu o singură mențiune: dorim o colaborare, o cooperare 

între aparatul tehnic al consiliului județean, împreună cu ONG-urile pe care voi 

le coordonați, pentru ca aceste proiecte să fie cu adevărat reprezentative pentru 

Maramureș. 

Haideți acum să ne îndreptăm atenția asupra proiectului ordinii de zi. 

Mai întâi, dați-mi voie să vă supun spre adoptare procesul verbal al 

ședinței anterioare a consiliului județean. 

Procesul verbal a fost adoptat cu 32 voturi pentru. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiectul ordinii de zi al ședinței de astăzi conține 24 de puncte, plus 1 punct 

suplimentar. Proiectul de hotărâre de la poziția 19 îl retrag, deoarece săptămâna 

viitoare voi avea o discuție cu dl. primar de la Fărcașa pentru a updata o parte 

din acest Acord de parteneriat. Așadar, vă supun spre aprobare ordinea de zi, cu 

23 puncte și unul suplimentar: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 

judeţului Maramureş” domnului academician ALEXANDRU SURDU; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului propriu al judeţului 

Maramureş pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se 

plătesc de Consiliul Judeţean Maramureș pentru diferite structuri 
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asociative în care Judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru 

anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

comunale pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul 

constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor 

provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,  în 

ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor 

de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală pe anul 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor culturale; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, 

proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru  

finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a activităţilor non profit 

de interes general în  domeniul sportului; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru 

utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean Maramureș prin contracte 

de susținere financiară a activităților sportive; 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

pentru angajați; 

11. 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; 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune pentru imobilul situat în Hărniceşti, comuna 

Deseşti, nr. 8, judeţul Maramureş, cunoscut sub numele de ,,CASA 

IURCA’’; 

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 2, parte din imobilul 

situat în Municipiul Baia Mare, strada Crişan, nr. 6, Judeţul Maramureş, 

imobil monument istoric ,,Claustrul mănăstirii Minoriţilor’’;  

14. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 6, parte din imobilul  

situat în Municipiul Baia Mare, strada Crişan, nr. 6, Judeţul Maramureş, 

imobil monument istoric ,,Claustrul mănăstirii Minoriţilor’’; 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde 

obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2018; 
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Maramureș nr. 118/31.05.2017; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 160/27.07.2017; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare pentru asigurarea dreptului la educație, a egalizării şanselor 

pentru copiii cu dizabilități și/sau cu cerințe speciale; 

19. Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de cooperare între 

Judeţul Maramureş şi comuna Fărcaşa;  R E T R A S !!! 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Complexul Astronomic Baia Mare; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”;    

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare şi 

conducere a S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.; 

23. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. „Drumuri – Poduri 

Maramureş” S.A. şi acordarea unui mandat reprezentanţilor Consiliului 

Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor; 

24. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap. 

Punct suplimentar: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat  a 

proiectului „Academia de vară ARE 2018 – Patrimoniu cultural pentru 

atractivitate regională”(AER Summer Academy 2018 – Cultural 

Heritage for Regional Attractiveness) în cadrul programului Europa 

pentru cetățeni. 

 

Ordinea de zi a fost adoptată cu 32 voturi pentru. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 

judeţului Maramureş” domnului academician ALEXANDRU SURDU.  

Așa cum am promis la ultima ședință de Consiliu Județean, avem acest 

punct pe ordinea de zi pentru că este de datoria noastră, este o propunere care a 

venit din partea Universității Tehnice din Baia Mare. Le mulțumesc pentru 

colaborare tuturor celor care au fost alături de noi, în special domnului profesor 

universitar doctor Petru Dunca, care a scris acest Laudatio pe care îl aveți cu 

toții în mapele de ședințe. La ora 16, aici în sala de ședințe, dacă votul 

dumneavoastră pentru acest proiect de hotărâre va fi pozitiv, vom avea și 

ceremonia de decernare a titlului de cetățean de onoare pentru domnul 

academician Alexandru Surdu.  
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Vă voi citi acum expunerea de motive a Președintelui Consiliului 

Județean Maramureș la acest proiect de hotărâre, urmând ca apoi să aveți și 

domniile voastre cuvântul.  

”Academicianul Alexandru Surdu, vicepreședinte al Academiei Române, 

director al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” 

al Academiei Române este o personalitate marcantă a spiritualității românești și 

europene. În domeniul Filosofiei continuă linia de gândire a lui Lucian Blaga, 

Ioan Petrovici și Constantin Noica, fiind autorul a zeci de lucrări de filozofie, a 

numeroase traduceri, a sute de studii din domeniul filosofiei, antropologiei 

culturale și științelor umaniste. Domnului vicepreşedinte i s-a acordat titlul 

de Doctor Honoris Causa a Universităţii de Nord din Baia Mare în anul 

2008, precum și a numeroase universități din țară. A susţinut constant 

înfiinţarea Şcolii Doctorale în domeniul Filosofiei şi dezvoltarea acesteia în 

cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, care în acest an 

împlinește 11 ani de existență. A publicat mai multe studii despre Maramureș, 

sintetizate în două lucrări reprezentative: „A sufletului românesc cinstire” și 

„La porțile împărăției”. Este cetățean de onoare al localităților Giulești și 

Săliștea de Sus, din județul Maramureș, iar în anul 2017 i-a fost acordat 

titlul onorific de Ambasador al Maramureșului. A fost o prezență activă la 

numeroase manifestări culturale și științifice organizate în Maramureș: Baia 

Mare, Sighetu Marmației, Ieud, Săliștea de Sus, Dragomirești, Giulești, Rohia. 

Foarte numeroase sunt ideile, oamenii, spațiile românești care definesc gândirea 

și opera Excelenței Sale, faptele conferindu-i o importanță covârșitoare. El vine, 

prin gândirea și sufletul său, în spiritul marilor filosofi interbelici, fiind un spirit 

unic, singular, exemplar în esența spiritualității românești, alături de Lucian 

Blaga, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Eliade, etc.  

 Alexandru Surdu a fost elev al liceului „Andrei Șaguna” din Brașov, 

modelul lui Andrei Șaguna devenind emblematic pentru marele gânditor român. 

Între anii 1958-1963 a fost student al Facultății de Filosofie, Universitatea 

București. Din 1964 a fost cercetător al Centrului de Logică al Academiei 

Române, a colaborat cu mari personalități ale filosofiei românești scăpate din 

temnițele comuniste. Să nu uităm  colaborările cu Grigore Moisil, Dan Bădărău, 

Nicolae Bagdasar, Constantin Floru.  

În anul 2004, Domnia sa a fost distins cu Ordinul Național Serviciul 

Credincios în grad de cavaler, iar în anul 2016, i-a fost acordat Ordinul 

Național „Steaua României” în grad de Cavaler, ca o recunoaștere a 

meritelor cu totul excepționale. Din anul 2014 este vicepreședinte al 

Academiei Române.  

 În calitate de profesor a contribuit, după 1989, la pregătirea a numeroase 

generații de studenți. Îmbinând activitatea de predare cu o extraordinară muncă 

de cercetare, cu participarea activă la viața științifică și publicistică la cel mai 

înalt nivel național și internațional, face parte, în calitate de președinte, din 

comisiile Ministerului Educației și Cercetării privind evaluarea tezelor de 
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doctorat și a cadrelor didactice universitare, a Școlilor doctorale pentru 

domeniul Filosofie, Teologie, Psihologie, Pedagogie, iar ca specialist de marcă, 

din comisiile de doctorat la marile universități din țară.  

Specialist de înaltă valoare în domeniul filosofiei și logicii, al 

psihologiei și teologiei, al istoriei și antropologiei, în care are contribuții de 

o profundă originalitate, Alexandru Surdu este autorul, coordonatorul și 

traducătorul a peste 66 de volume. La acestea se adaugă publicarea a peste 

650 de studii în cele mai reprezentative reviste de specialitate din țară și 

străinătate. Monumentala sa operă cuprinde o diversitate de domenii ale 

filosofiei, logicii și diverselor specificități ale științelor și artelor.  

Extrem de originale sunt cercetările domnului academician Alexandru 

Surdu privind logica religiei, fenomenologia religiei şi antropologia religiei. 

Academicianul Alexandru Surdu afirma că „un filosof este un fiu al timpului şi 

al spaţiului în care trăieşte”. Răsplata ce se cuvine unor asemenea oameni 

eminenţi, pentru faptele lor de excepţie, este întotdeauna prea mică în raport cu 

însemnătatea majoră a acesteia. Se cuvine de asemenea să le arătam şi expresia 

recunoştinţei noastre ca şi maramureşeni.” 

Pentru acestea, vă propun astăzi pe ordinea de zi adoptarea proiectului de 

hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Maramureș 

domnului academician Alexandru Surdu. 

Dar mai întâi, dacă aveți intervenții, vă ascultăm.  

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Domnule președinte, 

distinși colegi, 

Este o onoare pentru mine și un privilegiu să pot pleda pentru acordarea 

titlului de cetățean de onoare pentru o personalitate exponențială a cugetării 

românești, un reprezentant de frunte al gândirii filosofice, unul dintre cei care a 

stat în tinerețea lui alături de figura emblematică a lui Constantin Noica. De 

altfel, el, împreună cu Pârvu, cu Sorin Vieru, au fost printre privilegiații și în 

același timp preferații lui Constantin Noica, datorită seriozității cu care s-au 

dedicat filosofiei, epistemologiei, logicii, antropologiei, psihologiei, pentru că 

nici unul dintre ei - și cu atât mai puțin Alexandru Surdu - nu s-a lăsat limitat 

doar la un sigur orizont de cercetare filosofică. Sigur că motivația de fond este 

legată și de faptul că în ultimii 10-12 ani de zile, dl. Alexandru Surdu, pe lângă 

dragostea ce o poartă locului natal - dovadă preocuparea lui pentru tot ce a 

însemnat Șcheii Brașovului în cultura română - s-a apropiat și de Maramureș, 

context în care îi suntem datori pentru că a sprijinit Universitatea de Nord, prin 

înființarea școlii doctorale. Ca recompensă academică, a fost onorat cu titlul 

Honoris causa, atunci când noi eram autonomi ca universitate în Baia Mare.  

Argumentele din Expunerea dvs. de motive sunt convingătoare, cu o precizare: 

tocmai legăturile lui cu Constantin Noica l-au marginalizat în mod nedrept pe 

Alexandru Surdu până în anul 1989, făcând mai degrabă figura unui cercetător 

mai retras. Dar s-a revanșat, dacă-mi dați voie, în sens teoretic și academic, 
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după 1990, când a oficiat, acolo unde i se cuvenea, ca profesor la Facultatea de 

Filosofie din București.  

Pe mine personal mă bucură că o astfel de personalitate s-a atașat de 

valorile spirituale ale Maramureșului, și cred că acest atașament l-a și inspirat, 

dovadă cele două cărți legate oarecum de spațiul spiritual și cultural al 

Maramureșului.  

Alexandru Surdu este, fără îndoială, un aristocrat, nu doar în zona strictă 

a filosofiei, a epistemologiei, ci și prin maniera lui de intelectual distins. Este 

membru al Academiei Române și vicepreședinte, este beneficiarul unor alte 

distincții, inclusiv de la cel mai înalt nivel al statului român, argumente suficient 

de solide.  

Reiterez o propunere, în continuitatea acesteia, ca în viitoarele ședințe să 

beneficieze de o onoare similară un fiu al Maramureșului, el însuși membru 

corespondent al Academiei Române, criticul literar Ioan Pop, născut în Mireșu 

Mare, o personalitate prestigioasă în domeniul lui. În felul acesta, noi putem 

spune că la nivelul Consiliului Județean Maramureș avem 3 membri ai 

Academiei Române cărora li s-a conferit acest titlu de cetățean de onoare al 

județului Maramureș. Este un mod de a onora prestigiul unor mari personalități 

și în felul acesta să ne înnobilăm și noi, ca instituție și for instituțional de 

referință în județul Maramureș.  

Vă mulțumesc.  

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

în primul rând pentru mine este o mare onoare să fac parte din consiliul 

județean, și, în al doilea rând, ca acest consiliu județean să ia în atenție, să 

dezbată și în final să aprobe acordarea acestui înalt titlu de apreciere publică 

pentru dl. academician Alexandru Surdu.  

Dragi colegi, vă rugăm să ne înțelegeți pe noi, cei care am avut privilegiul 

de viață de a urma o facultate de filozofie, pentru faptul că dorim să vă 

transmitem fiorul interior pe care-l simțim când chestiunile ce se dezbat sunt din 

aceste domenii, sau când e vorba de un om de o astfel de anvergură cum este dl. 

academician Alexandru Surdu.  

Prin patria noastră dragă se fac multe proceduri de recompense, dar 

adesea se mai întâmplă și derapaje, care pot fi de mai multe feluri: să fie 

recompensați cu titluri înalte oameni care au o altitudine spirituală mai joasă 

decât ar trebui, sau să fie recompensați cu astfel de titluri oameni cărora apoi 

timpul te obligă să le retragi aceste titluri. Doamne ferește să ajungem în situații 

de genul acesta, pentru că retragerea unui titlu aduce dezonoare nu atât 

persoanei căreia i se retrage, cât mai ales forumului care l-a acordat.  

Fiind întru totul de acord cu Laudatio-ul scris de domnul profesor doctor 

Petru Dunca, cu expunerea de motive a președintelui consiliului județean, cu 

rostirile prietenului și colegului meu Gheorghe Mihai Bîrlea și cu toate 

sentimentele celorlalți colegi – pentru că, de la o ședință la alta între noi au loc 

dialoguri în multe situații, ocazii, conjuncturi, mai ales în ședințele de comisii -  
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eu, având un beneficiu în care sper să mi se dea posibilitatea să rostesc un 

cuvânt și în prezența domnului academician, la ceremonia de atribuire a acestui 

titlu, vă rog să fiți de acord, d-le președinte, ca organizator al ședințelor 

consiliului județean, ca în cartea pe care am tipărit-o cu această ocazie specială 

și unde este un studiu introductiv ”Elogiu elogiatorului filosofiei românești”, 

acest text să fie inclus în stenograma de ședință de astăzi, ca și cum l-aș fi rostit, 

pentru că nu are nici un rost să consumăm timpul, deși eu aș avea dreptul de a-l 

citi.  

Acum am să vă spun totuși câteva considerațiuni, și o fac de dragul 

vostru, din această apreciere, pentru că, dragii mei, nu găsiți surse documentare. 

Din păcate, România nu are surse documentare suficiente pentru instituția 

cetățeniei de onoare. Intrați pe internet și o să vedeți că sunt doar derulări de 

pagini cu privire la regulamente sau persoane cărora li s-au acordat și nu există 

în acest domeniu o lucrare de drept sistematică, nu există un studiu istoric 

sistematic, așa încât toți plutim, iar din această plutire mai suntem câte unii așa, 

mai acribioși, care probabil mai putem emite niște judecăți de valoare.  

Cvasi veritas, adică un adevăr aproximativ, ar fi acela că instituția 

cetățeniei de onoare s-a născut în perioada în care cetățile erau în război între 

ele și își recunoșteau reciproc anumite persoane care puteau să fie soli și care 

erau primiți în ambele cetăți aflate în conflict. Perioada feudală este cea în care, 

datorită diferiților suverani care au domnit peste anumite teritorii, se instituie 

procedura cetățeniei de onoare, este chiar blindată în regulamente și proceduri 

proprii și ea urmează un curs foarte interesant: cel ce primește o cetățenie de 

onoare primește apoi o funcție care nu mai este de onoare, este retribuită, 

suveranul locului îi acordă dreptul de a locui în localitatea centrală a districtului 

respectiv, i se acordă teren și casă, casă cu teren și stipendiile necesare pentru a-

și putea duce viața. Făcând această subliniere, evident că nu aduc lucrurile la 

vremea noastră, dar o să aveți surpriza în anii următori, că domnul academician 

Alexandru Surdu va primi o astfel de casă - nu pot să spun acum unde va fi 

această casă că nu am voie, dar Maramureșul îl iubește atât de mult pe dl. 

Surdu, și în afară de noi, filosofii, sunt niște oameni care sunt implicați foarte 

mult în această chestiune, niște oameni cu mult suflet, care-l înconjoară cu toată 

prietenia lor pe dl. Surdu, și nu pot să le spun numele pentru ca să nu scap pe 

cineva din această listă frumoasă, oameni care i-au pregătit și pînă acum și îi 

pregătesc și în continuare foarte multe daruri. Domnul Surdul riscă să își lase 

sufletul în primul rând în Maramureș, și după aceea în Brașovul lui drag și în 

alte locuri unde peregrinează, în interesul filozofiei românești.  

E o situație datorită căreia acum voi zice direct cu dragostea ce eu v-o 

port, ca persoană și ca funcție, domnule președinte, că nu pot să nu vă sfătuiesc 

să intrați în atmosfera despre care o să fac pe scurt vorbire, și anume atmosfera 

de la Weimar. Dacă astăzi plecați în Germania, nu există oraș mai căutat în 

turismul cultural decât Weimar-ul, deoarece acolo găsim case memoriale pentru 
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cel puțin șapte personalități de talie din primele 100 ale lumii, printre care toată 

lumea știe de Goethe, de Schiller, de Herder, de Willand și de alții.  

Schiller, spre exemplu, este adus în anul 1787 de către Principele Karl 

August, după ce îi adusese pe Goethe, pe Willand și pe Herder, cărora li se 

dăduseră deja locuințe și erau căsătoriți în localitate. Acești oameni aveau o 

astfel de anvergură și talie spirituală încât acești prinți sau regi locali ai timpului 

respectiv, când Europa era fărâmițată, când Germania avea peste o sută de 

stătulețe, îi aduc în localitățile lor care nu erau prea mari - un oraș era de circa 

5000 de locuitori pe vremea aceea - și le oferă condiții. Această instituție se 

cheamă acum, civilizat, în lumea dreptului internațional, instituția chemării, 

instituție care este foarte serioasă, și prin care noi va trebui să chemăm spirite 

luminate, care să ne crească onoarea acestor locuri.  

Asta pentru că Maramureșul nu are termen de comparație în România! Nu 

există zonă cu mai multă chemare de ancestralitate, de tradiție și obiceiuri, de 

spiritualitate, cât are Maramureșul! Așa că nu avem concurență, și acest mare 

avantaj al nostru trebuie folosit exact în această idee. Va trebui să ne hotărâm să 

și chemăm, nu doar să recompensăm acele personalități în viață și post mortem 

care merită acest titlu.  

Schiller, ca să poată trăi, a beneficiat nu doar de sprijinul acestui orășel 

Weimar, ci și de cetățenia de onoare acordată de Revoluția Franceză. La 16 

august 1792, convenția Stărilor Generale, cele două parlamente tradiționale ale 

Franței, conferă cetățenia de onoare lui Friedrich Schiller! Ce aveau francezii cu 

asta, că războiul franco-prusac nu se terminase ?! O făceau din respect pentru 

această valoare a umanității, care era Schiller, și mai ales datorită piesei lui de 

teatru, Don Carlos, care cultivă cu adevărat cinstea, demnitatea și eroismul! 

După aceea vin danezii și îi oferă o bursă pe 3 ani de zile!  

Dintre români, cel mai onorat român din toate timpurile a fost Dimitrie 

Cantemir, care a primit drept de cetățenie de onoare în Rusia, în Imperiul țarist, 

cu toate cele aferente. După înfrângerea de la Stănilești pe Prut, în anul 1711, 

împreună cu 5000 de români care-l însoțeau, el a mers până în apropiere de 

Moscova - capitala fiind atunci la Sankt Petersburg - și țarul Petru I rezolvase 

toate chestiunile preparatorii, iar acolo s-a întemeiat orașul Kantemirov, după 

care, evident, Dimitrie Cantemir i-a slujit țarului Rusiei, inclusiv în toate 

turneele sale, fiind cel mai temeinic sfetnic al său. Cunoștea vreo 12 limbi și a 

putut să îl ajute în toate expedițiile lui militare!  

Am vrut, prin cele spuse, doar să pun niște picături de chihlimbar lângă 

dvs., ca să vă gândiți că se poate face din chihlimbar cea mai bună medalie 

posibilă! 

Mulțumesc.  

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: D-le președinte, cred că 

v-ar fi făcut plăcere ca dl. Tedi Ardelean să vă amintească, întrucât reprezentați 

un partid republican, că a existat și republica de la Weimar! 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Vreau să îi mulțumesc d-lui Ardelean pentru lucrarea apărută sub egida 

Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia Mare și să îl asigur că ”Elogiul 

elogiatorului filosofiei românești”, scrisă de către domnia sa, va fi consemnată 

în procesul verbal de ședință, pentru a rămâne posterității, în cadrul unui act 

administrativ și, probabil, să vă dau dreptate atât dvs., d-lui Bîrlea și multor 

altora, care consideră că am fost într-adevăr extrem de exigenți atunci când a 

fost vorba de acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Maramureș. 

 Avem puține astfel de personalități, și foarte puțini dintre ei mai sunt în 

viață. Din cei cinci cetățeni de onoare – Grigore Leșe, Iustinian Chira, Nicolae 

Sabău, Ionel Valentin Vlad și Nicolae Breban – doi au trecut în neființă. Astăzi 

mai avem trei cetățeni de onoare în viață ai județului Maramureș, iar dl. 

Alexandru Surdu va fi al patrulea. Mai avem 7 cetățeni de onoare post mortem – 

cinci dintre ei sunt eroii de la Revoluția din Decembrie 1989 (Mițiți Dan, Horia 

Daniel, Florian Antoniu Tiberiu, Pricop Pavel și Motica Victor), precum și cele 

două mari personalități care au fost Elie Wiesel și Lascăr Pană. Așadar cred că 

în acest an, și cu ocazia Centenarului Marii Uniri, va trebui să avem o activitate 

ceva mai prodigioasă în a produce Laudatio-uri pentru alte personalități 

marcante ale județului Maramureș și din afara spațiului maramureșean, care 

iubesc Maramureșul și ne fac cinste, uneori mai mult decât o pot face 

maramureșenii.  

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, intenționat am 

lăsat ca să fie un intermezzo și cuvântul dvs., ca apoi să pun mai multă lumină 

pe două-trei inițiative, pe care vi le arunc în brațe și sper să le cuprindeți și să le 

și duceți. Sunt lucruri splendide care, mai ales în acest an, trebuie să îmbrace o 

formă materială și cred că o să vă bucure ce o să auziți acum. 

Printre manifestările pe care cred că ar trebui să le dedicăm Centenarului 

ar fi chiar această primă inițiativă: în parcul din fața turnului Palatului 

Administrativ, lângă Sfatul Bătrânilor, să fie amenajat un Parc al Cetățenilor de 

Onoare, cu panouri, poze și scurte prezentări și cu plăcuțe jos, lângă un măr, 

care se plantează pentru fiecare din acești cetățeni de onoare. Un măr nu un 

stejar, ca să nu îi copiem pe cei din Israel. Cu mărul nu copiem pe nimeni; am fi 

putut să copiem eventual Livada de meri de la Kuneitra, din Siria, orașul distrus 

de Israel în bătălia Golan, livadă în care am plantat și eu măr pe vremea când 

eram vicepreședinte al Senatului, dar, din păcate astăzi această livadă nu mai 

există, fiind distrusă în bătălii.  

O altă idee ar fi aceea de a onora toate personalitățile pe care le 

inventariem acum, lideri locali și zonali, implicați și pomeniți în chestiunea 

Centenarului, prin plantarea unei mici păduri de stejar, la Băsești, la Șișești, ori 

în orice alt loc, care să fie denumită Pădurea Centenar. Cred că aceste două 

inițiative nu sunt nici costisitoare, nici foarte deranjante pentru programul 

autorităților județene.  
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Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: D-le președinte, la 

propunerea d-lui Ardelean cu mărul, m-am uitat la dl. Moldovan și radia de 

satisfacție! 

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, George 

Moldovan: La fel am radiat de satisfacție și la ideea cu pădurea de stejari, d-le 

Bîrlea.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Probabil nu își aduc aminte, 

pentru că-s prea tineri, dar mărul a fost ani de zile, în mod clar, simbolul 

electoral al Partidului Alianței Civice! 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bîrlea: Mărul este biblic, d-lor, 

este mărul lui Adam și al Evei!  

Consilierul județean Cornel Varga: Mărul este biblic, d-le Kovacs! 

Vreau să spun că la acest proiect de hotărâre comisia de cultură a acordat 

aviz favorabil. Nu pot să nu remarc că dl. academician poartă un nume foarte 

frumos, acela de Alexandru, de la Alexandru Macedon, care a cucerit lumea 

între anii 323, prin trei lucruri foarte fundamentale: cultură, filozofie și respect! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Eu sunt de acord cu propunerile d-lui Ardelean și vom încerca să le înfăptuim în 

acest an. Chiar am discutat cu conducerea executivă să încercăm să găsim în 

interiorul Palatului Administrativ, un colț, un loc, pentru fiecare cetățean de 

onoare al județului Maramureș, unde să așezăm un portret, alături de un 

expozeu în care să fie prezentate succint viața și activitatea fiecăruia dintre 

aceștia, astfel ca toți cei care trec prin instituția noastră să poată admira aceste 

personalități.  

Sigur, asta nu exclude sub nici o formă ideea amenajării unui parc, a unei 

păduri a cetățenilor de onoare ai județului Maramureș, dar trebuie să identificăm 

un spațiu pentru asta. 

Vă mulțumesc pentru susținere și pentru colaborarea în redactarea acestui 

proiect de hotărâre.  

Acum, având în vedere cele două avize ale comisiilor de cultură și 

juridică, și dacă nu mai aveți intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de 

hotărâre, cu mențiunea că vă aștept, pe aceia dintre domniile voastre care 

doresc, la ora 16, în această sală, să ne întâlnim cu dl. academician Alexandru 

Surdu, la ceremonia de acordare a acestei distincții. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.21/2018 

privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” 

domnului academician ALEXANDRU SURDU 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului propriu al judeţului 

Maramureş pe anul 2018.  

Stimați consilieri, așa arată bugetul propriu al județului pe anul 2018, 

conform proiectului de hotărâre și a datelor publicate în urmă cu câteva 

săptămâni - și mulțumesc în special d-nei director Adriana Petruț, d-lui Gerry 

Barbul, precum și celorlalți directori și întregului aparat de specialitate, pentru 

munca depusă, pentru că au fost săptămâni grele în care am încercat ca suma pe 

care o avem la dispoziție pentru acest an să o putem așeza, atât pe partea de 

cheltuieli de funcționare, cât și pe cea de cheltuieli de dezvoltare, astfel încât 

prioritățile județului Maramureș să poată fi satisfăcute din punct de vedere 

financiar.  

Bugetul s-a stabilit la venituri în sumă de 362 milioane lei, iar la 

cheltuieli în sumă de 387 milioane lei, cu un deficit de peste 25 milioane lei, 

care se acoperă din excedentul anilor anteriori. 

La secțiunea de funcționare vorbim de peste 276 milioane lei, iar la 

secțiunea de dezvoltare venituri în valoare de 85 milioane lei și un deficit de 25 

milioane lei care se acoperă din excedentul anilor anteriori, ducând întreaga 

secțiune de dezvoltare la suma de peste 111 milioane lei.  

Pe partea de funcționare am reușit să asigurăm cheltuielile salariale, 

cheltuielile cu bunurile și serviciile și toate celelalte necesități, pentru toate 

instituțiile din subordinea consiliului județean și pentru aparatul propriu, așa 

cum am făcut-o de fiecare dată, chiar dacă anul trecut am văzut știri – și am mai 

vorbit despre asta – că nu am fi avut resurse financiare pentru acoperirea 

salariilor și că am fi cerut ajutorul guvernului în această privință. Dar repet, 

acestea au fost doar niște știri false, niște neadevăruri spuse în spațiul public de 

către anumite site-uri de știri, preluate apoi de către parlamentari maramureșeni 

care, din păcate, nu au înțeles că ar trebui să vină mai întâi să discute cu noi, 

pentru a se lămuri cu privire la aceste aspecte.  

Cheltuielile de funcționare sunt mai mari decât anul trecut. Sumele pe 

care le avem la dispoziție sunt mai mari, avem un buget mai mare la dispoziție 

și putem asigura peste tot absolut întreg necesarul, ba chiar ceva mai mult decât 

au sperat câteva din instituțiile din subordinea noastră și le-am făcut surpriza să 

le punem la dispoziție sume cu 10-15% mai mari, pentru cheltuielile de bunuri 

și servicii, față de cât se așteptau. La fel și la partea de salarii, creșterile salariale 

sunt absolut toate acoperite în acest moment.  

Discutând pe capitole bugetare, situația se prezintă astfel: 

Fondul de rezervă bugetară se stabilește pe acest an la suma de 1.200.000 

lei, în totalitate la dispoziția plenului consiliului județean, pentru acordarea de 

finanțări la diferitele urgențe care există la nivelul județului Maramureș. 

Pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Maramureș – pe care 

o felicit cu această ocazie pentru activitatea desfășurată, deoarece la nivel 

național se poate vorbi de această instituție ca de una performantă, aflându-ne în 
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primele 6 locuri în topul național – le sunt asigurate atât cheltuielile cu salariile, 

cât și cele legate de bunuri și servicii.  

Pentru Serviciul Salvamont, mă bucur că de această dată am reușit să 

punem și sumele aferente părții de dezvoltare, pentru achiziția unui sistem de 

comunicații performant. La reorganizarea aparatului de specialitate al 

consiliului județean, când vom contura noua organigramă, în urma discuțiilor pe 

care le vom avea cu reprezentanții Salvamont dar și cu cei din sectorul privat 

care ajută la asigurarea serviciilor de intervenții de urgență, vom vedea care va 

fi soluția cea mai bună pentru reorganizarea acestui serviciu.  

Începând cu acest an vom avea o încărcătură ceva mai mare în ceea ce 

privește tranzacțiile privind datoria publică, împrumuturile, precum și 

rambursarea creditului pe care l-am contractat pentru finanțarea proiectelor 

importante. Dacă până în acest an a trebuit să suportăm doar partea de dobânzi 

și comisioane, începând din 2018 rambursăm din credit. Avem rate lunare 

importante și de aceea, la acest capitol bugetar, o să vedeți o sumă mult mai 

mare decât ați văzut anul trecut. 

La capitolul privind apărarea, Centrul Militar Județean Maramureș este o 

instituție care funcționează neîntrerupt, de 50 de ani, în județ și căreia am 

încercat de fiecare dată să le asigurăm cheltuielile privind bunurile și serviciile, 

la nivel îndestulător. În acest an am crescut finanțarea pentru această instituție, 

pentru a putea lucra la reparațiile sediului în care își desfășoară activitatea, 

clădirea fiind a noastră, a consiliului județean. Îl felicit public pe comandatul 

Centrului, pentru întreaga activitate pe care o desfășoară. 

În ceea ce privește Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în acest an am 

crescut semnificativ finanțările pentru acesta, punându-le la dispoziție un buget 

cu aproape 50% mai mare față de anul trecut. Este important ca pe viitor să 

dezvoltăm proiecte pe partea transfrontalieră, în cooperare cu partenerii din 

Ucraina, tocmai pentru ca să putem dezvolta din ce în ce mai mult și aceste 

servicii de urgență în județul Maramureș, astfel ca să se poată interveni prompt 

și operativ în situații de calamități naturale și nu numai.  

În ceea ce privește învățământul, finanțarea celor 6 instituții pe care le 

avem în subordine se va face în acest an ceva mai diferit, pentru că finanțarea 

pentru cheltuielile de personal este preluată în totalitate la Ministerul Educației, 

conform legii bugetului de stat, așa că am reușit să avem la dispoziție o sumă de 

bani mai mare, pentru finanțarea școlilor speciale și a CJRAE.  Am preluat 

pentru cheltuielile de personal la nivel maxim solicitările privind plata navetei 

pentru fiecare profesor. De asemenea, la secțiunea de bunuri și servicii, există 

creșteri semnificative, cu cel puțin 20% pentru fiecare din cele 6 instituții 

școlare din subordinea noastră. 

Pentru asistența socială, este pentru prima dată când am pus sume de bani 

pentru plata drepturilor acestor persoane speciale, bani pe care-i vom plăti în 

fiecare lună pentru fiecare copil din sistem. La secțiunea de dezvoltare, și 

finanțarea pe care o vom face pentru diferite lucruri, mă bucur că pentru Centrul 
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Județean de Resurse și Asistență Educațională Baia Mare am reușit să punem o 

sumă importantă, de aproape 150 de mii lei, pentru achiziția unor soft-uri 

speciale pentru evaluarea neuropsihologică și a dezvoltării copiilor, chestiuni pe 

care nu le-am avut până acum în dotarea acestei instituții. Pentru școala din 

Târgu Lăpuș am reușit achiziționarea unui autoturism, iar pentru școala specială 

din Baia Mare mobilier pentru clase și reparații capitale la sediul lor, iar la 

școala din Sighet finanțarea documentațiilor pe care va trebui să le pregătim în 

viitor pentru schimbarea învelitorii clădirii, mansardare, etc. La școala din 

Vișeu de Sus am asigurat construcția unei magazii și sume suplimentare pentru 

reparațiile la sediu.  

Capitolul sănătate, unul extrem de important, se prezintă astfel: pentru 

Spitalul Județean de Urgență Baia Mare am alocat un buget de 4 milioane lei,  

mult mai mare decât anul trecut, și dacă, pe parcursul anului vom avea la 

dispoziție sume suplimentare, acești bani vor putea fi folosiți de spital pentru a-

și acoperi o parte din cheltuieli, iar apoi, din fondurile proprii, să facă 

investițiile de finalizare a buncărelor care vor adăposti aparatele de radioterapie. 

Contractul pe care l-am semnat anul trecut cu Banca Mondială, la sediul 

guvernului, e una dintre marile realizări ale județului Maramureș. Aceste două 

aparate – cel pe care îl vom primi din partea Băncii Mondiale și apoi cel pe care 

sper că îl vom putea instala din fonduri proprii, ale noastre și ale spitalului, dacă 

nu vom putea să beneficiem de o finanțare națională, va genera la nivelul 

județului Maramureș un turism sanitar. Vor veni foarte mulți oameni din 

județele învecinate, pentru ca spitalul nostru să le ofere condiții de a-și prelungi 

viața, pentru că asta fac aceste aparate de radioterapie, prelungesc viața 

oamenilor. Dar, din păcate, acestea sunt foarte puține în România. Pentru 

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare am alocat un buget, pe 

partea de dezvoltare, pentru investiții la reabilitarea șarpantei, în sumă de 1 

milion lei, propus pentru acest an;  în funcție de evoluția lucrărilor acolo, care 

per total se ridică la peste 2 milioane lei, vom putea oferi sume suplimentare pe 

parcursul acestui an.  

Pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean 

Maramureș, am asigurat bugete atât pentru cheltuielile salariale, pentru bunuri și 

servicii, întreținere curentă, cât și pentru investițiile pe care și le doresc fiecare. 

Avem instituții de cultură clasice, tradiționale, cum sunt biblioteca județeană și 

muzeele, e a căror activitate managerială cred că suntem mândri cu toții; vorbim 

și de alte instituții culturale de elită, cum sunt Ansamblul Folcloric Transilvania, 

Complexul Astronomic Baia Mare, dar vorbim și de instituții care încă nu 

înțeleg să se ridice la nivelul celorlalte, cum ar fi Școala de Arte și Centrul 

pentru Conservarea Culturii Tradiționale. Managerii acestor instituții trebuie să 

înțeleagă că trebuie să își depășească simpla condiție de bugetari, adică de 

oameni plătiți din bani publici, să facă proiecte, să aducă venituri suplimentare, 

să organizeze evenimente care să ne facă cinste, mai ales în acest an al 

Centenarului. Ei au sprijinul nostru, al tuturor, dar trebuie să înțeleagă că așa 



39 
 

cum a mers 20 de ani nu mai poate să meargă, și peste câteva luni vom avea o 

discuție despre implementarea acestor dorințe ale noastre vizavi de 

managementul acestor instituții. 

Privitor la bugetul pe care consiliul județean îl pune ca subvenții pentru 

diferite domenii ale noastre, cum ar fi, spre exemplu sportul, anul acesta vom 

menține suma de 2 milioane lei, din care vom finanța atât cluburile de prim 

eșalon cât și pentru celelalte cluburi care doresc să beneficieze de sprijinul 

nostru. Pe cultură, rămânem la suma de 1,4 milioane lei, care va fi împărțită pe 

trei destinații, și anume: 1)pentru programul cultural prioritar, 2)pentru 

susținerea proiectelor dedicate Centenarului care se vor desfășura în Maramureș 

în acest an și 3) pentru proiecte culturale generaliste.  

Pentru domeniul tineret, în acest an am propus suplimentarea de la suma 

de 250 de mii lei la 400 mii lei, conform amendamentului pe care îl va prezenta 

și comisia de buget-finanțe. Suntem în parteneriat cu municipiul Baia Mare și 

cu organizațiile guvernamentale în ceea ce privește Proiectul Baia Mare – 

Capitală a Tineretului, pentru anul 2018, care este un eveniment important, la 

care vom veni cu plus valoare, pentru a-i ajuta să desfășoare activități de 

excepție.  

La capitolul religie, menținem finanțarea de 1 milion ca anul trecut, cu 

amendamentul pe care vi-l voi propune în ședința viitoare, de a împărți această 

sumă, pentru prima dată, în două destinații: cel puțin 25% din sumă să fie 

dedicată bisericilor aflate în patrimoniul UNESCO, iar restul să îl alocăm 

bisericilor aflate în construcție și într-o stare ceva mai avansată a lucrărilor.  

Pentru asigurări și asistență socială, vorbim în primul rând despre Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, unde, la fel ca 

în fiecare an, nu avem asigurată întreaga resursă financiară până la sfârșitul 

anului, dar acest lucru se rezolvă pe parcurs. Există pe partea de cheltuieli și 

servicii suficiente fonduri ca Direcția să se descurce în acest an. Am mai pus, de 

asemenea, pe partea de dezvoltare, sume de bani pentru câteva din investițiile pe 

care și le doresc acolo, dar, având în vedere și neplăcutul eveniment prezentat la 

începutul ședinței, probabil că există priorități în ceea ce privește intervențiile 

de urgență la clădirile de la anumite centre, pentru a preîntâmpina astfel de 

accidente ca cel de la Sighetu Marmației. Așadar, dacă vor exista astfel de 

priorități, vom mări alocațiile la Direcție, pentru a pune în siguranță toate 

centrele din județul Maramureș.  

De altfel, la o discuție a UNCJR la care am participat și eu, ministrul 

muncii Olguța Vasilescu spunea că în acest an își va asuma o reformă a 

întregului sistem de asistență socială din România, lucru pe care îl așteptăm cu 

toții. Vom vorbi finalmente despre o separare a activității diferitelor 

compartimente ale D.G.A.S.P.C., deoarece ei astăzi acționează și ca prestatori 

de servicii și ca entitate care controlează. Așteptăm acest proiect din partea 

Ministerului Muncii și vom participa și noi, consiliile județene, cu propuneri, 

pentru a veni cu o lege bună. 
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În ceea ce privește protecția mediului, aici ne referim la Sistemul de 

Management Integrat al Deșeurilor și n-o să intru azi în detalii pentru că, 

probabil că în luna martie vom avea în sfârșit acel studiu de stabilitate a 

terenului, a amplasamentului de la Fărcașa. Vom discuta atunci cu toții pe 

marginea acestui studiu, împreună cu experții care vor veni inclusiv cu soluții 

tehnice și financiare. Există și vești foarte bune pe acest proiect vizavi de 

finalizarea procedurilor de achiziție pentru operatorii de salubrizare din nordul 

județului, unde procedurile sunt deja finalizate. În ceea ce privește colectarea pe 

zona Baia Mare suntem în faza finală a licitației, la fel ca și la identificarea 

operatorului pentru operare la amplasamentul de la Fărcașa. Au fost închise 

majoritatea contractelor de construire a stațiilor de transfer, dotarea cu utilajele 

necesare punerii în operă a S.M.I.D. Avem un singur contract care nu este în 

derulare în acest moment, cu un singur contractor, în ceea ce privește 

construcția efectivă a celulelor. Dar sper că luna viitoare vom găsi soluțiile 

necesare pentru ca acest proiect să îl finalizăm în anul 2018.  

Voi face tot ceea ce îmi stă în putere, alături de conducerea executivă a 

consiliului județean, pentru a demonstra că acest proiect pe care foarte multă 

lume l-a considerat pierdut pentru județ va fi finalizat și va deveni operațional, 

chiar dacă nu 100%, cel puțin parțial, pentru că fără operaționalizarea S.M.I.D. 

în județul Maramureș nu știu ce vor putea face administrațiile locale în perioada 

următoare!  

La capitolul transporturi, discutăm despre două domenii; în primul rând 

aeroportul, pentru care în acest an asigurăm o creștere semnificativă a resurselor 

financiare pe care le punem la dispoziție. Dacă vorbim despre cheltuielile cu 

bunurile și serviciile, vorbim de o creștere de 1 milion lei, adică anul acesta vor 

avea un buget de 6 milioane lei în loc de 5 milioane cât au avut anul trecut, doar 

pentru asigurarea funcționării Aeroportului Internațional Maramureș.  

Vorbim apoi și despre cele 15 milioane lei pe care le-am primit prin legea 

bugetului de stat pentru plata în continuare a lucrărilor de modernizare și 

prelungire a pistei aeroportului, și în plus, 7 milioane lei, din bugetul propriu al 

Consiliului Județean Maramureș, pentru achiziționarea unei părți din utilajele, 

echipamentele necesare operaționalizării zborurilor pe aeroport. 

 În ultima perioadă am discutat un calendar pe care să îl aibă în vedere 

aeroportul, pentru operaționalizarea zborurilor. Dl. director Buda a vorbit destul 

de mult în presă în această perioadă, deși eu i-am spus că nu voi vorbi public 

despre reluarea zborurilor pe aeroport decât atunci când o să văd efectiv avionul 

pe pistă!  

Dl. director a vorbit totuși, a dat anumite termene, așa că, având în vedere 

acest efort financiar pe care consiliul îl face la începutul acestui an pentru 

aeroport, pentru asigurarea salariilor acolo, a echipamentelor și plata lucrărilor, 

îl vom ține răspunzător pe dl. director Buda de acest calendar pe care l-a 

prezentat public!  
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Dânsul a afirmat că în luna mai sau iunie vom avea zboruri interne de pe 

aeroportul Maramureș, probabil cu compania TAROM, fapt pentru care îl ținem 

responsabil, iar dacă va realiza acest lucru, va veni în fața consiliului județean și 

noi îl vom lăuda. Eu cred că o să reușească, pentru că sunt pe ultima sută de 

metri în ceea ce înseamnă reglajul fin al aparatelor necesare acolo, procedurile 

de zbor și toate celelalte. Va avea suficiente sume din buget pentru a interveni la 

terminal, pentru asigurarea fluxurilor de pasageri, doar să programeze acest zbor 

de recunoaștere și verificare, fără de care nu vom putea obține certificatul de 

operare. Dar atrag atenția public d-lui director că și-a asumat încă o dată, prin 

interviurile date presei maramureșene, un anumit calendar, pentru care îl ținem 

responsabil! 

În ceea ce privește drumurile județene, aici vorbim de o sumă de 25 

milioane lei, pe care o vom da administratorului delegat pe drumurile județene 

pentru S.C. Drumuri - Poduri Maramureș S.A. Suma este echivalentă cu cea de 

anul trecut și va asigura o bună întreținere a drumurilor județene, însă nu la 

nivelul pe care ni-l dorim. Dacă în anul 2014 am avut o sumă de aproximativ 40 

milioane lei cu care am putut interveni și reabilita cu-adevărat aproape 40 de 

kilometri de drum județean, în acest an nu vom putea vorbi de astfel de cifre, 

dar dacă vom reuși să obținem resurse financiare suplimentare de la bugetul 

central, bună parte din acestea le vom dirija înspre societatea de drumuri, pentru 

întreținerea drumurilor județene. În ceea ce privește proiectele pentru drumurile 

județene, sigur că nu vorbim despre aceste sume de întreținere, ci despre 

proiectele mari, de dezvoltare a infrastructurii rutiere județene. Aici vorbim în 

primul rând despre ”Drumul Nordului”, care se află în acest moment pe 

S.E.A.P. în licitație. Chiar înainte de ședință, managerul de proiect, dl. Șpan, 

îmi spunea că a început cavalcada de clarificări legate de ”Drumul Nordului”, 

ceea ce este un lucru foarte bun. Deschiderea ofertelor este programată pentru 

data de 26 martie, iar dacă în acest an vom avea deschiderea ofertelor, evaluarea 

acestora și declararea unui câștigător, precum și semnarea contractului și 

emiterea ordinului de începere a lucrărilor, am putea finaliza proiectul tehnic, ca 

apoi, începând cu 2019, să putem începe lucrările propriu-zise. Este un proiect 

de aproape 50 de milioane de euro, întins pe 80 de km de drum județean. În 

urma discuțiilor cu echipa de proiect am scurtat puțin și termenele de execuție – 

vorbim despre 6 luni pentru proiectare și 24 de luni termen de execuție.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Dar, d-le președinte, sperăm să 

faceți în așa fel încât, așa cum ați mai spus, să fie mai puțin de 50 de milioane.  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Păi, din moment ce noi avem finanțarea aceasta europeană semnată, nu mă 

interesează să fie mai puțin. Nu cred că prețul cel mai mic ne interesează aici, ci 

să vină cel mai bun și mai serios executant!  Suma o avem la dispoziție din 

Programul Operațional Regional, așa că interesul nostru este să vină 

constructorul cel mai bun, care să facă acest drum la cele mai înalte standarde! 
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 Vă mai spun un lucru, pe care-l spun de altfel la fiecare ședință de 

consiliu local la care sunt invitat și particip: dacă vorbim despre proiectele 

privitoare la drumurile județene, să zicem cu referire la cele care au fost 

reabilitate până acum – adică cei 56 de km reabilitați dintr-o rețea de 850 de km 

- în 25 de ani practic doar atât s-a făcut. Proiectul Drumului Baia Sprie – 

Bârsana a fost depus în mandatul d-lui Kovacs, apoi următorul președinte, dl. 

Mircea Man l-a scos la licitație și a început execuția,  în mandatul domnului 

Ciceu Zamfir s-a lucrat și s-a apropiat de finalizare, iar eu am fost cel care am 

trimis ultimele documente. Nu e normal ca patru președinți de consiliu judeţean 

să gestioneze același proiect! De aceea, în urma discuțiilor avute cu managerul 

și cu echipa de proiect le-am spus că trebuie să avem ambiția ca să fim noi cei 

care am depus acest proiect, am obținut finanțarea, am semnat contractul, îl 

scoatem la licitație, terminăm și partea de proiectare, începem efectiv și 

execuția, astfel ca până la finalizarea mandatului să ne apropiem și de 

finalizarea execuției. Asta ar trebui să fie gândirea fiecărui primar sau 

președinte de consiliu judeţean! Adică proiectul început într-un mandat să fie și 

terminat până la finalul mandatului.  

Altfel, oamenii își vor pierde încrederea atât în noi, politicienii, cât și în 

aparatul administrative și ne va fi foarte greu să justificăm aceste întârzieri.  

 În afară de Drumul Nordului vorbim și despre proiectele depuse pe  

PNDL 1 – Drumul din Țara Lăpușului, legătura dintre Rogoz – Dămăcușeni – 

Târgu Lăpuș – Vălenii Lăpușului, înspre Baba, care va fi scos la licitație în luna 

martie, alături de tronsonul de legătură între Șomcuta Mare – Mireșu Mare – 

Remeți pe Someș, până aproape de Podul de la Ulmeni care am înțeles că va fi 

finalizat în acest an. Pentru acestea avem contractele de finanțare din partea 

Ministerului Dezvoltării, prin acest PNDL 1, iar prin PNDL 2, în cel mai scurt 

timp vom avea vizita ministrului Dezvoltării în Maramureș, domnul Paul 

Stănescu, alături de care vom fi la Bârsana pentru a semna un contract extreme 

de important pentru Maramureș – Reabilitarea drumului judeţean pe Valea Izei 

și pe Valea Ruscovei. Avem și aici aceeași ambiție, ca în acest an să avem cele 

două programe mari scoase la licitație pe SEAP, să semnăm contractul, pe 

parcursul iernii acestui an să finalizăm proiectarea, iar din 2019 să înceapă 

execuția, cu termen de 24 de luni. Adică, chiar dacă nu se va finaliza în anul 

2020, ci undeva în 2021, cu toate întârzierile care pot apărea, sunt totuși 

termene extreme de rezonabile pentru gestionarea acestor proiecte importante 

pentru județ.  

 Pe partea de dezvoltare mai avem și proiectele depuse pe programele 

transfrontaliere, 6 la număr, aprobate de către dvs. în plenul Consiliului 

judeţean, și depuse pe programul cvadrilater România – Ungaria – Ucraina și 

Slovacia, și, de asemenea, mai avem în acest moment încă 6 astfel de proiecte în 

pregătire, care vor fi depuse pe Programul ENI – România – Ucraina, 2014 – 

2020. Toate acestea vor aduce plus valoare Consiliului Judeţean Maramureș, 

proiecte în plus și finanțări din fonduri europene, atât de necesare judeţului. 
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Vom încerca să facem publice toate investițiile pe care le vom avea, ca să 

vadă și cetățenii toate eforturile pe care le facem în acest an, pentru diferitele 

domenii care interesează fiecare cetățean în parte.  

 Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, iar acum dau cuvântul comisiei de 

buget-finanțe. 

 Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: D-le președinte, așa cum ați amintit, în ședința de comisie s-a dat un 

aviz pozitiv acestui proiect de hotărâre, cu două amendamente adoptate, astfel: 

1) la secțiunea de funcționare, următoarele modificări: se diminuează fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Consiliului judeţean cu suma de 150 mii lei,  cap. 

54.02; se majorează prevederile bugetare pentru activitatea de tineret cu suma 

de 150 mii lei, cap.67.02.; 2) în secțiunea de dezvoltare intervin următoarele 

modificări: se diminuează prevederile bugetare aferente cofinanțărilor de 

proiecte cu suma de 30 mii lei, cap.54.02 și se majorează subvențiile pentru 

unitățile de cultură, reprezentând transferuri de capital, cu suma de 30 mii lei, 

cap.67..02. Cu aceste influențe se modifică hotărârea și anexele în mod 

corespunzător. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

 Dacă nu sunt obiecții, vă supun spre adoptare amendamentul. 

 

 Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

 

 Consilierul judeţean Călin Ioan Bota: D-le președinte, și comisia 

pentru economie, agricultură și dezvoltare rurală a dat aviz favorabil proiectului, 

dar am o intervenție în nume personal.  

Am analizat cu mare atenție acest buget, am înțeles constrângerile care au 

stat la baza fundamentării lui și sper ca în perioada următoare, condițiile externe 

care au grevat într-o bună măsură bogăția listei de investiții să nu ne mai priveze 

de a avea o listă cu mai multe poziții, cu sume mai mari, alocate pentru 

obiectivele pe care le avem în execuție, astfel încât obiectivele pe care le avem 

acolo să poată fi finalizate, dacă nu în acest mandat, măcar la începutul 

mandatului următorului consiliu judeţean.  

Am rugămintea către președintele Consiliului judeţean de a face 

demersurile necesare asigurării resurselor pentru echilibrarea bugetelor locale 

ale comunităților din județul Maramureș, astfel încât, în acest an greu din punct 

de vedere al resurselor financiare pe care le au la dispoziție, primarii din 

Maramureș să își poată desfășura activitatea la nivelul administrațiilor locale pe 

care le conduc, cel puțin în aceeași termeni pe care i-au avut și în anii 

precedenți, pentru a avea și liste de investiții consistente raportat la proiectele pe 

care și le-au propus – unele semnate deja sau aflate în curs de semnare în 

vederea finanțării -  și pentru a-și asigura, în bună măsură, funcționarea. 

 Nu le vom detalia astăzi, ci vom face o analiză în perioada următoare și 

vom veni cu propuneri în acest sens. Vă mulțumesc. 
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 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Cu două mențiuni, d-le consilier. Propunerile pe partea de dezvoltare din 

lista de investiții sunt superioare deja execuției bugetare din anul trecut, adică 

sunt mult mai mari. Nu am propus spre finanțare, spre exemplu, pentru 

proiectele pe drumurile județene, atât la Drumul Nordului, cât și proiectele pe 

PNDL, nu am cuprins toate sumele pentru acestea, ci doar ceea ce am crezut că 

vom putea derula în acest an. Dacă proiectele pe care le avem vor avansa mult 

mai repede față de cum am preconizat, vom face ședințe de rectificare a 

bugetului, pozitive. Avem sume atrase suplimentar, pe care le vom cuprinde în 

bugetul de dezvoltare al consiliului județean. 

 În ceea ce privește bugetul autorităților locale, vom vorbi despre aceasta 

la punctul de pe ordinea de zi respectiv. Acum vorbim doar despre bugetul 

propriu al Consiliului judeţean Maramureș. 

 Mai sunt intervenții aici? 

 Consilierul judeţean Teodor Ardelean: Din rațiuni legislative și 

legiuitoare, nu pot să particip nici la discuții și nici la votul pe acest proiect de 

hotărâre.  

 Consilierul judeţean Gheorghe Mihai Bîrlea: Apreciez întotdeauna la 

dl. Ardelean rigoarea, dar nu o consider potrivită în astfel de situații, când se 

aprobă bugetul în ansamblu.  Dacă ar fi fost vorba de discutarea și votarea unui 

proiect de hotărâre legat de Biblioteca județeană, instituție pe care domnia sa o 

conduce, atunci ar fi temeinică și rezonabilă abținerea domniei sale de la vot. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Mulțumesc. Dacă nu există alte intervenții, vă supun la vot proiectul de 

hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru și 3 neparticipări la vot 

 

HOTĂRÂREA NR.22/2018 

privind aprobarea  bugetului propriu al judeţului Maramureş  

pe anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se plătesc de 

Consiliul Judeţean Maramureș pentru diferite structuri asociative în care Judeţul 

Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2018.  

O singură mențiune aici: va urma o adunare generală a A.D.I. pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor menajere în județul Maramureș, în care  va fi 

votată probabil o sumă ceva mai mare pe care să o dăm ca și cotizație, pentru că 

e nevoie și de noi, consiliul județean, să ajutăm comunitățile locale. Vom 

propune așadar această actualizare după acea întâlnire. 

Avizul comisiilor, vă rog. 
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Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget - finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.23/2018 

privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se plătesc  

de Consiliul Judeţean Maramureș pentru diferite structuri asociative  

în care Judeţul Maramureş are calitatea de membru, pentru anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea:

  4. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile 

comunale pe anul 2018. 

În comisia de buget-finanțe  am încercat să ajutăm câteva comunități care  

nu beneficiază de sprijin, fie prin fonduri europene, fie prin PNDR, sau fonduri 

guvernamentale prin PNDL, să încercăm să intervenim pe aceste drumuri 

comunale ceva mai mult în anul acesta. 

 Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget - finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.24/2018 

pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile comunale pe anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul 

constituit la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor provenite 

din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,  în ordinea cronologică 

a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe 

anul 2018.  

Am să-i răspund scurt colegului nostru Bota: evident că orice formulă de 

calcul ar face un guvern sau parlamentul atunci când se vorbește despre sumele 

care trebuie alocate fiecărei u.a.t. din fiecare județ, niciodată nu vor găsi 

formula perfectă.  
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Întotdeauna vor fi autorități locale care câștigă la buget și autorități locale 

care pierd, în funcție de altă formulă. Avem aici, spre exemplu, cazul primarului 

din Dragomirești, prezent astăzi la ședința noastră, care a pierdut foarte mult la 

bugetul pe anul trecut și probabil că va trebui să îl sprijinim, la fel ca și pe alte 

comunități din județul nostru, care au probleme la asigurarea sumelor pentru 

funcționare,  și nu a cheltuielilor de dezvoltare, a investițiilor pe care doresc să 

le facă! Bugetele care le sunt date de către Administrația Finanțelor în acest an 

nu le sunt suficiente.  

De data aceasta, prin acest proiect de hotărâre vom acorda o sumă egală 

pentru fiecare comunitate locală, urmând ca apoi, în funcție de ceea ce ne-a 

transmis fiecare comunitate locală ca și necesar, vom sta să discutăm punctual, 

ceea ce putem oferi suplimentar, până la rectificarea bugetară de la mijlocul 

anului.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget - finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.25/2018 

pentru aprobarea repartizării sumelor din fondul constituit  

la dispoziţia consiliului judeţean pentru achitarea arieratelor 

 provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital,   

în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea 

programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor  

de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget - finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Comisia 6 aviz favorabil. 
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S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.26/2018 

hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului  

pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului 

 a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiect de hotărâre nr.7, privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru 

finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor în domeniul tineret.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget - finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul judeţean Moga Liliana, președintele Comisiei pentru 

activități de tineret și sport: Comisia 5 acordă aviz favorabil, cu 

amendamentul la cap.7 ”proceduri specifice solicitării unei finanțări 

nerambursabile”, pct. 13, de introducere a unui nou alineat cu următorul 

conținut: documente care să ateste includerea acțiunilor de tineret în 

Calendarul programului Baia Mare – Capitală a Tineretului din România, 

pentru proiectele depuse conform obiectivului specific prevăzute la cap. 3 alin.2 

lit.a.  

 

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

 

S-a adoptat apoi, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.27/2018 

privind aprobarea Ghidului solicitantului  

pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului  

a programelor, proiectelor şi acţiunilor în domeniul tineret 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru  

finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului a activităţilor non profit de 

interes general în  domeniul sportului. 

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget - finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 
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Consilierul judeţean Moga Liliana, președintele Comisiei pentru 

activități de tineret și sport: Comisia 5 acordă aviz favorabil, cu 

amendamentul la cap.9 – ”criterii și condiții minimale de finanțare din Ghid” 

înlocuiește sintagma să aibă valabilitate și după încheierea contractului cu 

autoritatea finanțatoare atât la contractul de sponsorizare cât și la cel de 

publicitate cu sintagma să aibă valabilitate în perioada de derulare a 

proiectului.  

 

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

 

S-a adoptat apoi, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.28/2018 

privind aprobarea Ghidului solicitantului  

pentru  finanţarea nerambursabilă din bugetul judeţului 

 a activităţilor non profit de interes general în  domeniul sportului 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru utilizarea 

sumelor alocate de Consiliul județean Maramureș prin contracte de susținere 

financiară a activităților sportive.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul judeţean Moga Liliana, președintele Comisiei pentru 

activități de tineret și sport: Comisia 5 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.29/2018 

privind aprobarea Normelor financiare  

pentru utilizarea sumelor alocate de Consiliul județean Maramureș 

 prin contracte de susținere financiară a activităților sportive 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
10. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Mihai Felician Cerneștean, președintele 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului: 

 Comisia 4 aviz favorabil. 
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Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.30/2018 

privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

11. 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.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

Consilierul județean Mihai Felician Cerneștean, președintele 

Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului: 

Comisia 4 aviz favorabil. S-a discutat cu operatorul și cu cetățenii, s-a devansat 

cu o oră, adică s-a mutat de la ora 12:30 la ora 12, pentru a nu se suprapune 

cursele.  

Într-o altă ordine de idei, doresc să îi mulțumesc d-lui director Șpan că 

ne-a dat tuturor câte o hartă, care arată foarte bine și din care putem vedea exact 

cu arată Reabilitarea Drumului Nordului. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
Pentru ședința viitoare am să vă pun la dispoziție toate hărțile privitoare la 

reabilitarea infrastructurii și cu Drumul Nordului. Știu că dl. Șpan e manager pe 

acest proiect, dar nu doar pe acest proiect, pentru că și reabilitarea drumurilor 

județene pe PNDL sunt importante, așa cum le propunem noi, cu termene și axe 

de finanțare.  

Eu am și o astfel de hartă și am să v-o distribui și dvs.  

Consilierul județean Sorin Pop: Dacă tot ați adus aminte de PNDL 2, ne 

dați un termen când credeți că se semnează finanțarea pentru Valea Izei? 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
Cât de repede. Poate săptămâna viitoare, poate în două săptămâni. Sperăm să 

vină alături de noi ministrul Dezvoltării, dl. Paul Stănescu, ca să semnăm 

contractul aici, acasă la noi, în Maramureș. Dacă vorbim de Valea Izei, atunci, 

da, locul potrivit pentru a marca un astfel de eveniment este Bârsana.  

Consilierul județean Sorin Pop: Este perfect. Sper că voi fi și eu prezent 

acolo. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Dacă nu mai sunt intervenii, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 
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S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.31/2018 

privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019  

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

din graficul de circulație 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune pentru imobilul situat în Hărniceşti, comuna Deseşti, 

nr. 8, judeţul Maramureş, cunoscut sub numele de ,,CASA IURCA’’. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Comisia 6 aviz favorabil. 

 

Cu 29 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.32/2018 

privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului  

de preemţiune pentru imobilul situat în Hărniceşti, comuna Deseşti, nr. 8, 

judeţul Maramureş, cunoscut sub numele de ,,CASA IURCA’’ 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 2, parte din imobilul situat în 

Municipiul Baia Mare, strada Crişan, nr. 6, Judeţul Maramureş, imobil 

monument istoric ,,Claustrul mănăstirii Minoriţilor’’. Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Comisia 6 aviz favorabil. 

Cu 29 voturi pentru s-a adoptat 

HOTĂRÂREA NR.33/2018 

privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului  

de preemţiune pentru apartamentul nr. 2, parte din imobilul situat  

în Municipiul Baia Mare, strada Crişan, nr. 6, Judeţul Maramureş,  

imobil monument istoric ,,Claustrul mănăstirii Minoriţilor’’ 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 6, parte din imobilul  situat în 

Municipiul Baia Mare, strada Crişan, nr. 6, Judeţul Maramureş, imobil 

monument istoric ,,Claustrul mănăstirii Minoriţilor’’. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Comisia 6 aviz favorabil. 

 

 Cu 30 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.34/2018 

privind  neexercitarea de către Judeţul Maramureş  

a dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 6, parte din imobilul  

situat în Municipiul Baia Mare, strada Crişan, nr. 6, Judeţul Maramureş, 

imobil monument istoric ,,Claustrul mănăstirii Minoriţilor’’ 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Continuăm, cu proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă 

verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2018.  

Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

 

 Cu 30 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.35/2018 

privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti  

în judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2018 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Maramureș nr. 118/31.05.2017. Este o cerință a Primăriei Sighetu Marmației.  

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 
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Cu 31 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.36/2018 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș 

nr.118/31.05.2017 

  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Maramureș nr. 160/27.07.2017.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.37/2018 

privind modificarea și completarea Anexei  

la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 160/27.07.2017 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

pentru asigurarea dreptului la educație, a egalizării şanselor pentru copiii cu 

dizabilități și/sau cu cerințe speciale. Este un protocol de colaborare între foarte 

multe instituții județene cu atribuții în acest domeniu și presupune efectuarea 

unor cheltuieli de către consiliul județean, fapt pentru care acest proiect e nevoie 

să fie aprobat de plen. Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Aviz favorabil. 

 

 Cu 31 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.38/2018 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare  

pentru asigurarea dreptului la educație, a egalizării şanselor  

pentru copiii cu dizabilități și/sau cu cerințe speciale 

 



53 
 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Complexul Astronomic Baia Mare.  

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.39/2018 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  

pentru Complexul Astronomic Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”. Punctul de vedere al 

comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga, președintele Comisiei pentru 

învățământ, cultură și culte: Aviz favorabil. 

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: D-le președinte, stimați colegi, din anumite rațiuni de 

incompatibilitate, dictate de Agenția Națională pentru Integritate, nu voi 

participa la vot și la dezbateri. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota: D-le vicepreședinte, ar fi bine să 

menționați totuși ”conflict de interese”! 

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Bine punctat! Voi spune așadar, posibil conflict de interese.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

 Din punctul meu de vedere nu ar exista aici nici vreun conflict de 

interese ori incompatibilitate, dar, mă rog, ”paza bună trece primejdia grea!”. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.40/2018 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  

pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare şi conducere a 

S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A. Sunt în continuare documente 

pregătitoare în ceea ce privește acțiunea de selectare a noului consiliu de 

administrație la această societate. Faptul că am stabilit să fie 5 membri în acest 

consiliu înseamnă că la viitorul consiliu de administrație vom avea doar 5 în 

funcție.  

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei 

Juridice și de Disciplină: Aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota, președintele Comisiei pentru 

economie, agricultură și dezvoltare rurală: Comisia 3 aviz favorabil. 

D-le președinte, în ce stadiu este procedura de selecție a noului consiliu 

de administrație ? Pentru că, așa cum am mai spus, celălalt operează în totală 

contradicție cu dispozițiile legale.  

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Comisia care a fost 

nominalizată prin Hotărâre a Consiliului județean a pregătit matricea și întreaga 

documentație. Urmează ca în perioada următoare să se poată înscrie candidații, 

pentru a participa la selecție.  

Consilierul județean Călin Ioan Bota: D-na secretar, ne puteți spune și 

cât timp va dura procedura de modificare a statutului în evidențele Oficiului 

Național al Registrului Comerțului? 

Secretarul județului Maramureș, Aurica Todoran: Dacă vă referiți 

cumva la modificarea statutului, în sensul diminuării numărului de la 7 la 5 

membri, așa cum vedeți la art.4, se spune că prevederile art.1 alin.1 sunt 

aplicabile începând cu selecția și constituirea următorului consiliu de 

administrație. Deci, pe durata procedurii de selecție, se vor actualiza statutul și 

actul constitutiv ale societății comerciale, astfel încât selecția să se facă efectiv 

în baza acestei hotărâri, cu numărul redus, de cinci. Bineînțeles, numărul va fi 

selectat dintr-o listă mai mare, care va cuprinde mult mai multe numere decât 

cinci. 

Consilierul județean Călin Ioan Bota: Depinde cine-și depune intenția 

de a aplica pentru această calitate. Deci, procedural, nu ar trebui să dureze mai 

mult de 40 de zile toate aceste proceduri.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Ne interesează și pe noi să putem demara cât de repede toate aceste proceduri, 

pentru că nu dorim să rămânem în starea în care suntem astăzi. 

Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun la vot proiectul de hotărâre. 

 S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.41/2018 

privind stabilirea modului de administrare şi conducere  

a S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A. 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administraţie al S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” 

S.A. şi acordarea unui mandat reprezentanţilor Consiliului Judeţean Maramureş 

în Adunarea Generală a Acţionarilor.  

Acest proiect de hotărâre, precum și următorul de la punctul 24, presupun 

vot secret pe buletine de vot, așa că o să vă rog să votăm hotărârea de la punctul 

suplimentar, după care ne întoarcem și ne ocupăm de acestea două. 

Așadar, la punctul suplimentar avem proiectul de hotărâre privind 

aprobarea promovării în parteneriat  a proiectului „Academia de vară ARE 2018 

– Patrimoniu cultural pentru atractivitate regională”(AER Summer Academy 

2018 – Cultural Heritage for Regional Attractiveness) în cadrul programului 

Europa pentru cetățeni. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Cristian Anghel, președintele Comisiei pentru 

Strategii, Proiecte de Dezvoltare și Relații Internaționale: Comisia 2, aviz 

favorabil. 

Consilierul judeţean Ioan Sas, președintele Comisiei pentru Buget-

finanțe: Buget-finanțe, aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.42/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat  a proiectului 

 „Academia de vară ARE 2018 – Patrimoniu cultural  

pentru atractivitate regională”(AER Summer Academy 2018 

 – Cultural Heritage for Regional Attractiveness)  

în cadrul programului Europa pentru cetățeni 

 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Haideți acum să revenim la ultimele două proiecte de hotărâri de pe ordinea de 

zi inițială. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi: Domnule președinte, dacă-mi 

permiteți, eu zic că nu e frumos să ne ținem musafirii la ușă. Având în vedere că 

s-a făcut ora 16 și că ați stabilit ca la ora 16 să se desfășoare ceremonia de 

înmânare a titlului de cetățean de onoare, atunci ar fi bine să nu îl lăsăm pe dl. 

academician să aștepte după noi.  

Drept urmare, cred că ar fi mai bine să amânăm aceste două proiecte de 

hotărâri până la ședința viitoare. Nu cred că e un capăt de țară. 

 Consilierul județean Călin Ioan Bota: Îmi cer mii de scuze, dar eu sunt 

de părere că cel puțin problema de la SC Drumuri - Poduri trebuie rezolvată, 

pentru că funcționarea unui consiliu de administrație cu număr inferior celui 
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stabilit în actul constitutiv duce la nulitatea tuturor deciziilor pe care acesta le ia, 

în exercitarea atribuțiilor sale! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Sunt două variante: ori mai stăm puțin și votăm și aceste proiecte de hotărâri, 

sau, cu permisiunea dvs., în această săptămână posibil să facem o ședință 

extraordinară pentru această chestiune. 

 Îmi pare rău, d-le Bota, dar dvs. ați dorit să instaurați în cadrul consiliului 

judeţean această procedură și nu o să mai abdicăm de la ea, doar pentru a da 

posibilitatea grupului PNL să facă contestații când își doresc ei! 

 Stimați colegi, am să retrag aceste două proiecte de pe ordinea de zi și le 

vom relua într-o ședință viitoare. 

 Consilierul județean Călin Ioan Bota: Haideți să suspendăm ședința 

pentru o jumătate de oră, revenim, votăm și gata.  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea: 

Nu se poate, deoarece ceremonia de decernare a distincției nu durează o 

jumătate de oră. 

 Oricum, eu tocmai am retras aceste două proiecte de pe ordinea de zi.  

 Vă mulțumesc și declar ședința închisă. 

 

 

 

 Drept pentru care s-a consemnat prezentul process verbal, astăzi 27 

februarie 2018. 

 

 

 

    PREȘEDINTE, 

 Gabriel Valer Zetea 

 

       SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

        Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

 Redactat: consilier principal Valeria Mihaela Ghita – D.J.A.P. 
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Elogiu elogiatorului filosofiei româneşti 
 

Dr. Teodor Ardelean 
 

Cea mai de seamă instituţie culturală şi ştiinţifică românească a fost 

edificată în anii 1866-1867 la Bucureşti, din iniţiativa unor cărturari cu mare 

deschidere intelectuală şi pentru a servi Limba Română. Acest for şi-a constituit 

treptat seturi de norme şi proceduri înscrise în statute şi s-a împrospătat mereu cu 

atragerea spre Panteonul Viu al Naţiei a tuturor personalităţilor unghiulare, fie ei 

cărturari, literaţi, istorici ş.a.m.d. 

Cea mai rodnică iniţiativă i-a aparţinut lui George Bariţiu, care a propus, 

pe linia tradiţiei academice din Franţa, instituirea unui moment festiv, sub forma 

unei sesiuni speciale în care persoana agreată să intre în Academie să rostească 

un discurs de recepţie, iar un coleg academician să-i răspundă prin laudatio. 
Alexandru Papiu Ilarian este primul membru al Academiei Române, pe 

atunci numită Societatea Academică din Bucureşti, care rosteşte o astfel de 

cuvântare de „consacrare”, la 14 septembrie 1869, cu titlul „Viaţa, operele şi 

ideile lui Georgiu Şincai din Şinca”. Era o ancorare firească şi bine filigranată la 

ideea lui Bariţiu, potrivit căreia „acel bărbat român care va fi în stare să compună 

biografia cunoscuţilor triumviri: Samuil Micu, Georgiu Şincai şi Petru Maior pe 

un period rotund de 50 de ani, începând de la 1770 până la 1820, acela ne va da 

chiar în aceste biografii istoria poporului român din patria în care s-a născut şi în 

sânul căreia a lucrat…”. 

Acest prim discurs de recepţie din istoria Academiei Române, rostit de 

Al. Papiu Ilarian, fostul elev al lui Simion Bărnuţiu, a fost, de fapt, o monografie 

cuprinzătoare, însoţită de anexe-argument şi este prima scriere de acest format 

academic despre viaţa şi opera marelui iluminist român Gheorghe Şincai.  

Efigia de cărturar patriot a primului orator al incintelor academice 

româneşti s-a degajat, atât din discursul său magistral, cât şi din cel al lui G. 

Bariţiu, care devine astfel primul orator ce susţine un cuvânt de răspuns şi bun 

venit. Se realiza astfel în plenitudine procedurală ideea lui Bariţiu care vedea 

necesară „însoţirea” primirii în Academie de un discurs care să omagieze, fie o 

personalitate cardinală a culturii şi istoriei neamului, fie elemente de verticalitate 

unghiulară dintr-un domeniu de maximă competenţă pentru cel acceptat în acest 

for suprem al marilor performeri culturali. Drept urmare, această nouă formulă 

de „botez” instituţional a fost inclusă şi în Statutul Academiei şi păstrată în toată 

istoria sa, cu excepţia perioadei totalitare.  

Au rămas înscrise majuscular unele dintre ideile rostite de acest „cap de 

serie” academică, iar istoria le păstrează în tezaurul său. Potrivit lui Papiu Ilarian, 

„patriot român şi naţionalist român una şi aceeaşi este”, iar „Românii ar trebui să 

se întremeze în patriotism şi în curaj şi să câştige statornicie în caracter”.  
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Şi răspunsul lui George Bariţiu, cărturarul transilvănean „începător a 

toate”, a fost unul elocvent, fiind luat ca model de celelalte sărbători din Aulă. 

„Să fii, domnule Papiu, binevenit în sânul acestei Societăţi Academice. Să ai 

parte de anii lui Nestor şi de succesele lui Livius pe câmpul istoriei noastre”. 

Dacă cel gratulat cu acest mesaj n-a avut parte decât de 50 de ani de viaţă, 
departe de dimensiunile de longevitate ale lui Nestor, ulterior românii s-au 

bucurat că această urare a binecuvântat multe personalităţi ale timpului cu vârste 
active venerabile.  

Pe firul istoric al acestei nobile iniţiative, găsim, până în 1879, încă două 

discursuri, iar în intervalul 1880-1948 susţinerile ajung la 81. În 1894 plenul 

aleşilor noocratici ai neamului hotărăşte tipărirea discursurilor de recepţie în 

broşuri separate. Remarcabile au rămas în memoria elevată a vremurilor 

cuvântările rostite de Duiliu Zamfirescu în 1909, Nicolae Iorga în 1911, B. Şt. 

Delavrancea în 1913, Simion Mehedinţi în 1920… 

Dar, fără să fim judecaţi de regionalisme patetice, am identificat în 

volumele de discursuri ca fiind cele mai frumoase, mai încărcate de vibraţie, mai 

răsunătoare prin ecouri pe cele performate de Octavian Goga (despre G. 

Coşbuc) în 1923, Lucian Blaga în 1937 şi Liviu Rebreanu în 1940. De remarcat, 

de asemenea, că admirabila susţinere academică a lui Goga, la 30 mai 1923, a 

avut loc într-o sală arhiplină, şedinţa solemnă fiind prezidată de Regele 
Ferdinand Întregitorul.  

A devenit o cutumă ca discursurile de acest tip să evoce în chip admirabil 

un înaintaş, sau un „tezaur” românesc. Prin această alăturare s-au constituit, în 

timp, cupluri de intelectuali de excepţie, înscrişi individual în arhivele de 

altitudine şi elevaţie, dar funcţionale şi în tandem. Al. Xenopol şi M. 

Kogălniceanu, Nicolae Popea şi Andrei Şaguna, Petrache Poenaru şi Gh. Lazăr, 

O. Densusianu şi B. Şt. Delavrancea, Nicolae Gane şi B. P. Hasdeu, Bogdan 

Duică şi Titu Maiorescu ş.a. Dar au fost şi împrejurări când cel ce trebuia să 

evoce n-avea „înaintaş”. Cazul clasic, citat pentru astfel de situaţii, este cel al lui 

Lucian Blaga, care, la 5 iunie 1937, a elogiat „satul românesc”, deoarece filosoful 

ardelean nu urmase nimănui, locul fiind creat chiar pentru el, care, la acel 

moment, era, de fapt, cel mai tânăr „nemuritor”! Pe cale de consecinţă, Blaga şi-a 

ales un „predecesor” mult mai elocvent – „satul românesc, din care toţi ne 

tragem, de fapt”. Anticipând ce fel de atmosferă se va crea la o astfel de temă, 

Regele Carol al II-lea a cerut amânarea ceremoniei pentru a fi prezent şi 

Majestatea Sa, care, în calitate de Preşedinte de Onoare, a ţinut şi „discursul de 

răspuns”, ce a îmbrăcat haina foarte elegantă de laudatio clasic. 

Evident că şi despre discursul lui Liviu Rebreanu cronicile vremii fac 

menţiuni de responsabilitate. „Laudă ţăranului român” mergea pe aceeaşi 

traiectorie de idei, instituind seturi de argumente temeinice pentru a înţelege mai 

bine ce înseamnă „talpa ţării”. 
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Pe aceeaşi linie de conduită în sistemul oratoric al Magnificenţei 

Româneşti, regăsim şi personalităţi ale noilor domenii. Delavrancea a vorbit 
despre „estetica poeziei populare”, Radu R. Rosetti despre „vitejie în trecutul 

românesc”, Vasile Pavelcu despre „statutul psihologiei” ş.a.m.d. În această 

categorie putem încadra şi discursul de recepţie rostit de academicianul 
ALEXANDRU SURDU în Aula Academiei Române la 15 aprilie 1994. 

Ales la 13 mai 1992 membru corespondent, iar la 8 septembrie 1993 

membru titular, îndeplinind din 1993 şi funcţia de preşedinte al Secţiei de 

filosofie, teologie, psihologie şi pedagogie a Academiei Române, Alexandru 

Surdu, după numai şase luni, iese la rampă cu cuvântarea sa prin care elogiază 

filosofia românească. „Am să aduc elogiul meu disciplinei pe care mi-a fost dat s-

o slujesc, mai mult sau mai puţin liber, dar cu toată dăruirea, timp de trei decenii 

– elogiul filosofiei româneşti, a filosofiei româneşti cinstire”. 

Fiind şi noi, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, printre 

instituţiile ce s-au bucurat de o colaborare şi o prietenie minunate din partea 

Magnificenţei Sale, îi aducem aici şi acum omagiul nostru prin retipărirea într-un 
format nou a discursului magistral din 1994. O facem pentru a-i aduce un dar, 

căci la 24 februarie 2018 domnul academician Alexandru Surdu atinge borna 

senectuţii academice veritabile – 80 de ani. E o mulţumire pentru toate gesturile 

de îmbrăţişare a Maramureşului pe care l-a vizitat de zeci de ori, adesea fiind 

mult mai maramureşean în concepţii decât o putem face noi, cei de aici. E o 

formulă prin care, fără să-l elogiem exagerat, i-am încadrat discursul în matricea 

academică ce normativizează domeniul, făcând „introducerile” de acomodare la 

trecut şi la gen. 

Un om sobru şi un discurs sobru. Soarta i-a zâmbit asemeni lui Blaga, 

locul său liber în Academie fiind înfiinţat imediat după 1990. Ceea ce i-a facilitat 

gestul de a rosti magistral în public, nu numai dragostea sa pentru înţelepciune, 

dar şi argumentele sale pentru demonstrarea existenţei unei veritabile filosofii 

româneşti. O viaţă îngemănată perfect cu opera, dar şi cu opera înaintaşilor în 

care pot fi prenumăraţi şi D. Cantemir şi corifeii Şcolii Ardelene. Şi Maiorescu, 

şi Eminescu. Dar şi P. P. Negulescu, Mircea Florian sau Ioan Petrovici. 

Constantin Rădulescu-Motru, Lucian Blaga şi Nae Ionescu. Dar, mai ales, 

magistrul său pe care l-a continuat magistral – Constantin Noica. Şi apoi (de ce 

nu?) Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Ştefan Odobleja şi alţii. 

Un alineat scurt îmbracă forma chintesenţei discursului: „A fost o vreme 

în care filosofia românească era cu adevărat sanctuarul culturii noastre. Astăzi ne 

găsim departe de acele timpuri, ca şi de marile vocaţii filosofice româneşti, cărora 

le aducem pe această cale modestul nostru omagiu”. 

 

 


