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PROCES VERBAL 

încheiat astăzi, 2 martie 2018 cu ocazia ședinței extraordinare a  

Consiliului Județean Maramureș 

 

 

Şedinţa extraordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziţiile nr. 222/28 februarie 2018, fiind publicată pe site-ul 

Consiliului Județean Maramureș. 

 Sunt prezenți 27 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-media județeană. 

 Ședința este condusă de președintele Consiliului judeţean Maramureș, Gabriel 

Zetea. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Supun atenției dumneavoastră adoptarea proiectului ordinii de zi cu cele 9 

puncte. 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din 

bugetul propriu al județului Maramureș pe anul 2018, pentru finanțarea 

nerambursabilă a activităților non profit de interes general în domeniul sportului; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurilor sportive de performanță de 

prim eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive în anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din 

bugetul propriu al județului Maramureș pe anul 2018, pentru finanțarea 

nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale; 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din 

bugetul propriu al județului Maramureș pe anul 2018, pentru acordarea unor forme de 

sprijin financiar unităților de cult; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2018 la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș”;  
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6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor de selecție a ofertelor 

publice  pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Maramureș 

pe anul 2018; 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a proiectelor și 

acțiunilor în domeniul tineret, pentru finanțări nerambursabile din bugetul județului 

Maramureș pe anul 2018; 

8. Proiect de hotărâre privind propunerea de numire a unui administrator 

provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. ”Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. 

și acordarea unui  mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în 

Adunarea Generală a Acționarilor; 

9. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap. 

Dacă există intervenții, alte propuneri la ordinea de zi ? 

Nu. Vă mulțumesc. 

Vă rog să votați ordinea de zi. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Proiectul ordinii de zi este adoptată cu 27 de voturi pentru. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Mulțumesc. 

Proiectul  de hotărâre nr.1 privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate 

din bugetul propriu al județului Maramureș pe anul 2018, pentru finanțarea 

nerambursabilă a activităților non profit de interes general în domeniul sportului. 

Punctul de vedere al Comisiei de tineret și sport, vă rog. 

Consilier județean Moga Liliana 

Comisia V  a hotărât următoarele:  sumele destinate finanțării  proiectelor în 

cadrul programelor sportive de utilitate  publică prevăzute în bugetul județului pe 

anul 2018 se repartizează pe programe astfel: 

- Programul promovarea sportului de performanță – 1.500.000 lei; 

- Finanțarea programelor structurilor sportive, altele decât cele prevăzute la 

litera a) – 400.000 lei; 

- Programul întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive  

– 100.000 lei. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Mulțumesc mult. 

Comisia de buget finanțe. 

Consilier județean Cristian Anghel 

Comisia buget finanțe, aviz favorabil. 
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Proiectul a fost avizat favorabil în 2 comisii de specialitate: comisia de  turism, 

tineret și sport, și comisia de buget-finanțe. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Mulțumesc, intervenții dacă aveți ? 

Nu. 

Vă supun votului Proiectul de hotărâre nr.1. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Cu 27 de voturi pentru, s-a adoptat  

 

Hotărârea nr.43/2018 

privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul  

propriu al județului Maramureș pe anul 2018, pentru finanțarea  

nerambursabilă a activităților non profit de interes general  

în domeniul sportului. 

 

Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiectul de hotărâre nr.2 privind stabilirea 

structurilor sportive de performanță de prim eșalon care vor beneficia de finanțarea 

programelor sportive în anul 2018. 

În urma corespondenței pe care am avut-o cu Direcția județeană pentru tineret și 

sport mi-au fost comunicate cele 5 structuri care vor fi incluse ca structuri sportive  de 

performanță de prim eșalon.  

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilier județean Moga Liliana 

Comisia V – aviz favorabil 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Mulțumesc mult, alte intervenții dacă mai există ? 

Nu. 

Vă supun votului Proiectul de hotărâre nr.2 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Cu 27 de voturi pentru, s-a adoptat  

 

Hotărârea nr.44/2018 

privind stabilirea structurilor sportive de performanță de prim  

eșalon care vor beneficia de finanțarea programelor sportive  

în anul 2018 
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Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiectul de hotărâre nr.3 privind  

repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș  

pe anul 2018, pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor 

culturale. 

Rog punctul de vederea al comisiei de cultură. 

Consilier județean Varga Cornel 

Comisia de cultură – aviz favorabil, cu un singur amendament: la art.2 se 

modifică rezerva bugetară de la 8% la 5%, deci se aprobă repartizarea sumei  destinate 

pentru   cultură   prevăzută    în  buget  pentru  anul  2018 – 530.000 lei  finanțare 

 nerambursabilă  pentru  programe,  proiecte,   acțiuni  culturale  selectate  pe  baza  

Ghidului solicitantului; 400.000 lei finanțare nerambursabilă din bugetul județului 

pentru programul acțiunilor dedicate Centenarului  României și 400.000 lei acțiunilor 

culturale de prioritate ale Consiliului județean și atunci amendamentul vine la art.2, 

din suma totală de 1.400.000 lei 75%, vine 70.000 lei din rezerva bugetară.  

Președintele Zetea Gabriel Valer  

Mulțumesc, dacă la amendamentul comisiei de cultură există intervenții ? 

Nu. 

Vă supun votului amendamentul pentru modificarea de la 8% la 5% pentru 

rezerva bugetară: 

Cine este pentru ? 

Împotrivă ?  

Abțineri ?  

Mulțumesc. 

În unanimitate amendamentul a fost adoptat. 

Consilier județean Cristian Anghel 

Comisia buget finanțe – aviz favorabil. 

Dacă la proiectul de hotărâre în ansamblul său există alte intervenții? 

Nu. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în 2 comisii de specialitate: 

comisia de învățământ, cultură și comisia de buget-finanțe. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Vă supun aprobării proiectul de hotărâre în ansamblul său,  cu împărțirea pe 

destinații așa cum a hotărât comisia pentru cultură. Vă rog să votați. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Cu 27 de voturi pentru, s-a adoptat  
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Hotărârea nr.45/2018 

privind  repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu 

 al județului Maramureș pe anul 2018, pentru finanțarea nerambursabilă  

a programelor, proiectelor și acțiunilor cultural 

 

Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiectul de hotărâre nr.4 privind 

repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu al județului Maramureș 

pe anul 2018, pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult.  

Punctul de vederea al comisiei de cultură vă rog. 

Consilier județean Varga Cornel 

Aviz favorabil, se aprobă repartizarea din totalul de 1 milion lei din bugetul 

propriu al Consiliului județean  suma de 750.000 lei sprijin pentru unitățile de  cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute în România și 250.000 lei pentru  

UNESCO. 

Consilier județean Cristian Anghel 

Comisiei buget finanțe - aviz favorabil. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Alte intervenții dacă există la proiectul de hotărâre ? 

Nu. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în două comisii de specialitate: 

comisia pentru învățământ, cultură și comisia buget-finanțe. 

Supun la vot proiectul de hotărâre nr.4. Vă rog să votați. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Cu 27 de voturi pentru, s-a adoptat  

 

Hotărârea nr.46/2018 

privind repartizarea pe destinații a sumei aprobate din bugetul propriu 

 al județului Maramureș pe anul 2018, pentru acordarea unor forme de 

 sprijin financiar unităților de cult 

 

Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la Regia Autonomă ”Aeroportul 

Internațional Maramureș”. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilier județean Cristian Anghel 

Comisia de buget-finanțe, aviz favorabil. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Supun la vot proiectul de hotărâre nr.5.  
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Vă rog să votați. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Cu 27 de voturi pentru, s-a adoptat  

 

Hotărârea nr.47/2018 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 

 la Regia Autonomă ”Aeroportul Internațional Maramureș” 

 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Următoarele patru proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi presupun vot secret 

 pentru desemnarea unor persoane în diferite comisii sau structuri. O să le discutăm pe 

rând, o să prezentăm proiectele, avizul comisiilor pentru fiecare, după care vom trece 

la vot secret. Rog să se pregătească comisia de validare. 

Proiectul de hotărâre nr.6 privind constituirea Comisiilor de selecție a ofertelor 

culturale pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Maramureș 

pe anul 2018. 

Există un proiect de hotărâre cu două comisii -  după cum știți ele nu sunt 

publice, pentru a proteja identitatea celor care vor verifica proiectele depuse de către 

structurile care doresc să fie finanțate de către Consiliul județean pe cele două 

componente – unul pentru Programul cultural general al județului Maramureș, unul 

pentru Programul Centenarul României – proiecte dedicate Centenarului  României. 

Punctul de vedere al comisiei de cultură, vă rog. 

Consilier județean Varga Cornel 

Comisia de cultură, aviz favorabil. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Cu mențiunea că există propuneri din partea Comisiei de învățământ, cultură, 

culte și patrimoniu cultural  pentru  cei 3 reprezentanți în cele două comisii în parte iar  

dacă există alte propuneri din plenul Consiliului județean, am să vă rog să le faceți 

secret, la d-na secretar al județului pentru a fi trecute pe buletinul de vot.  

Există alte propuneri ? 

Nu. 

Buletinele de vot să fie făcute conform propunerilor  stabilite în cadrul Comisi 

de cultură. 

Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiectul de hotărâre nr.7 privind 

constituirea Comisiei de selecție a proiectelor și acțiunilor în domeniul tineret, pentru 

finanțări nerambursabile din bugetul județului Maramureș pe anul 2018. 

Punctul de vedere din partea Comisiei de sport și tineret. 
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Consilier județean Moga Liliana 

În cadrul comisiei s-au făcut propuneri. Aviz favorabil. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Este vorba despre o comisie din care fac parte 2 reprezentanți ai autorității, 

adică ai Consiliului Județean Maramureș și 3 specialiști în domeniul de activitate de 

tineret. 

Dacă există și alte propuneri, am să vă rog să le faceți secret, la d-na secretar al 

județului pentru a fi trecute pe buletinul de vot. 

Există alte propuneri ? 

Nu. 

Vă rog doamna secretar, buletinele de vot să fie făcute în conformitate cu  

propunerile  Comisiei de tineret și sport. 

Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiectul de hotărâre nr.8 privind 

propunerea de numire a unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al 

S.C.”Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. și acordarea unui mandat reprezentanților 

Consiliului Județean Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor. 

La art.1 în cadrul Proiectul de hotărâre se propune numirea d-lui Pop Mircea ca 

administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C.”Drumuri – Poduri 

Maramureș” S.A. 

A fost selectat în cadrul Comisiei de selecție anul trecut, este persoana care a 

obținut cel mai mare punctaj, este specialist în drumuri, este director în subordinea 

D.P.Cluj Napoca la Secția Județeană de Drumuri Naționale, cred că poate să aducă 

plus valoare, cred că este o propunere corectă. 

La art.2 vorbim despre un mandat pe care să-l acordăm reprezentanților 

Consiliului  Județean  Maramureș  în  Adunarea  Generală  a Acționarilor,  apoi pentru 

 reorganizarea secretariatului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor și desemnarea 

unei persoane responsabile cu activitatea de secretariat precum și aprobarea prelungirii 

liniei de credit și a scrisorilor de garanție bancară aferente Contractului de credit 

nr.447/2003. 

Punctul de vedere al comisiei de buget-finanțe, vă rog. 

Consilier județean Cristian Anghel 

Comisia de buget-finanțe, aviz favorabil. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Dacă la propunerea de numire ca administrator provizoriu în Consiliul de 

Administrație al S.C.”Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. în afară de dl.Pop Mircea 

există și alte propuneri ? 
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Consilier județean Bota Călin 

Salut decizia de numire a d-lui Pop Mircea ca administrator provizoriu în 

Consiliul de Administrație al S.C.”Drumuri – Poduri Maramureș” S.A., dar  repet ceea 

ce am spus și în ședințele anterioare -  cred că ar fi trebuit să luăm act de încetarea de  

 

drept a mandatului vechiului consiliu de administrație și numirea unui consiliu 

de administrație provizoriu până la finalizarea selecției noului consiliu de 

administrație.  

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Este un prim pas prin care reconciliem pozițiile divergente pe care le avem în 

plenul Consiliului județean. Am făcut noi un pas, ați făcut și dv. un pas, cred că ne 

întâlnim undeva la jumătate în acest moment. 

Consilier Bîrlea Gheorghe 

Este bine să numim oameni care au competența necesară în anumite structuri, 

recomandarea mea și a celorlalți colegi, ca atunci când avem astfel de nominalizări, 

persoana să fie de față, cel puțin la nivelul vizualizării.    

Președintele Zetea Gabriel Valer 

O să-l invit la viitoarea ședință a Consiliului Județean Maramureș să se  

prezinte, dar eu cred că majoritatea îl cunosc. Este specialist în drumuri, până la urmă, 

este o problemă de principiu. 

Oricum o să accelerăm, așa cum am promis, procedurile pentru selectarea cât 

mai rapidă a noului Consiliu de Administrație la S.C.”Drumuri – Poduri Maramureș” 

S.A. 

Dacă există și alte propuneri înafara d-lui Pop Mircea ? 

Nu. 

Vă rog d-na  secretar să faceți buletinele de vot conform proiectului de hotărâre. 

Președintele Zetea Gabriel Valer: Proiect de Hotărâre nr.9 privind 

reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Am avut demisia doamnei dr.Cozma din funcția de președinte a Comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap, am făcut  o propunere de înlocuire a 

acesteia cu dl.dr.Man Călin Flaviu – este o persoană cunoscută care cred că poate să 

pună ordine în continuarea activității de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

Există probleme la această comisie în ceea ce privește volumul mare de 

activitate  și în  ce privește remunerațiile ce se acordă acestei comisii, aproape putem 

vorbi de voluntariat în cazul angajaților care lucreaza acolo. Sunt de ordinal a 80-100  

de dosare ce trebuie analizate în cadrul fiecărei ședințe, aproape inuman. În același 

timp există un semnal de alarmă pe care l-am discutat la nivel național cu d-na 

ministru Olguța Vsilescu în cadrul ședinței de UNCJR de săptămâna trecută, anume  
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există o creștere a numărului de certificate de handicap acordate la nivel național. Față 

de anii 1990,  numărul persoanelor  cu handicap a crescut de peste 10 ori - sume 

colosale care se acordă către aceste persoane ca drepturi financiare, ceea ce apasă 

foarte mult pe bugetul național.   

Această comisie trebuie să activeze mai mult și mai bine,  să verifice toate 

aceste dosare.  

Apoi este cealaltă problemă, există foarte multe dosare în instanță. O bună parte 

din activitatea serviciului juridic al Consiliului județean este  aglomerată de procesele 

pe care le avem în instanță cu persoane care, chiar dacă au de la medic diagnostice de 

care se folosesc în instanță, și chiar dacă Comisia  are altă părere, de obicei  

persoasnele fizice au câștig de cauză, ceea ce nu este normal. Astfel există foarte 

multe disfuncționalități, așa cum știți sunt persoane cu certificat de nevăzător dar au  

permis de conducere sau merg pe bicicletă – aceste lucruri nu se mai pot accepta, 

trebuie să existe o ordine în acest sistem fără a încerca să păcălim statul român. 

Consilier județean Bota Călin 

Înainte de a trece la vot ar trebui să îndreptăm o eroare material strecurată la 

art.1 poziția 3. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

O vom ruga pe doamna secretar să îndrepte această eroare materială, este vorba 

de o eroare de redactare, lipsa unei litere în proiectul de hotărâre. 

Dacă la proiectul de hotărâre există alte propuneri ? 

Cred că putem avea încredere în dl. Dr.Man, este o persoană cinstită care se va 

ocupa să verifice dosarele  așa cum trebuie. 

Consilier județean Buda Ioan 

Comisia pentru sănătate, muncă și solidaritate social, aviz favorabil. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Alte intervenții dacă aveți la acest proiect de hotărâre ? 

Nu. 

O rog pe doamna secretar să completeze buletinele de vot cu propunerile 

comisiei de evaluare așa cum sunt în proiectul de hotărâre. 

Consilier județean Marian Gheorghe 

Am o propunere, să stabilim acum termenele pentru depunerea proiectelor pe 

cultură și sport. 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Le stabilim la nivelul executivului , pentru că durează până le elaborăm, dar 

ceea ce vă promit, este că ne dorim cu toții să fie cât mai repede  elaborate, să dăm 

termene cât mai scurte pentru depunere – 15 zile ca și în anul trecut. Cred că este o 
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perioadă normală, deși majoritatea celor care depun proiecte  știu deja metodologia  pe 

care trebuie să o adopte pentru a ajunge să obțină aceste finanțări. Oricum stăm ceva 

mai bine față de anul trecut în ce privește termenele, suntem decalați cu o lună și ceva 

când vom avea aceste finanțări în spațiul public. 

Mulțumesc. 

Rog Comisia de validare să își intre în drepturi și să trecem la vot. 

Consilier județean Böndi Gyöngyike 

Comisia a terminat numărătoarea. La punctual 6 de pe ordinea de zi din totalul 

celor 22 de participanți la vot – 21 votează pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Din totalul celor 22 de participanți la vot – cu 21 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă,1 vot nul,  s-a adoptat  

 

Hotărârea nr.48/2018 

privind constituirea Comisiilor de selecție a ofertelor culturale pentru  

finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Maramureș  

pe anul 2018. 

 

Consilier județean Böndi Gyöngyike 

La punctual 7 de pe ordinea de zi, dintr-un  total de 27 buletine de vot – 26 

voturi pentru, 1 vot împotrivă. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica 

Cu 26 voturi pentru și 1 vot împotrivă s-a adoptat 

 

Hotărârea nr.49/2018 

privind constituirea Comisiei de selecție a proiectelor și acțiunilor în  

domeniul tineret, pentru finanțări nerambursabile din bugetul județului 

Maramureș pe anul 2018. 

 

Consilier județean Böndi Gyöngyike 

La punctual 8 de pe ordinea de zi, dintr-un  total de 27 buletine de vot – 26 

voturi pentru, 1 vot împotrivă. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica 

Din totalul celor 27 de participanți la vot – cu 26 voturi pentru și 1 vot 

împotrivă s-a adoptat  
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Hotărârea nr.50/2018 

privind propunerea de numire a unui administrator provizoriu în Consiliul de 

Administrație al S.C.”Drumuri – Poduri Maramureș” S.A. și acordarea unui  

mandat reprezentanților Consiliului Județean Maramureș în  

Adunarea Generală a Acționarilor 

 

Consilier județean Böndi Gyöngyike 

La punctual 9, din totalul de 27 buletine de vot – 27 voturi pentru. 

Secretarul județului Maramureș Todoran Aurica  

Din totalul celor 27 de participanți la vot – cu 27 voturi pentru s-a adoptat  

 

Hotărârea nr.51/2018 

privind reorganizarea Comisiei de evaluare a persoanelor adulte 

cu handicap 

 

Președintele Zetea Gabriel Valer 

Toate cele 4 puncte de pe ordinea de zi au fost adoptate prin votul secret al 

consilierilor județeni. 

Vă mulțumesc pentru prezență. 

 

Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, astăzi 2 martie 2018. 

 

 

P R E Ș E D I N T E, 

 Gabriel Valer Zetea 

                                                                       

                                                                    SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

                     Aurica Todoran 

 

 

 

 

A consemnat: referent superior, Balint Tamara 


