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R O M Â N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș 

din data de 28 martie 2018 

 

 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziția nr.253/22.03.2018 și publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din data de  23.03.2018. 

 Sunt prezenți 32 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. În primul rând dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență, pentru 

discuțiile pe care le-am avut în cadrul comisiilor de specialitate, în pregătirea 

ședinței de consiliu. 

 Haideți să începem cu un moment frumos, să îi oferim un buchet de flori 

și să îi urăm un sincer și călduros ”La Mulți Ani!” d-nei secretar Aurica 

Todoran, multă putere de muncă, să-i mulțumim că este alături de noi și își face 

datoria așa cum ne-am așteptat de la dânsa atunci când s-a alăturat echipei 

Consiliului Județean Maramureș!  

 Secretarul județului, Aurica Todoran: Vă mulțumesc pentru acest 

moment emoționant, pentru buchetul de flori și pentru colaborare. Sunt deja 6 

luni de administrație publică județeană și deși vă cunoșteam pe foarte mulți 

dintre dvs. am început oarecum cu rețineri dar și cu speranța și încrederea că 

vom colabora foarte bine, așa cum se și întâmplă. Mi-am propus și îmi doresc 

foarte mult să fim responsabili în ceea ce facem și vă promit că din partea mea 

veți avea toată deschiderea și responsabilitatea și de aici înainte. Sper să 

sărbătorim și 6 ani și 16 ani de activitate și vă doresc și dvs. succes. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: După 

acest moment fericit, din păcate vom trece la un altul, trist, și anume să 
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transmitem condoleanțe colegului nostru consilierul judeţean Ioan Cheudan, 

care a avut un deces în familie. Suntem alături de domnia sa și de familia 

dânsului, iar dacă e nevoie să îl ajutăm cu ceva, îi stăm la dispoziție, fiecare 

dintre noi. 

 Acum, am să vă fac câteva scurte informări, înainte de a intra în ordinea 

de zi.  

 Ieri, România a trecut printr-un moment important. Anul 2018 reprezintă 

pentru România Centenarul Marii Uniri, momentul în care România a devenit 

mare, provinciile istorice au revenit la patria mamă. În această perioadă am 

văzut foarte multe poziții, declarații, adoptate de către autorități locale, primării, 

consilii județene, și mai mult, ieri am văzut o declarație a Parlamentului 

României reunit în ședința comună a celor Două Camere, o ședință solemnă 

care a marcat un moment extrem de important pentru România – celebrarea 

unirii Basarabiei cu România, la 27 martie 1918. În urmă cu exact o sută de ani, 

sfatul țării a votat unirea Basarabiei cu România. 

 Pentru că în această perioadă am avut cu toții discuții, cred că este 

important ca și noi, Consiliul Județean Maramureș, mai ales în contextul în care 

cred că trebuie să ne amintim un lucru, acela că și în anul 1918 societatea era 

divizată, așa cum e și acum. Și atunci existau partide politice care aveau foarte 

multe orgolii și discuții și poate atunci, mai mult ca acum, existau mai multe 

controverse și scandaluri publice, dar românii au înțeles că e momentul să se 

unească, nu doar din punct de vedere statal, formal, sau al unirii granițelor, ci 

pentru proiectul România Mare.  

 De atunci, și după Revoluția din 1989, românii au mai găsit momente în 

care să se unească, să aibă proiecte comune, de țară, în care să se unească și 

forțele politice și instituțiile statului, pentru a obține împreună un deziderat 

comun. Și atunci când am vorbit despre aderarea la Uniunea Europeană și la 

N.A.T.O., am fost proiecte mari ale României, care au generat consens politic și 

poate mai mult decât oricând, anul 2018, ca evocare a celor 100 de ani de la 

Marea Unire, trebuie să reprezinte același lucru, adică încercarea tuturor 

grupurilor politice din țară de a găsi consens pentru acele proiecte care încet ne 

unesc. Să încercăm  să oprim această divizare pe care o vedem în fiecare zi în 

societate, aceste falii care se creează pe diferite grupuri politice, raportându-se 

la anumite legi sau la un anumit viitor al României.  

 Din aceste puncte de vedere, o să rog grupurile politice din consiliul 

județean să adreseze o poziție politică, referindu-se la acest moment important 

pentru România – aniversarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. 

 Consilierul județean Anton Rohian, lider al grupului politic Partidul 

Social Democrat: D-le președinte, stimați colegi, 

 Ieri s-a împlinit un veac de când în ședința Sfatului Țării de la Chișinău a 

fost votat actul unirii din 27 martie 1918. Textul actului sună așa: ” Declarație 

de unire a Basarabiei cu România. În numele poporului basarabean, Sfatul 

Țării decretează: Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea 
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Neagră și vecinătatea granițelor cu Austria., în numele dreptului istoric, a 

dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să își hotărască 

soarta, de azi înainte se unește cu mama sa, România!”.  

Ce oameni de stat, ce vremuri, ce timpuri deloc prielnice în acel moment, 

dar orgoliul național, tradus în suveranitate, este mai esențial pentru orice stat în 

devenire!  

Să nu uităm de cei puternici. Unirea Basarabiei cu România nu ar fi fost 

posibilă în acel context, prin pretențiile ucrainenilor și bulgarilor, dacă sprijinul 

Germaniei nu ar fi fost fără echivoc! Deși erau în dificultate, românii au salutat 

decizia Sfatului Țării. Regele Ferdinand spunea: Mulțumesc din suflet Bunului 

Dumnezeu că mi-a dat, în zilele de restriște, să văd după o sută de ani, pe frații 

basarabeni venind iarăși la patria mamă! 

Ce lume, ce timpuri! Și astăzi parcă, este într-un fel o spaimă să spunem 

că dorim Basarabia la patria mamă!  

Să nu uităm că unirea a fost posibilă și datorită armatei române care a pus 

capăt atacului bolșevic din Basarabia! A urmat recunoașterea internațională a 

acestei uniri – Conferința de Pace de la Paris, declarația Statelor Unite ale 

Americii prin care recunoaște unirea Basarabiei cu România.  

Să nu ne lamentăm și să nu uităm că unirea de la 27 martie 1918 a avut și 

mai are dușmani! Această unire s-a făcut cu sacrificii și tragedii, iar generațiile 

de astăzi au datoria să le cunoască! 

Basarabia unită cu România a cunoscut o stare economică și culturală 

remarcabilă. Visul țăranului basarabean a devenit realitate. El a primit pământ, 

pădure, imaș. Școala românească, recunoscută prin exigențele ei, s-a extins și 

asupra Basarabiei. Țărănimea a fost ferită de colhoz, basarabenii au luat contact 

cu valorile occidentale. Componenta religioasă a reușit să contribuie la păstrarea 

conștiinței naționale și a fost decisivă.  

Cred că unirea Basarabiei cu România ar fi un act benefic pentru țară și 

pentru tot românul, dar să nu considerăm că momentul istoric astăzi este 

singurul, să nu considerăm că această decizie este o plimbare pe uliță sau pe o 

șosea!  

Marile personalități ale acestei țări, de pe cele două maluri mari ale 

Prutului au obligația să aibă mintea trează și o voință de fier. Cei care se 

îndoiesc de avantajele unirii, să răspundă de ce nu vor alții să fim uniți.  

Cred în beneficiul unirii cu Basarabia. Știu că nu va fi ușor, dar mai știu 

că nu este nici imposibil.  

În final, aș vrea să vă spun cuvintele din vremuri, și noi, cei cu o anumită 

vârstă, la fel ca și cei tineri, să nu le uităm: Trăiască unirea Basarabiei cu 

România, de-a pururi și întotdeauna! 

Vă mulțumesc. 

Consilierul județean Marinel Kovacs, liderul grupului politic 

Partidul Național Liberal: Domnule președinte, stimați colegi,  
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Sigur că situația de astăzi, la o sută de ani de la unirea Basarabiei cu 

România, este una mult schimbată. Știm că sunt factori deosebit de importanți, 

inclusiv de ordin geopolitic, care trebuie luați în considerare. Sunt o serie 

întreagă de factori care ne fac să ne gândim de două ori până când să luăm o 

decizie, noi toți cei care astăzi suntem responsabili, într-un fel sau altul, la un 

nivel mai mic sau mai mare și, mai ales, la nivelul conducerii acestei țări.  

Este binecunoscut meritul PNL și al Brătienilor în ceea ce a însemnat 

Marea Unire, iar partidul nostru, astăzi, la o sută de ani de la aceasta, vrea de 

fapt să transmită un mesaj, simplu, de încurajare a Basarabiei și basarabenilor, a 

fraților noștri de dincolo de Prut, de a fi mult mai curajoși în ceea ce am dori 

noi, cei de dincoace de Prut, și anume de a ne reîntregi țara. Aceasta este esența 

pe care toți cei care astăzi, în acest an al Centenarului, am vrea să le transmitem 

fraților noștri de dincolo de Prut. În acest sens, voi da citire câtorva rânduri, ca o 

scurtă declarație referitoare la aceasta: 

”În urmă cu o sută de ani, pe 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat unirea 

Basarabiei cu România, într-o atmosferă efervescentă, plină de bucurie și 

speranță. Basarabia era prima dintre provinciile istorice care s-a unit cu 

România.  

Au trecut o sută de ani de la acea zi în care basarabenii au decis să vină 

alături de frații lor de peste Prut, iar astăzi constatăm cu bucurie că circa o 

sută de localități din Republica Moldova au semnat o declarație de unire a 

celor două țări, o unire simbolică dar importantă pentru fiecare dintre noi.  

În anul Centenarului avem datoria morală față de înaintașii noștri să le 

dăm mâna fraților din Republica Moldova și să facem totul pentru a fi 

împreună, pe drumul bunăstării și prosperității, pe drumul european. 

Avem șansa de a scrie împreună o pagină de istorie și avem datoria de a 

nu rata această oportunitate. Să mergem dar pe urmele înaintașilor noștri, să le 

cinstim memoria și eforturile, pentru a realiza România Unită! 

Vă mulțumesc. 

Vicepreședintele George Moldovan, lider al grupului politic Partidul 

Mișcarea Populară:  
D-le președinte, d-le vicepreședinte, stimați colegi, dragi invitați, 

După cum bine știm, ieri s-au împlinit o sută de ani de la marea unire a 

Basarabiei cu România, dar vreau să vă aduc aminte că după doar 21 de ani s-a 

semnat un pact odios între cei doi mari tirani ai lumii de la acea vreme – Stalin 

și Hitler – prin miniștri lor de externe Ribbentrop și Molotov, prin care România 

Mare a avut ghinionul să fie văduvită de o bună parte din teritoriul ei. De aceea, 

azi, în eșichierul politic al României, PMP este singurul partid care și-a asumat 

ca și proiect de țară unirea Basarabiei cu România.  

Am să dau citire acum Declarației de unire asumată de Partidul Mișcarea 

Populară: 

 După 1918, România nu și-a mai asumat un proiect de țară grandios, 

menit a mobiliza și solidariza energiile culturale, spirituale și patriotice 
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naționale. La o sută de ani de la Marea Unire, poporul român are astăzi șansa 

reîntregirii țării. Aven cu toții o datorie morală sfântă, aceea de a lupta pentru 

idealurile care i-au mobilizat și unit, pentru care s-au sacrificat străbunii 

noștri. 

 Nu vom uita niciodată suferințele trecutului, chinurile și tributul de sânge 

plătit de frații, părinții și bunicii noștri, care au luptat până la sacrificiul 

suprem pentru pământul românesc. Nu vom uita nici umilințele prin care a 

trecut armata și poporul român, nici deportările către lagărele sovietice sau 

pușcăriile din care intelectuali români de seamă, reprezentanți ai bisericii și 

oștirii, lideri politici și nenumărați luptători pentru libertatea și demnitatea 

națiunii române, mulți rămași anonimi, nu s-au mai întors. În urma Pactului 

Ribbentrop-Molotov, cunoscut și ca Pactul Stalin – Hitler, frații noștri din 

Basarabia au fost rupți nedrept din trupul sfânt al patriei mamă, România. 

 Prin prezenta Declarație, ne asociem demersurilor confraților primari 

din Republica Moldova (Basarabia), fiind hotărâți să luptăm împreună pentru 

ca prin voința majoritară și comun exprimată a tuturor românilor de pe ambele 

maluri ale Prutului, prin forța tratatelor internaționale și pe cale pașnică, să 

reîntregim România Mare, conform Rezoluției adoptate de Marea Adunare 

Națională, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia. 

 Trăiască România Mare!  

 Așa să ne ajute Dumnezeu! 

 Vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, lider al grupului politic Coaliția 

pentru Baia Mare: Bună ziua. 

 În numele Coaliției pentru Baia Mare și în special al Partidului Național 

Țărănesc Creștin - Democrat, în calitate de continuator al marelui partid care, 

spunem noi, a avut o contribuție esențială, poate cea mai importantă contribuție 

la făurirea actului Marii Uniri, sunt absolut de acord cu ceea ce au susținut 

antevorbitorii mei, cu declarațiile pe care le-au citit aici în plenul consiliului 

județean, și cred că sunt în asentimentul dvs., fără a intra în profunzimea acestui 

demers pe care l-au inițiat frații noștri de peste Prut și susținut de către toți 

românii, această decizie de reîntregire, de reunire a neamului românesc trebuie 

să fie dorința fraților de peste Prut. Cred că este cel mai important lucru, și din 

această perspectivă, ceea ce facem noi acum este o încurajare, fiindcă într-

adevăr noi ne dorim acest lucru, dar, fără a intra prea mult în contextul social și 

politic, este o decizie care le aparține. 

 Suntem într-un moment în care trebuie să sărbătorim, să comemorăm, și 

să dorim ca acest deziderat pe care l-au avut înaintașii noștri în urmă cu o sută 

de ani să se îndeplinească.  

 PNȚCD, Coaliția pentru Baia Mare, partidele care fac parte din acest grup 

politic de la nivelul consiliului județean sunt absolut de acord cu acest deziderat 

și nu putem să ne dorim decât ca acest lucru să se îndeplinească.  

 La Mulți Ani, România, și Doamne Ajută! 
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 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:  

Mulțumesc tuturor reprezentanților partidelor politice pentru aceste mesaje care 

transmit voința politică a fiecărui grup politic din cadrul Consiliului județean. 

Sunt mesaje frumoase care merită tot respectul nostru, dar în același timp să știți 

că suntem mult mai săraci astăzi pentru că nu îi avem alături de noi pe colegii 

noștri Teodor Ardelean și Gheorghe Bîrlea, dar asta nu înseamnă că nu sunt 

alături de noi chiar dacă lipsesc de la această ședință.  

 Am primit un mesaj din partea d-lui Teodor Ardelean, care m-a rugat să îl 

transmit plenului consiliului județean, prin care explicăm și absența sa de la 

această ședință. Mesajul sună așa: 

Mesaj la Centenarul Unirii Basarabiei cu România 

 

 În acest moment, în care desfășurați ședința Consiliului Județean, mă 

găsesc la Chișinău. Nu dintr-un exercițiu de nostalgie, ci, mai degrabă, dintr-un 

demers firesc, dintr-o misiune patriotică, spre care am simțit îndemn din rațiuni 

de memorie istorică. Sau, cum se obișnuiește a spune la case respectabile, „din 

binecuvântate pricini”. 

 În urmă cu exact 100 de ani, pe firul mersului de fier al istoriei, aici la 

Chișinău Sfatul Țării vota Unirea Basarabiei cu Regatul Român, primul episod 

dintr-o triadă ce a pus în operă, în puterea dreptului istoric și al dreptului la 

neam, înfăptuirea României Mari. 

 Azi, după o sută de ani, aici, în capitala Republicii Moldova, o altă țară a 

limbii române, se desfășoară o serie de activități care marchează acest 

important eveniment, ce a însemnat cu adevărat în istoria noastră „Soarele 

Unității Naționale” și a stimulat lupta de eliberare a românilor din celelalte 

teritorii aflate sub stăpânire străină. Suntem prezenți și noi, cei care am ridicat 

sub emblemă basarabeană două importante edificii românești de cunoaștere – 

Biblioteca „Transilvania” în 1991 și Biblioteca „Maramureș” în 2001. De data 

aceasta am venit cu un singur dar. Se cheamă „Ochii Basarabiei”. Este cartea 

noastră de suflet, a maramureșenilor, cu privirea vectorială spre zona de peste 

Prut, scrisă de poetul și jurnalistul Gheorghe Pârja, în ultimii 28 de ani. 

Tablete, interviuri, mărturisiri, căutări, articole emoționante publicate în 

„Graiul Maramureșului” în perioada 1991-2018 și tipărite acum sub egida 

Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, pentru a marca Anul Centenar al Unirii 

Basarabiei cu România. Lansăm aici, împreună cu prietenii noștri, acest 

omagiu pentru Limba Română și pământurile românești și gândul nostru, al 

tuturor, se îndreaptă spre Maramureș. Acest ținut de descălecători de Țară în 

toate vremurile în care, prin „descălecare”, se mărea însăși Țara, se organiza, 

se administra, se alina … Există aici la Chișinău o dragoste de Țară care 

întrece în măsură tot ce fac dregătorii acestui pământ moldav. Iar noi, pe 

urmele antecesorilor în „descălecat”, inclusiv ale celor care au venit aici să 

sprijine biserici, case ale limbii române, biblioteci, asociații ale scriitorilor …, 
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am găsit de cuviință să aducem acest mesaj de cinstire pentru făuritorii de Țară 

din urmă cu o sută de ani.  

 L-am rugat pe domnul Președinte Gabriel Zetea să citească această 

scurtă scrisoare, deoarece dânsul a făcut și face parte din echipa noastră cu 

care am organizat desanturile noastre culturale prin Europa. Esența acestui 

mesaj este că noi nu lipsim acum din Țara Maramureșului deoarece suntem 

acolo unde Dragoș și Bogdan au pus bornele neamului, între Carpați și Prut, 

între Prut și Nistru și până hăt departe unde istoria ne-a așezat pe merit. 

Meritul de-a fi oameni cu identitate și margini geografice ferme, păzitori de 

tradiții și obiceiuri, vorbitori ai frumoasei limbi românești, păstrători de 

credință și purtători de făclii în nopțile timpului. 

 Nu putem uita istoria și drept consecință vă rugăm să vă simțiți și 

dumneavoastră părtași la acest gest de suflet pe care Biblioteca Județeană 

„Petre Dulfu” l-a întreprins și în numele dumneavoastră, așa cum deja am 

mărturisit la întâlnirile noastre de ieri și de azi de aici de la Chișinău. Aveți pe 

mesele dvs. de lucru această carte, cu semnătura autorului și vă invităm să o 

parcurgeți, chiar dacă, ați trăit bucuria lecturii la momentul apariției 

articolelor. De data asta, în acest format înmănuncheat selectiv, bucățile 

constituie adevărate pietre unghiulare într-un edificiu de suflet românesc. În 

sens blagian sunt „pietre pentru templul” … nostru! 

 Cu alese sentimente, din Chișinău, Teodor Ardelean, Gheorghe Pârja și 

însoțitorii vă transmit toate gândurile de bine, considerând că și această 

scrisoare vă va da o dovadă despre greutatea specific națională a zilei de 27 

martie 2018. Și un exemplu despre cum știm noi maramureșenii să ne cinstim 

istoria la Centenar. 

 

         Teodor Ardelean 
 

 Mulțumim tuturor pentru aceste mesaje. Am înțeles cu toții, și din 

pozițiile politice pe care le-am exprimat în plen și în comisiile de specialitate, că 

este nevoie ca în această ședință să dăm citire unei declarații comune care să 

exprime toate pozițiile grupurilor politice din consiliul județean, declarație care 

sună în felul următor: 

 ”Prin prezenta declarație, Consiliul Județean Maramureș își exprimă 

bucuria de a sărbători alături de toți românii Centenarul Marii Uniri și susține 

fără echivoc Declarația Parlamentului României adoptată în ședința solemnă a 

celor Două Camere din data de 27 martie 2018 care consideră ca fiind pe 

deplin legitimă dorința acelor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin 

unificarea celor două state, ca o continuare firească în procesul de dezvoltare 

și afirmare a națiunii române și subliniem că acest act depinde de voința 

acestora. Și declară că România și cetățenii ei sunt și vor fi întotdeauna 

pregătiți să vină în întâmpinarea oricărei manifestări organice de reunificare 
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din partea cetățenilor Republicii Moldova, ca expresie a voinței suverane a 

acestora”.   

 Rog consilierii județeni care doresc să semneze în partea de jos această 

Declarație, pe care o vom înrăma și o vom atârna pe unul din pereții acestei săli 

de ședințe, pentru a rămâne ca mărturie a voinței politice exprimate astăzi de 

către grupurile politice din acest consiliu județean. 

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

semnați mai întâi dvs., după care vom semna și noi. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: O.K. În 

cele ce urmează, am să-l rog pe colegul nostru Anton Rohian să ne facă o 

informare cu privire la vizita pe care a făcut-o în Lituania, în regiunea 

Panevezys înfrățită cu județul Maramureș, care au sărbătorit și ei o sută de ani 

de la momentul lor de unire. La rândul nostru, îi așteptăm și noi pe colegii noștri 

din Panezevys în luna mai, când se vor desfășura Zilele Maramureșului.  

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

făcut parte din delegația care a reprezentat consiliul județean la această 

grandioasă manifestare, de sărbătorire a o sută de ani de la înființarea Statului 

Lituanian, lucru care mi-a dat posibilitatea să vă transmit modul în care poprul 

lituanian s-a pregătit pentru a sărbători acest centenar. 

 Pe lângă faptul că este cea mai mare țară din cele trei de lângă Marea 

Baltică, am înțeles acolo de ce s-a făcut de fapt această înfrățire și modul cum ar 

trebui să percepem și noi cum ar trebui să ne pregătim pentru celebrarea 

Centenarului nostru. Prin modul în care Lituania a știut, în perioada în care a 

fost sub dominație sovietică și după eliberare, să-și pregătească și să-și 

gestioneze treburile țării, mi-a dat de înțeles două lucruri: bucuria lor de a-și 

exprima voința națională și modul în care vor ei să fie percepuți în lume și în 

Europa s-a dovedit prin însemnele pe care le-au lăsat pe anumite clădiri, 

construcții, edificii, prin felul în care s-au raportat la personalitățile din țara lor 

și prin felul în care simt că trebuie să fie recunoscuți ca stat, ca națiune de sine 

stătătoare.  

 Manifestările lor nu sunt unele foarte grandioase, dar însemnele care sunt 

în toată țara, din Vilnius până în cele 3 – 4 orașe mai importante pe care le au, 

dă senzația că țara este în continuă sărbătoare de-a lungul acestui an.  

 Trebuie ca și noi să facem ceva în 2018, să marcăm și noi evenimentul 

nostru, prin câteva investiții majore pentru județul nostru și țară. M-a emoționat 

sincer atitudinea lor simplă și profundă, fără declarații pompoase, că sunt o țară 

și au o stare de națiune bună. Am observat că la acest mare act istoric au 

participat inclusiv copiii lituanieni, care, prin inteligența lor, au știut să pună în 

valoare activitatea economică, agricolă, investițiile, și tot ceea ce ar putea 

însemna viitorul lor.  

 D-le președinte, m-aș bucura dacă am înțelege cu toții că și noi ne 

pregătim să sărbătorim în decembrie acest eveniment și că ar fi bine dacă am 
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începe chiar de acum să ne afișăm și noi valorile maramureșene pe care le avem, 

ca să demonstrăm cine suntem noi, de fapt.  

 Am văzut în Lituania o sală de sport de zece mii de locuri, care a fost una 

din gazdele acestei manifestări și unde s-a reușit să se aducă o mare capodoperă 

literară și istorică, pusă în scenă, la care au participat mii de oameni, veniți din 

toate părțile acestei țări.  

 Vă mulțumesc.  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Mulțumim și noi pentru prezentare. Și eu sunt de părere că ar trebui să fie mutl 

mai multe acțiuni asumate de u.a.t.-uri, de către consiliul judeţean, de către 

guvern, pentru ca acest moment al Centenarului Marii Uniri să înrădăcineze cu 

adevărat, în conștiința fiecărui român, apartenența la neamul românesc. 

 Am avut și noi la Consiliul Județean Maramureș, săptămâna trecută, o 

vizită extrem de importantă, a Excelenței Sale dl. Andrei Grinkevich, 

ambasadorul extraordinar și plenipotentiar al Republicii Belarus, o întâlnire 

fructuoasă, alături de prefectul judeţului Maramureș și primarul municipiului 

Baia Mare. Am discutat lucruri importante, în special accentuarea laturii 

economice a fiecărui parteneriat pe care îl putem avea cu diferite regiuni sau 

ambasadori, atunci când vorbim despre relații diplomatice. Excelența Sa ne-a 

propus înfrățirea cu o regiune din sud-estul Belarus, pentru ca noi să devenim o 

posibilă poartă de intrare pentru unele din produsele acestei regiuni, ca apoi și 

produsele maramureșene să poată ajunge pe piețele estice, prin Belarus. O astfel 

de legătură economică ar putea deveni pentru noi un punct important al 

dezvoltării relațiilor international. Am acceptat de principiu această înfrățire, 

urmând ca după ce vom schimba documentele oficiale de poziție și vom obține 

acceptul M.A.E., să inițiem și proiectul de hotărâre în acest sens.  

 Vreau să vă mai spun că în această perioadă am avut contacte cu Raionul 

Strășeni din Republica Moldova. Sunt foarte multe primării din județul nostrum 

care au relații de înfrățire cu primării din Raionul Strășeni și cred că ar trebui ca 

și noi să ne înfrățim cu ei, așa că, după ce vom avea documentele pregătite și 

avizul Ministerului de Externe, vom întocmi și proiectul de hotărâre.  

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Stimați colegi, intenția noastră în ceea ce privește promovarea 

judeţului Maramureș și în special a domeniului turistic de la noi este aceea de a 

face o promovare integrate. Din acest motiv, am invitat-o astăzi alături de noi pe 

d-na Edit Pop, președintele Asociației ”EcoLogic” din Maramureș, care a reușit 

să asigure pentru Maramureș prima destinație ecocertificată – Mara-Cosău-

Creașta Cocoșului. Încercăm așadar, din această perspectivă a organizațiilor de 

management a destinațiilor, care este un concept pe care Ministerul Turismului, 

prin Legea turismului, încearcă să îl lanseze, să ne organizăm și noi în acest 

sens, prin folosirea cunoștințelor și a know-how-ului pe care le avem în județ, 

astfel ca împreună să putem înființa prima organizație de management al 

destinației, după modelul lansat de minister.  
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 O rog pe d-na Pop să ne facă o scurtă prezentare. 

 Managerul Asociației ”EcoLogic” Maramureș, Edit Pop:  Bună ziua. 

Asociația EcoLogic este o organizație de protecție a mediului care activează din 

anul 2001, deci există deja o activitate susținută, cu rezultate concrete, care pot 

fi văzute în teren. Organizația este custode al sitului Natura 2000 Gutâi – 

Creasta Cocoșului”, Creasta Cocoșului fiind aria protejată cea mai vizitată din 

Maramureș.  

 Organizația a început să lucreze în zonă cu comunitățile care au teritorii 

incluse în acea arie protejată, pentru că doar așa se poate asigura o dezvoltare 

durabilă. Prin aceste demersuri s-a construit o relație de colaborare foarte bună 

care, în anul 2014 s-a concretizat într-o organizație de management a primei 

destinații de ecoturism atestată la nivel național. Identificarea și atestarea 

acestor destinații de ecoturism este o inițiativă a Ministerului Turismului, 

demarată în anul 2013, la vremea aceea de Autoritatea Națională în Turism, iar 

zona noastră Mara – Cosău – Creasta Cocoșului a fost printre primele două 

destinații atestate. Acum există 4 destinații atestate, din cele 10 propuse la nivel 

de România.  

 În ceea ce privește organizarea turistică a unei zone concrete, această 

destinație se așează pe cele două râuri – Mara și Cosău -  înconjurat de masivul 

Munții Gutâi. Avem 12 sate, organizate în 4 comune, o zonă reprezentativă 

pentru Maramureș, care se află în Maramureșul istoric, cu un peisaj cultural, 

zonă pentru care turiștii caută Maramureșul, pentru specificul locului. Avem 

arhitectura tradițională, construită în lemn, avem două din bisericile monument 

UNESCO în destinație, și bineînțeles aceste tradiții și obiceiuri păstrate de către 

localnici.  

 Patrimoniul natural este de fapt cel care a stat la baza posibilității de 

certificare ca destinație de ecoturism – și vorbim aici atât de cele 7 arii protejate, 

cu două teritorii incluse în situl Natura 2000, cât și despre faptul că este o zonă 

reprezentativă din perspectiva ecosistemelor și a diversității de specii și a 

peisajului tradițional maramureșean.  

 Din perspectiva organizatorică, avem această organizație de management 

a destinației, care este practic un parteneriat public-privat, cu 17 membri, printre 

care autoritățile publice locale a celor 4 comune, administratorii ariilor naturale 

protejate, avem sectorul economic reprezentat de inițiativele locale din turism și 

alte organizații active, ONG-uri din zona destinației.  

 Scopul destinației este să diversificăm oferta turistică a Maramureșului, 

care este deja o destinație cunoscută și recunoscută, dar aducem niște experiențe 

mai diversificate, bazate pe petrecerea timpului liber în natură și valorificarea 

potențialului natural. Asociația noastră, fiind custodele ariei protejate 

reprezentative din destinație, a fost desemnată de către acest parteneriat local să 

conducă oarecum unitatea de management a destinației. 

 Rezultatele de până acum, activitatea noastră de când am primit atestatul, 

s-a concretizat în realizarea documentelor strategice – și vorbesc aici de 
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strategia de dezvoltare a destinației și planul de management al vizitatorilor, 

pentru că, în momentul când planificăm o dezvoltare trebuie să luăm în 

considerare atât fluxul de turiști care vizitează cât și impactul acestora asupra 

destinației. 

 A fost dezvoltată și îmbunătățită infrastructura de vizitare și 

interpretativă; noi am extins traseele de drumeție și am realizat trasee de 

bicicletă, având în acest moment 69 kilometri trasee de drumeție și 164 de 

kilometri trasee pentru bicicliști. Am realizat un brand, și lucrând la 

comunicarea brandului am identificat ca potențială denumire brandul Eco 

Maramureș, care este și înregistrat la OSIM și cuprinde oferta turistică și de 

produse tradiționale din această zonă. S-a lucrat la marketing, la promovare, dar 

și la monitorizarea turismului din destinație. 

 Pentru că în destinație avem 64 de structuri de cazare, majoritatea 

pensiuni, dar și câteva hoteluri, 21 din acestea fac parte dintr-o rețea de 

ecoturism, iar din acestea 11 pensiuni sunt certificate Eco România, 6 pensiuni 

sunt cu servicii specializate pentru turiști, 3 pensiuni membre ale Patrimoniului 

Culinar Carpatic și 17 ghizi care sunt pregătiți și care transmit turiștilor 

povestea locului.  

 Meșteșugarii locali au fost integrați în oferta turistică, iar atelierele / 

locațiile acestora au fost semnalizate, făcându-se bineînțeles promovarea a tot 

ceea ce înseamnă ofertă locală.  

 Din perspectiva marketingului și a promovării, a fost realizată o hartă 

turistică, ghidul turistic al destinației, harta traseelor de biciclete, o aplicație pe 

telefoanele mobile - care poate fi descărcată gratuit pe telefoanele Android și 

IOS, prin simpla tastare Ecomaramures, pe site-ul destinației 

www.ecomaramures.com -  și, bineînțeles, activități de promovare de tip 

infotrip pentru jurnaliști și bloggeri de călătorie, precum și participarea la 

târguri și evenimente de specialitate.  

 Să știți că noi ne și monitorizăm activitatea, să vedem dacă există un 

rezultat concret al muncii noastre. Astfel, am monitorizat cele 21 de pensiuni 

incluse în rețeaua noastră de ecoturism, pensiuni cu capacitate destul de mică 

vorbind de servicii eco, dar în aceste pensiuni numărul de turiști aproape că s-a 

dublat față de momentul demarării acestui proiect. A crescut și numărul 

înnoptărilor, și gradul de ocupare a acestor pensiuni a crescut și el.  

 Există și mai apar încă semne bune din perspectiva afacerilor noi 

demarate în sfera turismului. În acești 3 ani de activitate avem 13 structuri de 

cazare clasificate deja, care au fost înființate în această perioadă, un centru de 

călărie și un han cu păstrăvărie.  

 Este un prim exercițiu în care noi, practic, am experimentat ceea ce 

urmează să fie propus pentru România și ne oferim experiența pentru 

dezvoltarea organizației de management pentru destinația Maramureș.  

 Dvs. aveți câte un material informativ în mapele de ședință, unde găsiți și 

contactele noastre în caz că doriți mai multe informații. 

http://www.ecomaramures.com/
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 Vă mulțumesc.  

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Mulțumesc și eu. Cu siguranță ne dorim cu toții ca Maramureșul să fie 

promovat într-un mod integrat și va trebui să ne folosim de experiențele de bună 

practică prezentate de dvs., să încercăm să construim împreună această 

organizație de management a destinațiilor pentru Maramureș.  

 Consilierul județean Gyongyike Bondi: Vă felicit pentru că faceți un 

lucru deosebit, dar aș vrea să vă rog să îmi spuneți ce reprezintă logo-ul dvs.? 

 Managerul Asociației ”EcoLogic” Maramureș, Edit Pop:  Este creasta 

cocoșului stilizată, iar în ea se văd elementele de identitate ale zonei: o căpriță, 

o claie de fân, o poartă maramureșeană și o biserică, toate sunt stilizate în noul 

brand. 

 Consilierul judeţean Anton Rohian: Felicitări, d-na Edit, pentru toată 

munca depusă. Răsfrângerea acestui brand ecologic ar trebui să fie și asupra 

produselor, iar produsul montan cred că ar trebui să constituie prioritatea dvs. 

pentru viitorul proiect pentru Maramureș. De 29 de ani, acele îngrășăminte care 

pot interveni în ceea ce se produce în Maramureș, e foarte important să fie 

transmis în modul și logoul care se percepe. A vorbi într-un asemenea material 

despre ecologie e foarte important. 

 Managerul Asociației ”EcoLogic” Maramureș, Edit Pop:  Mulțumesc. 

Este un brand care transmite prin însuși numele lui faptul că Maramureșul este 

partea verde, ecologică, partea pură și curată, pe care putem să o utilizăm în 

promovare. 

 Consilierul județean Ioan Sas: D-na Pop vă felicit și eu și vreau să fac o 

scurtă informare legat de acest context, pentru că este o continuare a ceea ce 

dvs. ați început. Așadar, și pe zona Valea Izei, începând cu anul 2017 am inițiat 

înființarea unei asemenea organizații de management a destinației turistice. Ea 

se află în fază avansată de terminare a întregii documentații, așa că și 

Maramureșul istoric, prin Valea Izei, va beneficia de o asemenea organizație, 

pentru a promova tot ceea ce înseamnă valoare locală. Acolo am găsit 

deschidere la toate unitățile administrative-teritoriale, ONG-uri, pensiuni 

turistice, etc., care să ni se alăture.  

 Consilierul judeţean Cristian Anghel: Doresc să intervin și eu pentru că 

am descoperit brusc superba și consistenta componentă ecologică a PSD-ului, 

așa că noi, ca partid ecologist, susținem din toate punctele de vedere 

demersurile respective, mai cu seamă că d-na Pop mi-a fost și studentă! Succes 

și pe mai departe! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Mulțumim pentru aprecieri. Acum, ca un răspuns la lucrurile care se discută în 

spațiul public – iar dacă se va mai repeta, poate vom încerca să dăm 

posibilitatea consilierilor județeni care sunt atacați în spațiul public poate pe 

nedrept, pe lucruri pe care ei le consideră neadevărate, să le oferim tribuna 

Consiliului județean Maramureș pentru a da un drept la replică, iar noi, ceilalți 
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consilieri județeni, să ne solidarizăm cu acesta. În acest scop îl invit la cuvânt pe 

dl. Varga Cornel, să vă transmită câteva cuvinte. 

 Consilierul județean Cornel Varga: Mulțumesc, d-le președinte. După 

atâtea informații corecte, în anul Centenarului, din păcate am și eu dreptul să 

spun câteva cuvinte, apărute în spațiul public, adică pe Facebook, unde, în 

cursul zilei de 25 martie, unul dintre jurnaliști m-a atacat, fiind vizat într-un 

articol de presă scris într-un mod acuzator și tendențios. Autorul articolului din 

publicația ”Atac la cenzură” se prezintă a fi jurnalistul Dobocan Romeo, care 

mă prezintă ca fiind acționar la S.C. Extrem Service S.R.L., beneficiar al unui 

contract cu o instituție publică. Arat că nu mai dețin nici o calitate în această 

societate comercială, părțile sociale pe care le-am deținut conform art.202 din 

Legea 31/1992 a societăților comerciale, nu obțin nici un venit și nu sunt 

implicat sub nici o formă în societatea menționată. Apreciez că înainte de 

publicarea unei asemenea știri care afectează imaginea unei persoane publice, a 

unei instituții pe care o reprezint – Consiliul județean – și a Partidului Mișcarea 

Populară, jurnalistului îi revenea obligația de a verifica corectitudinea 

informației lansate în spațiul public. În cazul în care un jurnalist prezintă 

informații eronate, tendențioase și care pot afecta și prejudicia imaginea publică, 

trebuie să știe că își asumă responsabilitatea acțiunilor sale și a unor demersuri 

în justiție împotriva sa. Conform legii civile, îmi rezerv acest drept. Vă 

mulțumesc. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Fac un 

apel către toți consilierii județeni care se confruntă cu o astfel de situație să fim 

informați, să avem o poziție, pentru că este normal ca atâta vreme cât se 

vehiculează informații neadevărate în spațiul public să avem un punct de vedere 

corect și să îndreptăm aceste erori. De asemenea, fac un apel și către cei care 

cred că lucrează în presă să verifice aceste informații, să ceară un punct de 

vedere instituției noastre sau consilierului în cauză, pentru că deontologia 

profesională despre asta vorbește. 

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Eu vreau să spun că din punctul meu de vedere în Maramureș nu prea 

mai există jurnaliști, toți lucrătorii din presă sunt partizanii unor partide politice 

sau a unor oameni politici.  

 Și vizavi de persoana mea s-a lansat săptămâna trecută un material în 

spatiul public, cum că aș intenționa să îi iau locul d-nei Neli Negruț de la 

ALDE. Vă aduc la cunoștință că nu este adevărat, nu am cum să îi iau locul 

acestei doamne și nu îmi place să mă pun cu blondele! Așa că orice asemănare 

cu persoane și fapte asemănătoare este pur întâmplătoare! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Eu 

respect profesia jurnaliștilor maramureșeni care trebuie să fie în continuare 

încurajați și de către noi și de către societatea civilă să își facă datoria. Nu cred 

că toți sunt partizani și cred că trebuie să existe între noi și ei o relație de 

conlucrare foarte bună, pentru ca informația să ajungă mai ușor la cetățeni. Din 
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acest punct de vedere nu susțin declarația d-lui vicepreședinte Dăncuș, ci doar 

cealaltă discuție. 

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

nu pot să mă solidarizez cu nimeni care nu gândește că a patra putere în stat, 

presa, nu trebuie să fie liberă să facă ce crede de cuviință! Drept urmare, orice 

persoană care își asumă o funcție publică trebuie să înțeleagă că dacă va fi 

criticat va trebui să își rezolve problema el însuși, nu instituția pe care o 

reprezintă! Noi ne reprezentăm pe noi, ca persoane, unele cu funcții publice, și 

trebuie să ne asumăm asta! Presa va face ce va dori ea, iar noi nu putem 

incrimina pe cineva din presă pentru că a scris ceva despre unii dintre noi.  

 Consilierul judeţean Rudolf Stauder: D-le președinte, eu vreau să 

semnalez ceva, nu neapărat în registrul în care s-a discutat până acum, ci 

privitor la Declarația pe care am semnat-o și care conține o greșeală de 

ortografie, în sensul că un cuvânt a fost scris nearticulat, cu un singur ”i”, adică 

”români” în loc de ”românii”. Ar cam trebui să îi fie rușine celui care a scris 

Declarația! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Stauder, dacă astea sunt primele cuvinte pe care le folosiți în consiliul judeţean 

dați-mi voie să mă declar dezamăgit!  

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Și tocmai acum când vorbim despre unire să ne dezbinăm pentru un 

”i”? 

 Consilierul judeţean Mihai Kokenyesdi: Stimați colegi, așa cum 

cunoașteți, în urma alegerilor care au avut loc în cadrul PSD dl. președinte 

Zetea a primit o funcție extrem de importantă. Cred că indiferent de opinia 

politică pe care o avem, toți suntem de acord că excelența trebuie apreciată, 

indiferent de domeniul în care se manifestă: cultural, artistic, sau chiar politic. 

Așa că trebuie să-l felicităm pe dl. președinte, să-i urăm mult success în 

activitate și să sperăm că nu va uita că rămâne în continuare președintele nostru, 

al maramureșenilor. Felicitări! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 
Mulțumesc grupului UDMR pentru felicitări, pe care nu le-am primit și din 

partea colegilor de la PSD!  

 Consilierul județean Ioan Sas: Foarte pe scurt: sunt în asentimentul 

colegului meu, și la fel vrem să vă felicităm și noi, d-le președinte!  

 Mai vreau apoi să vă expun un punct de vedere legat de un eveniment 

petrecut la 16 martie 2018 în Sighetu Marmației. Din păcate Sighetul a apărut în 

plan național pe o știre unde se spunea că elevii din școlile sighetene sunt scoși 

de la cursuri pentru a face politică!  

 Vreau să dezmint absolut acest lucru dat de unii parlamentari, deoarece 

m-am informat la nivelul liceului respectiv și participarea respectivilor elevi la 

ședința solemnă a Consiliului local Sighetu Marmației a fost discutată în 

consiliul profesoral și consiliul de administrație. Hotărârea a fost că dacă va fi 
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alocat un timp din orele sau programul școlar pentru o asemenea acțiune acesta 

va fi recuperat, ceea ce s-a și întâmplat. Dar este nedrept și de rea credință a se 

da în spațiul public că au fost scoși elevi de la cursuri pentru a intra în spațiul 

politic! Este nereal! Eu am participat la acea ședință de consiliu local la Sighet, 

când dl. președinte Zetea a semnat contractele pe PNDL iar consilierii locali ai 

PNL au părăsit ședința nejustificat, deși, culmea, parte din contracte vizau școli 

și grădinițe conduse de liberali!  

 Consilierul judeţean Marinel Kovacs: D-le Sas, eu m-am uitat în Legea 

1/2011 a Educației și nu există așa ceva ca la o manifestare politico-

administrativă să ia parte elevii, ca apoi să trebuiască să recupereze orele de 

curs! Și li s-au mai dat și pancarte pe care scria ”Vă mulțumim!”! Asta ar 

însemna că s-ar putea întâmpla la fel în toate județele, u.a.t.-urile în care s-au 

semnat contracte și s-au dat bani pe PNLD, să meargă toți elevii și să facă 

același lucru ca elevii din Sighet! Nu este normal așa ceva! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Pe 

procedură, d-le Kovacs, dați-mi voie să vă spun că am fost cu dragă inimă la 

Sighetu Marmației și mă voi duce de fiecare dată când vor exista motive de 

bucurie pentru comunitatea locală. Să semnezi contracte de finanțare în valoare 

de câteva milioane de euro pentru reabilitarea unităților de învățământ este o 

mare realizare pentru întreaga administrație locală și felicit primarii, conducerea 

executivă a primăriilor și consilierii locali care au fost prezenți la acel moment 

important al comunității sighetene.  

 În același timp eu vă înțeleg frustrarea, că ați fost și dvs. președinte de 

consiliu județean și nu ați avut astfel de momente de bucurie pentru că nu ați 

adus finanțări în județ! Noi, din fericire, facem acest lucru, în fiecare zi, în toate 

localitățile județului Maramureș, indiferent de ce partid politic sunt conduse, 

pentru că toți maramureșenii merită astfel de investiții care au lipsit în 

Maramureș timp de 25 de ani, județ condus de către președinți de consiliu 

județean de dreapta!  

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, George 

Moldovan: D-le președinte, să vă pară bine că nu ați fost așteptat acolo cu niște 

măciuci de către consilierii PNL de la Sighet, după cum li s-a transmis ordinul 

pe intern! 

 Consilierul judeţean Rudolf Stauder: D-le președinte, dvs. ați adus 

aceste finanțări în localități? 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: În 

parteneriat, deoarece consiliul județean are atribuții în coordonarea u.a.t.-urilor 

din județul Maramureș, conform Legii 215/2001. 

 Înainte de a intra în ordinea de zi haideți să ne descrețim puțin frunțile cu 

o formă de glumă, având în vedere discuțiile pe care le-am avut în plenul 

consiliului cu colegii noștri din grupul PNL nu au fost de fiecare dată dintre cele 

mai principiale ci am avut foarte multe divergențe și discuții contrare și mai ales 

după ce am văzut atitudinea conducerii centrale a PNL, în speță a președintelui 
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Orban, care vorbea despre creșterea agresivității aleșilor PNL în raport cu 

conducerile consiliilor județene sau ale primăriilor, în special cu aleșii PSD. 

Sigur că nu este o atitudine care trebuie lăudată și nici fraza folosită de către 

președintele Orban nu a fost una extrem de inspirată, dar, în spiritul atitudinii 

președintelui Orban dați-mi voie să vă ofer un dar, în numele PSD, de fapt câte 

un par pentru fiecare consilier PNL, pe care l-am denumit ”Parul lui Orban”, și 

pe care vă rog să nu îl folosiți totuși în scop de agresivitate fizică, ci să-l luați ca 

un semn de ramură de măslin din partea noastră.  

 (În momentele care urmează, președintele Gabriel Zetea oferă 

consilierilor județeni liberali prezenți la ședință câte un par). 

 Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, pe procedură, vă rog 

să-mi permiteți. Ați spus că ați avut discuții neprincipiale, însă eu cred că 

întotdeauna discuțiile au respectat limitele unor principii fundamentale pe ceea 

ce înseamnă funcționarea unei structuri decizionale numită consiliul județean. 

Dar l-aș ruga pe dl. vicepreședinte Moldovan să fie foarte atent la modul în care 

domnia sa se exprimă și să nu iasă din liniile și principiile stabilite la nivelul 

conducerii centrale, pentru că trebuie să asigure, așa cum dl. Rohian i-a sugerat 

la un moment dat, o liniaritate a modului de manifestare de jos până sus. Iar 

pentru modul în care ne-a jignit, eu îi acord scuzele de rigoare anticipat! 

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, George 

Moldovan: D-le Bota, nu am înțeles unde v-ați simțit dvs. jignit de afirmațiile 

mele. În ce context? 

 Consilierul județean Călin Bota: D-le Moldovan, afirmațiile jignitoare 

nu au fost ale dvs. dar am spus că chiar dacă nu s-au cerut scuze eu le accept, 

pentru că în primii 6 ani de viață cât am stat acasă am învățat că am doi obraji! 

 Consilierul judeţean Marinel Kovacs: D-le președinte, spuneți-ne ce să 

facem cu parii ăștia pe care ni i-ați dat? Pentru că sincer, ne-ați luat prin 

surprindere și nu știm cum să reacționăm. Noi nu suntem niciunul războinici din 

fire și nu știm dacă pornim acum la luptă sau din contră, fugim cu ele. 

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Să rudiți în grădină! Dar, acum, la modul serios, eu cred că nu ar mai 

trebui să țineți cont de indicațiile pe care le primiți de la centru și să dați cu bâta, 

pentru că dvs. sunteți niște oameni pașnici și e mai bine să fiți originali!  

 Consilierul județean Ion Beuca:D-le președinte, mie îmi dați voie să 

lovesc țărăniștii, nu pesediștii, pentru că merită? 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Nu, nu 

cred că e cazul. 

 Haideți să începem ședința. 

 D-na secretar vă rog să anunțați prezența. 

 Secretarul județului, Aurica Todoran: La ședință participă 31 de 

consilieri județeni din 35 în funcție, ședința este statutară, se poate trece la 

dezbateri. 
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 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Mai 

întâi vă supun spre adoptare procesul verbal al ședinței anterioare. 

 

 Procesul verbal al ședinței ordinare din 27 februarie 2018 a fost 

adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

supun la vot acum următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de 

venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista 

obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de 

investiţii” pe anul 2018; 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al 

bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar pe anul 2017; 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Maramureș nr. 23/27.02.2018 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; 

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 pentru aprobarea contribuţiei Consiliului 

Judeţean Maramureș la diferite acţiuni finanţate din rezerva 

bugetară; 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale 

pentru un bun imobil -  teren, situat în municipiul Baia Mare, B-dul 

Unirii; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural prioritar 

al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2018; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de 

colaborare pentru organizarea și desfășurarea proiectului de interes 

județean  „Uniți pentru Marea Unire”; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din 

bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive 

de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare 

– echipa de volei masculin; 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din 

bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive 

de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia 

Mare – echipa de rugby; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din 

bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive 

de performanță de prim eșalon Clubul Sportiv Minaur Baia Mare – 

echipa de handbal masculin; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din 

bugetul județului pentru finanțarea programelor structurii sportive 

de performanță de prim eșalon Clubul de Șah al Municipiului Baia 

Mare; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării licenţelor de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale, pentru angajați; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării licenţelor de traseu 

pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale, pentru elevi; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

cheltuieli al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş”S.A., pe anul 

2018; 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de întreținere şi 

reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 

2018; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru selecția 

membrilor Consiliului de Administrație la S.C.  „Drumuri  - Poduri 

Maramureş” S.A.; 

19. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor drumuri 

forestiere și a terenurilor aferente acestora din „domeniul public al 

Statului Român și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 

ROMSILVA, în domeniul public al județului Maramureș și în 

administrarea Consiliului Județean Maramureş; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare; 

21. Proiect de hotărâre privind măsurile pentru asigurarea continuității 

asistenței medicale  la Spitalul Județean de Urgență  „Dr. 

Constantin Opriș” Baia Mare; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap Maramureș; 

23. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 164/2008 privind 



19 
 

aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații din domeniul 

public al județului Maramureş; 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.26/2018 de aprobare a Ghidului 

solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul 

judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale; 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Maramureş nr. 167/2016 privind validarea 

desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică Maramureş. 

 Raport public al Curţii de Conturi pe anul 2016 (sinteză); 

 Raport al Consiliului de Administraţie la S.C. „Drumuri - 

Poduri Maramureş” S.A. pe anul 2017; 

 Raport al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională, an şcolar 2017 – 2018  (extras); 

 Informarea privind măsurile specifice implementate şi 

rezultatele obținute de IPJ Maramureş în anul 2017. 

Puncte suplimentare: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului judeţean 

Maramureş la Programul naţional de înnoire a parcului auto; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul  Administrativ la Școala 

Populară de Artă „Liviu Borlan”  Baia Mare. 

 

Ordinea de zi a ședinței a fost votată în unanimitate. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului pe anul 2018. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Cristian Anghel: Comisia pentru strategii și 

proiecte de dezvoltare, aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia pentru economie și 

agricultură, aviz favorabil. 

 

  Cu 31 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.52/2018 

privind aprobarea rectificării  bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului pe anul 2018 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” 

şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018. Punctul de vedere 

al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Cristian Anghel: Comisia pentru strategii și 

proiecte de dezvoltare, aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

HOTĂRÂREA NR.53/2018 

privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii”  

şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2018 

  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului 

Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017.  

Vorbim aici despre utilizarea din excedentul anului trecut a sumei de 

aproape 160 mii lei, pentru realizarea documentațiilor tehnice în vederea 

obținerii autorizațiilor de gospodărire a apelor la obiectivele realizate prin 

Proiectul SMID. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

HOTĂRÂREA NR.54/2018 

privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Maramureș nr. 23/27.02.2018 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. 

Menționez că este vorba de suplimentarea cotizațiilor Consiliului 

Județean Maramureș către Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Vest și 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a 

deșeurilor menajere în Maramureș. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Cristian Anghel: Comisia pentru strategii și 

proiecte de dezvoltare, aviz favorabil. 
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S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.55/2018 

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș 

nr. 23/27.02.2018 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 Zetea: 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.  

O explicație aici: începând cu acest an, din păcate, suma la dispoziția 

consiliului județean Maramureș pentru a ajuta administrațiile publice locale pe 

cele 3 categorii de cheltuieli (achitare arierate, susținere programe de dezvoltare 

sau proiecte locale care necesită cofinanțare) este mult mai mică, având în 

vedere felul în care legea bugetului de stat a hotărât aprobarea bugetelor locale.  

Prin acest proiect de hotărâre am încercat să alocăm sume de bani către 

comunitățile locale care au avut bugete mai mici sau cel puțin la același nivel 

decât anul trecut, urmând ca viitorul proiect de hotărâre al consiliului județean 

să vorbească și despre proiecte de dezvoltare sau să intervenim punctual în acele 

localități care ne-o vor cere. La ultima ședință de consiliu am avut deja un astfel 

de proiect de hotărâre, în care am alocat o sumă de bani egală către toate 

localitățile, în cuantum de 150 mii lei pentru orașe și 50 mii lei pentru fiecare 

comună. În acest moment, 50% dintre localitățile județului primesc sume 

suplimentare, pentru a ajunge măcar aproape de nivelul pe care l-au avut anul 

trecut ca și buget, urmând ca în viitor să discutăm dacă putem ajuta punctual și 

alte localități din județul nostru.  

În același timp, în această săptămână am transmis informări către fiecare 

primărie din județul Maramureș pentru a primi informații cu privire la alte 

categorii de cheltuieli pe care am putea să le transmitem Guvernului României, 

pentru a putea fi finanțate din rezerva la dispoziția guvernului, cum ar fi 

arieratele, corecțiile financiare la proiectele europene, sau despre sentințele 

judecătorești definitive. 

Acum vă rog avizul comisiilor la acest proiect de hotărâre. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Cristian Anghel: Comisia pentru strategii și 

proiecte de dezvoltare, aviz favorabil. 

Consilierul județean Ștefan Călin Pop: Doresc să se consemneze că nu 

particip la dezbatere și nici la votarea acestui proiect de hotărâre. 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Rog 

consilierii județeni ca pe viitor să anunțe acest lucru înainte de începerea 

dezbaterilor pe proiectele de hotărâre la care nu doresc să participe la vot.  

Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun spre adoptare proiectul. 

(În acest moment, prin apariția în sală a consilierului județean Bondi 

Gyongyike cvorumul este de 32 consilieri prezenți). 

 

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

HOTĂRÂREA NR.56/2018 

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 Zetea: Proiect 

de hotărâre pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș la 

diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Punctul de vedere al comisiilor, 

vă rog. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Stimați colegi, instituția beneficiară propusă în comisia de buget-finanțe este 

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, cu două proiecte: 1) sprijin financiar 

pentru organizarea Olimpiadei Naționale de Religie – 11,99 mii lei și 2) sprijin 

financiar pentru organizarea Olimpiadei Naționale pentru interpretare 

instrumentală – 15 mii lei. Total – 26,99 mii lei.  

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

HOTĂRÂREA NR.57/2018 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș 

 la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară 

 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru un bun imobil -  

teren, situat în municipiul Baia Mare, B-dul Unirii. Avizul comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil, comisia de urbanism. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia 6 aviz favorabil. 
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

HOTĂRÂREA NR.58/2018 

privind însușirea documentației cadastrale pentru un bun imobil -  teren, 

situat în municipiul Baia Mare, B-dul Unirii 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului 

judeţean Maramureş pe anul 2018. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Eu nu particip la votul pe acest proiect. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia 6 aviz favorabil. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia de buget – finanțe aviz 

favorabil. Lista beneficiarilor incluși în acest Program cultural prioritar, precum 

și sumele propuse a se acorda în comisia de buget-finanțe sună în felul următor: 

Primăria orașului Dragomirești – 29 mii lei; Primăria comunei Ocna Șugatag – 

19 mii lei; Ansamblul ”Dănțăușii” din Groși – 14 mii lei; Primăria Băița de sub 

Codru – 14 mii lei; Șomcuta Mare – 29 mii lei; Seini – 29 mii lei; Dumbrăvița – 

19 mii lei; Fundația Uniunea Huțulilor din România – 19 mii lei; Comuna 

Botiza – 24 mii lei; Primăria comunei Rozavlea – 24 mii lei; Orașul Borșa – 24 

mii lei; Comuna Ieud – 24 mii lei; Comuna Asuaju de Sus – 29 mii lei; Primăria 

Ulmeni – 29 mii lei; Fundația Arte Plus – 14 mii lei; Centrul Cultural Sighetu 

Marmației – 14 mii lei; municipiul Sighetu Marmației – 29 mii lei; comuna 

Strâmtura – 17 mii lei; Total – 400 mii lei. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le președinte, doresc să îmi 

reafirm punctul de vedere avut în ședința comisiei de buget – finanțe. În urmă 

cu doi ani am aprobat cu toții un program prioritar propus de către dvs., unde 

am convenit să fie 10 evenimente prioritare pentru județ, care să beneficieze de 

finanțare de la consiliul județean. Astăzi am ajuns aproape să le dublăm, acum 

fiind 18 pe listă, iar dacă mergem în ritmul acesta vor fi mult mai multe până la 

sfârșitul mandatului. Haideți să revenim la ce am stabilit înainte, să reanalizăm 

și să vedem ce este totuși prioritar pentru Maramureș. 

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: D-le Kovacs, nu vă supărați, dar anul trecut când am extins un pic 

acest Program cultural tocmai colegii dvs. au pus pe listă cel puțin două acțiuni 

în plus și s-au făcut 20. De data aceasta două au mai dispărut. Nu cred că este 

foarte important dacă sunt 10 sau 20. Dacă anul trecut am avut alocați pentru 

acest Progam 7 miliarde, acum avem doar 4.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Atunci 

am propus un număr de 10 acțiuni culturale iar astăzi vorbim de 18. Dar eu v-aș 

ruga să-mi dați 3 de pe această listă care nu sunt prioritare. N-o să-mi dați, 

pentru că nu prea sunt, că toate sunt prioritare, evenimente reprezentative pentru 

județul Maramureș și nu cred că putem exclude vreunul de pe această listă. 



24 
 

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: D-le Kovacs, eu vă dau un argument că anul viitor ar putea veni alte 

evenimente care ar putea fi prioritare pentru județul nostru, pentru că și în 

mediul cultural există o dinamică pe care noi trebuie să fim concentrați în 

funcție de ceea ce dorește publicul, astfel că, spre exemplu, festivalul de jazz 

poate deveni un reper important în peisajul cultural din nord – vestul țării. 

Acum l-am finanțat cu o sumă mai mică, dar poate la anul vom da mai mulți 

bani pentru această acțiune.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bine. 

Am reținut propunerea d-lui Kovacs, dar haideți să continuăm. 

Îl avem astăzi alături de noi pe dl. Matei Godja, primarul comunei 

Oncești, care dorește să ne transmită un mesaj. Haideți să îl ascultăm. 

Primarul comunei Oncești, Matei Godja: D-le președinte, d-lor 

consilieri, eu nu aș vrea să vă risipesc din timpul dvs. prețios dar permiteți-mi să 

vă adresez doar câteva cuvinte. 

Poate puțini dintre domniile voastre cunoașteți faptul că în comuna 

Oncești se află cea mai veche cetate din România, cu o vechime de peste 9000 

de ani I.H. În jurul acestei cetăți au locuit dacii liberi, iar eu am propus ca pe 

data de 26 august când avem sfințirea bisericii să organizăm și Ziua Dacilor 

Liberi în comuna Oncești, manifestare care se dorește a fi ca o zi națională a 

tuturor românilor care se simt daci liberi și care să vină la noi să sărbătorim 

împreună. Eu voi încerca să obțin fonduri pentru a pune în valoare această 

cetate a noastră, pentru că, deși comuna noastră a fost nedreptățită de comuniști, 

a fost desființată și nu a beneficiat de investiții pe plan local cultural sau 

sportive, ea s-a denumit dintotdeauna comuna de ”sub Cetate”.  

Vă rog să vă aplecați puțin și asupra acestei dorințe a noastre, mai ales că 

în comuna Oncești – care a devenit stațiune turistică - vin mii de turiști anual și 

prin asta se aduce o imagine plăcută judeţului Maramureș.  

Vă mulțumesc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:D-le 

primar, nu în cadrul Programului cultural prioritar, pentru că aici vorbim în 

principal de anumite evenimente cu tradiție, care vin din timp, dar, pentru 

această manifestare a dacilor liberi a Primăriei din Oncești, preconizată pentru 

luna august, o să propunem Consiliului Județean Maramureș organizarea lui în 

parteneriat, adică primăria împreună cu consiliul judeţean. Veți avea întreg 

sprijinul nostru, fiindcă nu cred că se va opune cineva la această propunere a 

dvs.  

Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun spre adoptare proiectul. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 neparticipări la 

vot (a consilierilor Sas Ioan și Kokenyesdi Mihai ieșit din sală) 

 

HOTĂRÂREA NR.59/2018 
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privind aprobarea Programului cultural prioritar  

al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru 

organizarea și desfășurarea proiectului de interes județean  „Uniți pentru Marea 

Unire”. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia 6 aviz favorabil. 

 

Cu 32 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.60/2018 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pentru 

organizarea și desfășurarea proiectului de interes județean  

 „Uniți pentru Marea Unire” 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru 

finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul 

Sportiv „Știința” Baia Mare – echipa de volei masculin. Avizul comisiilor, vă 

rog. 

Consilierul județean Marinel Kovacs:  Solicit consemnarea în procesul 

verbal că nu iau parte la dezbaterea și la votul acestui proiect de hotărâre. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Liliana Moga: Comisia 5 a hotărât alocarea a 450 

mii lei pentru această structură sportivă de prim eșalon, cu următorul 

amendament: la art.4 lit.c la anexa din hotărâre se modifică și va avea următorul 

cuprins: ”să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul 

acțiunilor/activităților sportive, prin inscripționarea echipamentelor de joc ci 

sigla și denumirea instituției finanțatoare, având dimensiuni minime de 30/20 

cm”. Acest amendament este valabil pentru toate cele 4 cluburi care vor fi 

finanțate prin aceste patru proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței 

noastre de azi. 

Consilierul județean Cristian Anghel: Eu cred că ar trebui menționat 

locul unde să se facă aceste inscripționări. 

 Consilierul județean Călin Bota: S-a luat în considerare cumva că pot 

apărea și alți sponsori sau finanțatori care pot avea aceleași cerințe privind 

inscripționarea? Pentru că în această situație s-ar putea ca echipamentele să nu 

permită acest lucru, adică să fie neîncăpătoare. 

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

acord cu propunerea de inscripționare a instituției finanțatoare. 
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Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Eu aș face o singură mențiune aici: când spunem dimensiuni minime 

de 30/20 luați în calcul că am putea merge pe o variantă de număr de centimetri 

pătrați, adică minim 600 cm pătrați, ca să nu restricționăm la formatul 3/2, 

pentru că poate fi și formatul 40/15. Dar, mergând pe formatul 30/20 impunem 

cumva ca inscripționarea să fie făcută pe piept, pentru că pe spate nu e posibil 

din cauza numărului jucătorului înscris pe tricou.  

Consilierul județean Anton Rohian: D-lor colegi, nu știu dacă este atât 

de important ce se scrie pe tricouri când vedem că pe zi ce trece sălile de sport 

sunt tot mai goale! Așa că, atenție mare la performanță! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Atunci 

haideți să scriem în amendament că ”dimensiunile să fie de 30/20 sau 

echivalentul a 600 centimetri pătrați”.  

Consilierul județean Gheorghe Marian: Eu aș propune ca echipele pe 

care le sponsorizăm, în timpul meciurilor să apară sigla consiliului județean, atât 

în sălile de sport cât și pe terenurile unde se desfășoară respectivele competiții. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Eu cred 

că există în contract această prevedere de a exista bannere cu consiliul județean.  

Dacă nu sunt alte intervenții, vă supun spre adoptare amendamentul 

comisiei de sport, completat cu ceea ce tocmai am spus mai devreme. 

 

Amendamentul a fost adoptat. 

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.61/2018 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului  

pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de 

 prim eșalon Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare – echipa de volei masculin 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru 

finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul 

Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby. Punctul de vedere al 

comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Buget-finanțe aviz favorabil. Suma 

propusă – 800 mii lei. 

Consilierul județean Liliana Moga: Comisia 5 aviz favorabil, cu 

amendamentul propus.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dacă 

nu sunt alte intervenții, vă supun spre adoptare amendamentul comisiei de sport. 

 

Amendamentul a fost adoptat. 
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S-a adoptat apoi, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.62/2018 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului 

 pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță  

de prim eșalon Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru 

finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul 

Sportiv Minaur Baia Mare – echipa de handbal masculin. Comisiile, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Buget-finanțe aviz favorabil.  

Consilierul județean Liliana Moga: Comisia 5 aviz favorabil pentru 

suma de 200 mii lei, desigur, cu amendamentul spus anterior.  

 

Amendamentul a fost adoptat. 

 

S-a adoptat apoi, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.63/2018 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului  

pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim 

eșalon - Clubul Sportiv Minaur Baia Mare – echipa de handbal masculin 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului pentru 

finanțarea programelor structurii sportive de performanță de prim eșalon Clubul 

de Șah al Municipiului Baia Mare. Avizul comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Sas: Buget-finanțe aviz favorabil.  

Consilierul județean Liliana Moga: Comisia 5 aviz favorabil pentru 

suma de 50 mii lei, desigur, cu amendamentul spus anterior.  

Consilierul județean Marinel Kovacs:  Dar cei de la clubul de șah nu au 

echipament. Așadar, unde să facă inscripțiile, pe regină?  

Consilierul județean Anton Rohian:D-le președinte, eu vreau să vă 

felicit pentru demersul pe care l-ați făcut pentru șahiștii maramureșeni, deși eu 

cred că suma ar fi putut fi ceva mai consistentă, pentru bucuria lor. Dar e și 

acesta un prim pas spre performanța de excelență! 

 

Amendamentul a fost adoptat. 

 

S-a adoptat apoi, cu 30 voturi pentru, 
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HOTĂRÂREA NR.64/2018 

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul județului  

pentru finanțarea programelor structurii sportive de performanță  

de prim eșalon Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați.  

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil, comisia de urbanism. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.65/2018 

privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale,  

pentru angajați 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale, pentru elevi.  

Consilierul județean Anișoara Mihali: Aviz favorabil, comisia de 

urbanism. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: D-le președinte, la comisia de 

urbanism am încercat să introducem un amendament privind retragerea 

licențelor pentru două trasee, dar retragem amendamentul și îl vom propune în 

următoarea ședință, într-un proiect de hotărâre distinct pe ordinea de zi. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: O.K. Îl 

vom discuta atunci. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.66/2018 

privind aprobarea acordării licenţelor de traseu pentru efectuarea 

transportului public de persoane prin curse regulate speciale,  

pentru elevi 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

„Drumuri - Poduri Maramureş”S.A., pe anul 2018. Punctul de vedere al 

comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 
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Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil, comisia de urbanism. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

D-le președinte, în cadrul comisiei de economie și agricultură am avut o 

discuție, inclusiv în comisia de buget-finanțe și cred că S.C. Drumuri-Poduri ar 

trebui ca în semestrul II al acestui an să își redimensioneze programul de 

investiții pentru acest an, astfel încât să își poată moderniza parcul de utilaje 

tehnologice pe care le dețin, pentru a duce la o eficientizare a activității pe care 

o derulează, cu atât mai mult cu cât cca. 40% din profitul realizat urmează să 

rămână la nivelul companiei, cu titlu de ”alte rezerve pentru finanțarea 

investițiilor proprii”. Cred că o sumă de 580 mii lei este una care să justifice 

încheierea unor contracte de leasing financiar sau chiar operațional, pentru 

achiziția unor utilaje care să le permită o mai bună desfășurare a activității în 

perioada următoare. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Consiliul județean a făcut efortul ca din profitul pe care îl primim anual din 

partea acestei societăți comerciale să le dea înapoi această cotă, tocmai în ideea 

de a se putea reutila, retehnologiza, să aibă rezultate mult mai bune, doar că în 

această perioadă suntem în derularea unei proceduri de achiziție pentru a face 

testul investitorului privat. Nu dorimsă încălcăm legea în ceea ce privește 

ajutorul de stat și avem nevoie de un aviz din partea Consiliului Concurenței. 

Odată ce vom obține acest aviz, aportul nostru la capital pe care îl putem face 

din cota noastră de profit nu este ajutor de stat, vom face acest efort și sper să se 

întâmple în cursul acestui an.  

Consilierul județean Călin Bota: Încă o scurtă precizare aș dori să fac: 

reținerea sau păstrarea la nivelul societății a acestor sume este conform legii. 

Sunt acte normative care reglementează distribuirea profitului la companiile cu 

capital de stat. Deci e vorba de alocarea subvențiilor pentru alte investiții, nu 

acea sursă de finanțare a investițiilor care se constituie ca rezervă.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: O.K. 

Alte intervenții?  

Consilierul județean Sorin Mihai Pop: D-le președinte, având în vedere 

starea drumurilor, mai ales al celui de pe Valea Izei, poate ar fi de interes să 

avem o informare din partea societății, în legătură cu timingul reparațiilor, ca să 

nu mai trebuiască să se înjure oamenii între ei când circulă pe acel drum! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Următorul proiect de pe ordinea de zi reprezintă aprobarea planului de 

întreținere și reparații curente și periodice a drumurilor județene, care se referă 

exact la acest lucru.  

Dacă nu sunt alte intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de 

hotărâre. 
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S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.67/2018 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  

al S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş”S.A., pe anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre pentru aprobarea planului de întreținere şi reparaţii curente şi 

periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018. Punctul de vedere al 

comisiilor, vă rog. 

O mențiune aici: consiliul județean a depus anul trecut s.f.-ul și a primit 

contractul de finanțare în sumă de 116 milioane lei doar pentru tronsonul de 

drum dintre Bârsana și Săcel. Sperăm ca în această lună licitația să fie pe SEAP 

– și aici pot să vă dau o veste bună, în sensul că alaltăieri a fost deschiderea 

ofertelor pentru ”Drumul Nordului” – deci dacă până la începutul lunii viitoare 

vom avea publicată pe SEAP licitația pentru Valea Ruscovei și Valea Izei, 

concomitent cu contractele pe care le avem pe PNDL-1, sper ca în această vară 

să finalizăm procedurile de achiziție. Termenele de proiectare sunt de 4 luni, iar 

cele de execuție nu pot depăși 12-16 luni. Intervențiile care se fac în acest an pe 

Valea Izei nu pot fi extrem de consistente și nici cele pe care ni le dorim, pentru 

că anul viitor discutăm despre reabilitarea drumului județean pe Valea Izei. În 

acest an nu putem și nu avem posibilitatea legală de a investi sume de bani 

foarte mari pentru drumul de pe Valea Izei și Valea Ruscovei, doar de anul 

viitor, când acesta va fi reabilitat de la zero. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil, comisia de urbanism. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

Managerul S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A., Gheorghe Popan: 

Referitor la drumul județean de pe Valea Izei, noi am început lucrările de 

întreținere de primăvară. Dacă timpul ne va permite, sperăm ca în maxim două 

săptămâni să terminăm plombările cu emulsie până la Săcel.  

Consilierul județean Călin Bota: Eu am o întrebare:  ce intervenții se 

vor executa pe traseul de drum județean de la Moara Florii până la Bicaz, dată 

fiind starea avansată de degradare a acelei porțiuni de drum? 

Managerul S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A., Gheorghe Popan: 

În ultimii ani, pe porțiunea respectivă s-au făcut niște lucrări de tratamente la 

Moara Florii până la Poarta, acum vreo 4-5 ani, și necesită intervenții din nou. 

De la Oarța până la Bicaz s-au făcut în urmă cu doi ani și drumul este încă 

destul de în regulă. Vom interveni pe porțiunea respectivă, însă, din lipsa 

fondurilor, cu lucrări mai mici.  

Consilierul județean Ioan Buda: Am și eu o întrebare: în urma 

presupusului accident ecologic de la Băiuț, o anumită porțiune de drum a fost 

distrusă aproape în totalitate. Ați evaluat pagubele? 
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Managerul S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A., Gheorghe Popan: 

Da, sunt în jur de 220 mii lei și vom începe reparațiile. Am făcut adresă și către 

I.S.U. Maramureș, dacă vor veni bani de la guvern pentru calamități vom face 

din fondurile respective, dacă nu, atunci din fonduri proprii. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Sunt 

alături de Instituția Prefectului. Se transmit toate cererile de finanțare din 

rezerva la dispoziția guvernului pentru astfel de calamități și sperăm să obținem 

banii, așa cum anul trecut am obținut cea mai mare sumă în județul Maramureș 

pentru înlăturarea efectelor calamităților produse de furtuna din luna septembrie 

2017.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Felicit S.C. Drumuri și poduri 

județene pentru profitul obținut, pentru că este o instituție care s-a prezentat 

foarte onorabil și mulțumesc vechiului consiliu de administrație pentru această 

performanță. Rog noul consiliu de administrație să performeze mai mult, 

privind eficiența acestei societăți.  

D-le director Popan, sunt născut, crescut și educat în comunitatea Valea 

Vișeului. Drumul județean are în patrimoniu un pod peste râul Vișeu. 

Rugămintea mea este, ca să nu rămân și eu în istorie că s-a întâmplat o trategie 

(tragedie?!n.r.) acolo, să interveniți asupra acelui pod, pentru că este foarte 

degradat, inclusiv pilonii de susținere sunt - după cum bine știți că vă văd că 

vizitați foarte des acea zonă – că se vede din ei fierul beton. Încercați să 

propuneți noului consiliu de administrație să facă investiție și să modernizeze 

acel pod, ca să nu rămân eu în istorie că s-a întâmplat acea trategie, eu având și 

calitatea de consilier județean! 

Managerul S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A., Gheorghe Popan: 

Nu este nevoie de acordul consiliului de administrație. Avem prins în planul de 

lucrări pentru anul acesta reparația podului respectiv deoarece, într-adevăr, se 

vede armătura.  

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: D-le Popan, acum tot așa, ca să rămân eu în istorie, și pentru că am o 

pasiune pentru Drumul Baia Sprie – Bârsana, v-aș ruga să dispuneți curățarea 

drumului de nisipul care a fost decantat în ultima perioadă. Asta pentru că se 

apropie sărbătorile și știm că înainte de asta trebuie să ne facem curățenie prin 

curți și gospodării. 

Managerul S.C. Drumuri-Poduri Maramureș S.A., Gheorghe Popan: 

Am dispus deja curățarea drumului în perioada următoare. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Pentru 

a rămâne în procesul verbal de ședință, fac precizarea că principalele lucrări 

care se vor desfășura conform planului pe care-l aprobăm astăzi, cel puțin la 

întreținerea curentă pe timp de vară, vor fi în valoare de peste 10 milioane de lei 

și sunt cuprinse: întreținerea suprafețelor degradate cu mixtură asfaltică și 

emulsie la cald și rece, pe o suprafață de 99.000  m.p.; tratarea burdușirilor și a 

tasărilor locale pe 5.000 m.p.; tăierea acostamentelor pe o suprafață de 45.000 
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m.p.; curățiri de șanțuri pe 13 km; cosiri de vegetație pe 6.000 m.p. Pentru 

întreținerea curentă pe timp de iarnă sunt prevăzuți peste 5 milioane lei, iar în 

ceea ce privește întreținerea periodică pentru lucrările principale, în valoare de 

peste 4 milioane lei, s-au cuprins următoarele lucrări: tratamente bituminoase în 

lungime de 20 km; covoare bituminoase în lungime de 2,7 km; executarea de 

marcaje longitudinale – 297 km și marcaje transversale, aproximativ 230 de 

bucăți, pe principalele drumuri județene. Reparațiile curente sunt în valoare de 

aproape 5 milioane lei și cuprind 6,1 km de îmbrăcăminte bituminoasă și 

eventualele lucrări de refacere după inundații, alunecări de teren sau alte tipuri 

de lucrări. 

Din păcate, comparativ cu anul 2014 – pe care îl consider anul în care am 

reușit să aducem finanțări suplimentare pentru S.C. Drumuri - Poduri 

Maramureș S.A. și când am avut aproape 40 de km de drum județean care au 

fost puși cu adevărat în siguranță, sigur nu reabilitați dar au condiții de 

viabilitate foarte bune -  în acest an nu ne putem lăuda cu aceleași sume de bani, 

dar asta nu înseamnă că vom înceta eforturile pe lângă Guvernul României, de a 

aloca suplimentar bani pentru drumurile județene. 

Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun la vot proiectul de hotărâre. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.68/2018 

pentru aprobarea planului de întreținere şi reparaţii curente şi periodice  

pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea documentației pentru selecția membrilor 

Consiliului de Administrație la S.C.  „Drumuri  - Poduri Maramureş” S.A. 

La ultima ședință de consiliu județean am selectat temporar un membru în 

consiliul de administrație, până la organizarea procedurii de selecție, în 

persoana d-lui Mircea Pop, șeful secției de drumuri județene din cadrul 

C.N.A.I.R., prezent astăzi la ședința noastră, pe care-l invit să vă adreseze 

câteva cuvinte. 

Dl. Mircea Pop: Eu nu am să vă spun altceva decât să vă mulțumesc 

pentru încrederea acordată și să sperăm că îmi voi aduce contribuția la 

îndeplinirea programului. 

Consilierul județean Sorin Mihai Pop: Am o întrebare: auzind de 

C.N.A.I.R., având în vedere că sunt din Borșa, ce ne puteți spune despre DN 18, 

că eu am încercat să găsesc finanțare în bugetul C.N.A.I.R. dar n-am găsit. 

Dl. Mircea Pop: Sunt ”prea jos” ca să vă răspund! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

răspund eu, atunci. Nu ține de consiliul județean. Nu există nici o problemă 

legată de lucrările pe DN 18, pe nici unul dintre tronsoane. În mod normal 
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lucrările ar trebui să fie finalizate în acest an. Sigur că la început de an nu e 

normal să aloci bani extrem de consistenți pentru aceste proiecte, pentru că apoi 

vin constructorii cu deconturi către CNAIR, iar acele deconturi s-au plătit 

integral, nu există nici o datorie către nici un contractor, fie că lucrează pe 

tronsonul între Baia Sprie și Sighetu Marmației, fie pe cel dintre Moisei și 

Iacobeni. 

Consilierul județean Sorin Mihai Pop: Într-adevăr, ca să fiu obiectiv, 

au început deja lucrările la anumite poduri, am văzut lucrul acesta, însă 

nevăzând sumele bugetate ne gândim să nu pățim ca și STRABAGH-ul, cu 

tăieri de bugete, etc. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: A mai 

existat o astfel de strategie a CNADNR-ului pe vremuri, înainte de anul 2012, 

când se alocau sume foarte mari la începutul anului, se dădeau constructorilor 

avansuri iar unii dintre ei dispăreau, unii nu mai erau prin zonă, iar alții plecau 

din țară cu banii respectivi, ceea ce nu cred că e normal! Trebuie să existe, în 

primul rând, lucrări efectuate, ca să se poată finanța.  

Consilierul județean Călin Bota: Am o rugăminte: nu instigați nici pe 

cei din sală și nici pe cei aflați în alte funcții în a angaja cheltuieli neprevăzute 

în bugete, atunci când discutăm despre surse publice de finanțare! Angajarea de 

cheltuieli, care începe de la momentul în care ai dat ordinul de începere a 

lucrărilor pe un tronson de drum, fără a avea cuprinse în buget acele sume, e o 

faptă de natură penală.  

Trecând peste chestiunea asta, comisia 3 a dat un aviz favorabil acestui 

proiect de hotărâre și sper ca dl. Pop Mircea să și aplice pentru ocuparea unui 

post în viitorul consiliu de administrație. Apoi, aș vrea să îi spun colegului 

Mișulec că nu îi împărtășesc opinia și cred că consiliul de administrație al 

societății de drumuri județene nu prea poate să ducă în spate laurii pentru 

realizarea acelui profit! Dimpotrivă! 

Consilierul județean Cristian Anghel: Eu îl cunosc pe dl. Pop Mircea. 

Am lucrat mult împreună pentru că ne-a ajutat și pe noi mult, la Baia Mare,  

într-o vreme. Este un specialist recunoscut și îi doresc ”să fie cât mai mult pe 

drumuri!”. 

Consilierul județean Ioan Buda: Eu aș avea o întrebare pentru dl. Pop, 

fiind reprezentantul Drumurilor Naționale:  care este viitorul drumului Baia 

Mare – Târgu Lăpuș, zona drumului național? 

Dl. Mircea Pop: Se preconizează lucrări de reparații, prin reciclare, asta 

probabil în anul acesta, pe o lungime de aproximativ 20 de kilometri.  

Consilierul județean Ioan Buda: Pentru că, dl. președinte, știți că 

județul Sălaj au blocat drumul județean care este cu ieșirea spre Târgu Lăpuș, 

astfel că Târgu Lăpuș are căile de acces spre exterior destul de blocate.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun spre adoptare proiectul. 
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 Cu 27 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.69/2018 

privind aprobarea documentației pentru selecția membrilor  

Consiliului de Administrație la S.C.  „Drumuri  - Poduri Maramureş” S.A. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor 

aferente acestora din „domeniul public al Statului Român și din administrarea 

Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al județului 

Maramureș și în administrarea Consiliului Județean Maramureş.  

Vorbim despre DJ 185 Valea Vișeului – Lunca la Tisa, unde intenționăm 

depunerea unui proiect cu finanțare europeană pe Programul transfrontalier 

România – Ucraina, pentru intervenții pe acest drum. Este un drum forestier 

într-o stare avansată de degradare. Prin acest proiect putem să creștem calitatea 

drumului respectiv, chiar dacă nu la nivelul pe care-l dorim, dar măcar să poată 

fi circulabil cel puțin la nivel de pietruiri. 

Consilierul județean Nicolae Mișulec: D-le președinte, rugămintea mea 

este să obțineți cât de repede hotărâre de guvern ca să fie depusă la acel proiect, 

pentru că va întări eligibilitatea acelui proiect și pare-mi-se că vă pregătiți la al 

doilea mandat de președinte de consiliu județean! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Vă 

mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt intervenții, vă supun la vot proiectul de 

hotărâre. Dar mai întâi avizele comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil, comisia de urbanism. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

 Cu 28 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.70/2018 

privind solicitarea trecerii unor drumuri forestiere și a terenurilor  

aferente acestora din „domeniul public al Statului Român  

și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA,  

în domeniul public al județului Maramureș și în administrarea 

Consiliului Județean Maramureş 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Spitalul de 

Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.  

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Comisia de sănătate, aviz favorabil. 
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 S-a adoptat, cu 28 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.71/2018 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  

la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind măsurile pentru asigurarea continuității asistenței medicale  

la Spitalul Județean de Urgență  „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Avizul 

comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Ioan Buda: Comisia de sănătate, aviz favorabil. 

 

 S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.72/2018 

privind măsurile pentru asigurarea continuității asistenței medicale  la 

Spitalul Județean de Urgență  „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Ioan Buda: Aviz favorabil, comisia de urbanism. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică aviz favorabil. 

 

Cu 30 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.73/2018 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare  

al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureș 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre de modificare şi completare a Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Maramureș nr. 164/2008 privind aprobarea dării în folosință gratuită a 

unor spații din domeniul public al județului Maramureş. Avizul comisiilor, vă 

rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru, 
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HOTĂRÂREA NR.74/2018 

de modificare şi completare a Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Maramureș nr. 164/2008 privind aprobarea dării în folosință gratuită  

a unor spații din domeniul public al județului Maramureş 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre  privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

nr.26/2018 de aprobare a Ghidului solicitantului pentru finanţarea 

nerambursabilă din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor 

culturale. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică aviz favorabil. 

Consilierul județean Cornel Varga: Comisia de cultură, aviz favorabil. 

 

Cu 30 voturi pentru s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.75/2018 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2018 

de aprobare a Ghidului solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă 

din bugetul judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 25. 

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Maramureş nr. 167/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş. Desemnarea unui 

reprezentant va trebui votată prin vot secret. Drept urmare, mergem la primul 

punct suplimentar, adică la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării 

Consiliului judeţean Maramureş la Programul naţional de înnoire a parcului 

auto.  

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe, aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 29 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.76/2018 

privind aprobarea participării Consiliului judeţean Maramureş 

 la Programul naţional de înnoire a parcului auto 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: La 

punctul suplimentar 2 avem proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul  Administrativ la 

Școala Populară de Artă „Liviu Borlan”  Baia Mare. Și aici se impune votul 

secret.  
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Așadar, revenind la proiectul de hotărâre nr.25, se desemnează ca 

membru în ATOP consilierul județean Buda Ioan, ca reprezentant al 

comunității, în locul d-lui Drulea Cosmin.  

Deși este apanajul președintelui consiliului județean de a numi acest 

reprezentant, dacă sunt și alte propuneri, vă ascult. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a luat act de 

propunerea președintelui consiliului județean.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dacă 

nu există alte propuneri, rog întocmirea buletinelor de vot cu numele 

consilierului Buda Ioan. 

Până atunci, trecem la acest ultim proiect, cel privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul  Administrativ la 

Școala Populară de Artă „Liviu Borlan”  Baia Mare. Pe același principiu, se 

desemnează aici ca reprezentant consilierul județean Gheorghe Grad, în locul  

d-lui George Moldovan, care a fost ales vicepreședinte și nu mai poate face 

parte din consiliul consultativ. Sunt și alte propuneri? 

Dacă nu, rog întocmirea buletinelor de vot, cu numele consilierului 

județean Grad Gheorghe.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică a luat act. 

Consilierul județean Gheorghe Grad: D-le președinte, eu nu voi 

participa la vot.  

(În cele ce urmează, se derulează procedura de vot secret) 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, între timp vă rog să vă îndreptați atenția asupra celor 4 rapoarte pe care 

le aveți în mapele de ședință. Avem un raport public al Curții de Conturi pe anul 

2017, un raport al consiliului de administrație al S.C. Drumuri-Poduri 

Maramureș S.A. pe anul 2017, un extras din raportul Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Baia Mare pentru anul școlar 2017-2018 și, 

de asemenea, mai avem și o informare privind măsurile specific implementate şi 

rezultatele obținute de IPJ Maramureş în anul 2017. 

Consilierul județean Marinel Kovacs: Eu aș fi vrut să am o intervenție 

la această informare a IPJ Maramureș însă constat că nu am cui să o adresez. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Noi nu 

putem să discutăm direct cu ei. Ei ne pun la dispoziție, conform legii un raport, 

iar dacă doriți, putem invita la următoarea ședință de consiliu un reprezentant 

din partea IPJ să avem un dialog. De obicei, aceste lucruri se întâmplă în cadrul 

ședințelor de ATOP, nu în plenul consiliului judeţean.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: După părerea mea, lipsește o 

chestie importantă din acest raport vizavi de un subiect care e de actualitate – și 

mă refer aici la consumul de droguri.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Eu vă 

recomand să discutați acest aspect în ședința ATOP. 
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 Consilierul judeţean Ioan Cheudan: Nu IPJ-ul se ocupă de droguri, ci 

Serviciul de Combatere a Crimei Organizate, care nu se află în cadrul IPJ 

Maramureș ci aparține de departamentul Cluj. 

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Dar avem Centrul Antidrog care se ocupă de această problematică!  

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

Acum, în numele CJRAE, o rog pe d-na Delia Ardelean să ne adreseze câteva 

cuvinte, vizavi de materialul pe care ni l-a pus la dispoziție. 

 Directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, 

Delia Mariana Ardelean: Bună ziua.  

 Așa după cum știți, insituția noastră are o dublă subordonare, atât față de 

consiliul judeţean cât și față de Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș. 

Activitatea noastră se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar 

din județ. Activitatea noastră specifică este una de examinare, consiliere 

psihologică și educațională, precum și de orientare școlară și profesională. Pe 

parcursul semestrului I, în cadrul activităților pe care le-am desfășurat am 

prestat servicii de asistență psihopedagogică și educațională copiilor din județul 

nostrum, servicii de terapii logopedice, servicii de evaluare-orientare-reorientare 

școlară și profesională, servicii de consultanță pentru educația incluzivă și nu în 

ultimul rând servicii de informare și consiliere pentru părinți, pentru familiile 

copiilor, pentru reprezentanții comunităților locale și pentru cadre didactice. 

Avem 108 norme, dintre care 101 sunt ocupate cu personal didactic, respectiv 

profesori, consilieri școlari și profesori logopezi, 6 norme cu personal didactic 

auxiliar și o normă nedidactică. Instituția noastră este structurată în următoarele 

puncte de lucru, respectiv în centrul judeţean de asistență psihopedagogică, în 

115 cabinete de asistență psihopedagogică în care își desfășoară activitatea 

consilierii noștri școlari – 68 la număr – profesori, psihologi, și care deservesc 

un număr de 56.000 de copii. Astfel, numărul de copii care revine unui psiholog 

școlar este foarte mare – peste 800 de elevi – activitatea este dificilă din punctul 

de vedere al accesului fiecărui copil la activitatea de 

consiliere/examinare/orientare. Avem apoi cabinetele logopedice interșcolare 

unde activează 24 de logopezi care deservesc 13.275 de copii în 49 de unități de 

învățământ.  

 În subordinea CJRAE funcționează și serviciul de orientare școlară și 

profesională, potrivit Ordinului Ministrului Educației 5804 din 2016, și 

compartimentul de consiliere parentală.  

 Toate abilitățile pe care noi le desfășurăm au în vedere asigurarea 

sănătății emoționale, a sănătății mentale, cognitive, a tuturor copiilor noștri. 

 Toate datele privind activitățile noastre le aveți în raport.   

 Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu mare drag.  

 (Între timp procesul de votare s-a încheiat, iar președintele Comisiei de 

validare anunță rezultatele): 
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 Consilierul județean Gyongyike Bondi, președintele Comisiei de 

validare: Stimați colegi, în urma votului secret privind adoptarea unor hotărâri 

cu privire la persoane s-au constatat următoarele rezultate: 

- la proiectul de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Maramureş nr. 167/2016 privind validarea desemnării 

nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

Maramureş – voturi pentru 22, voturi împotrivă 4; 

- la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Maramureş în Consiliul  Administrativ la Școala 

Populară de Artă „Liviu Borlan”  Baia Mare – 25 voturi pentru și 0 

voturi împotrivă.  

 

Așadar, cu 22 voturi pentru și 4 voturi împotrivă s-a adoptat 

 

HOTĂRÂREA NR.77/2018 

de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş  

nr. 167/2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor 

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş 

 

 S-a adoptat, cu 25 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.77/2018 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş 

în Consiliul  Administrativ la Școala Populară de Artă 

 „Liviu Borlan”  Baia Mare 

 

 Acestea fiind spuse, ședința se declară închisă. 

  

Drept pentru care am consemnat prezentul proces verbal, astăzi 28 martie 

2018. 

 

 

 

   PREȘEDINTE, 

Gabriel Valer Zetea 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

           Aurica Todoran 

 

 

 

 

Întocmit: consilier principal, Valeria Mihaela Ghita – D.J.A.P. 


