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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 26 aprilie 2018 

 

 

 

 

Şedinţa ordinară este convocată de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Maramureş prin Dispoziția nr.284/19.04.2018 și publicată în ziarul ”Graiul 

Maramureșului” din data de 21.04.2018. 

 Sunt prezenți 33 consilieri județeni din totalul de 35. 

 Participă: secretarul judeţului Maramureș, directori și reprezentanți ai 

aparatului de specialitate al Consiliului judeţean, precum și conducători ai 

instituțiilor subordonate acestuia. 

Sunt prezenți de asemenea și reprezentanți ai mass-mediei județene. 

 Ședința este condusă de președintele Consiliului judeţean Maramureș, 

Gabriel Zetea. 

 Înainte de intrarea în ordinea de zi este supus spre adoptare procesul 

verbal al ședinței anterioare, care este votat cu 30 de voturi pentru. 

 Este supusă apoi spre adoptare următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului 

judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 

2017; 

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 pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean 

Maramureș la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară; 

4. 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 



2 
 

de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care 

necesită cofinanţare locală pe anul 2018; 

5. Proiect de hotărâre de modificare a Anexei 4 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Maramureş nr. 47/ 2018; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a 

judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” actualizată; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între 

Județul Maramureș din România şi Regiunea Transcarpatia din Ucraina; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților 

județului Maramureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 

,,Drumuri - Poduri Maramureș“ S.A.; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcții la Centrul 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Maramureş; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de 

funcţii la Muzeul județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;  

11. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea nr. 59/ 2018 

privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean 

Maramureş pe anul 2018; 

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

2019 prin schimbarea orelor  de plecare – sosire, din graficul de 

circulație; 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru 

efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, 

pentru angajați; 

14. Proiect de hotărâre privind  retragerea licențelor de traseu pentru unele 

trasee cuprinse în Programul de transport 2013 – 2019; 

15. Proiect de hotărâre privind însușirea declarației autentificate prin 

Încheierea nr. 7231/18.12.2017; 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului ACCESS ROUA - Reabilitarea drumurilor de legătură care 

duc la punctele de trecere a frontierei (ACCESS ROUA - Rehabilitation 

of connection roads leading to the crossing points), propus spre finanţare 

în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 

2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului SAFETY - prevenirea și combaterea criminalității în regiunea 

de frontieră (SAFETY – prevention and fight against crime in the border 

region), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun 
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Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării 

acestuia;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului ACTION - intervenții comune în situații de urgență  

(ACTION - joint interventions in emergency situation), propus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun România - Ucraina 

ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului ALTHERA – terapii alternative în Maramureş şi Ivano 

Frankivsk (ALTHERA – Alternative Therapies in Maramures and Ivano 

Frankivsk), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării 

acestuia; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului ETHNO – cultură și tradiții autentice (ETHNO – culture and 

authentic traditions), propus spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a 

cofinanţării acestuia; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului DRANICA.18-Promovarea patrimoniului imaterial al 

lemnului din Maramureș & Transcarpatia, ghid etnic pentru prelucrarea 

lemnului prin metode tradiționale (Promoting the immaterial wooden 

heritage of Maramures & Transcarpathia, a technical handbook for 

traditional woodworking), propus spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a 

cofinanţării acestuia. 

Puncte suplimentare: 
1. Proiect de hotărâre de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al 

judeţului Maramureş”domnului Dumitru Fărcaş; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a 

proiectului Abordarea Inovatoare a Utilizării Biodiversității Pădurilor 

Carpatice (Innovative Approach of Usage of Biodiversity of the 

Carpathians Forests), propus spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a 

cofinanţării acestuia; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să 

beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui 

proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare 

din anul 2018; 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune asupra terenului situat în Sighetu Marmaţiei, str. 

Dragoş Vodă, nr. 22, judeţul Maramureş; 
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5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a 

dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmaţiei, 

str. Dragoş Vodă, nr.22, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut 

sub numele de Fabrica de lapte, azi spaţiu comercial şi de producţie; 

6. Notă privind execuţia bugetului propriu al judeţului, pe secţiuni, la 31 

martie 2018. 

 

Proiectul ordinii de zi a fost adoptat cu 32 voturi pentru. 

 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, vă propun să începem cu punctul 1 suplimentar, proiectul de hotărâre 

privind acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Maramureș d-lui 

Dumitru Fărcaș.  

 Propunerea președintelui a fost adoptată în unanimitate. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului 

Maramureş” domnului Dumitru Fărcaş. 

Inițiatorul acestui proiect este consilierul judeţean Anton Rohian, căruia I 

s-au alăturat și alții din comitetul de susținere a acordării acestei distincții.  

Cu permisiunea dvs., voi da citire expunerii de motive a președintelui la 

acest proiect de hotărâre: 

”Evenimentul cultural artistic „Zilele Maramureșului”, organizat de 

Consiliul Județean Maramureș, în perioada 8-13 mai 2018, este un bun prilej 

de a ne arăta aprecierea și recunoștința față de unii dintre reprezentanții de 

vază ai Maramureșului. Printre aceștia se numără și maestrul Dumitru Fărcaș 

care, în data de 12 mai 2018, împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani. Cu acest 

prilej, la ceas aniversar, Consiliul Județean Maramureș acordă titlul de 

CETĂŢEAN DE ONOARE al Județului Maramureș, maestrului Dumitru 

Fărcaș, pentru întreaga viaţă depusă în slujba culturii şi a artei muzicale 

maramureșene, pentru toată munca și străduința depuse în cinstea folclorului 

românesc. Dumitru Fărcaș este cel care a făcut din taragot, regele 

instrumentelor tradiționale.   

           Născut în Groșii Băii, județul Maramureș într-o familie cu înclinații spre 

muzică, bunicul, tatăl și frații lui cântând la fluier, de mic a descoperit magia 

instrumentelor de suflat. În perioada copilăriei sale existau campanii de 

descoperire a tinerelor talente, iar directorul de pe atunci al Liceului de Muzică 

din Cluj Napoca, Mihai Godman, a ajuns și în comuna Groși, județul 

Maramureș, unde a fost descoperit copilul Mitruț, care, peste ani, a devenit 

celebrul taragotist Dumitru Fărcaș. Și-a îndreptat pașii spre Liceul de Muzică 

din Cluj Napoca (1956-1960), la îndemnul învățătorului său, Gheorghe Lupan, 

care i-a descoperă talentul de timpuriu, apoi a urmat, între anii 1962 – 1967, 
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cursurile Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, licențiat în 

instrumentul oboi.  

Maestrul Dumitru Fărcaș a făcut parte din componența Ansamblului 

Folcloric Național ”Transilvania”, încă din anul 1959, cunoscut la acea vreme 

sub numele de ”Ansamblul Maramureșului”. A fost membru fondator și a luat 

parte la primul spectacol al acestei instituții emblematice de cultură a Județului 

Maramureș. Este președinte de onoare al Congresului Internațional al 

Taragotiștilor, iar începând cu anul 1970 a devenit membru al Uniunii 

Artiștilor Muzicieni din Elveția „SUISSA”. Maestrul Dumitru Fărcaș a fost 

răsplătit cu diplome de onoare ale Institutului – Smithsonian Washington DC în 

anii 1976 și 1999.  

După absolvirea Academiei clujene a învățat singur taragotul, 

împrumutând unele tehnici din cele specifice oboiului. În 1962 a fondat 

Orchestra de muzică populară „Mărțișorul” a Casei de Cultură a studenților 

din Cluj-Napoca, cu care a obținut numeroase premii naționale și 

internaționale. În 1962, a obținut premiul I și titlul de laureat al concursului din 

cadrul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților, Helsinki. În 1972, a 

primit Discul de aur, decernat de Academia „Charles Cros” din Paris. În anul 

1991, Dumitru Fărcaş  primit marele premiu Ethnos. În 1999, a obținut premiul 

I la Festivalul Internațional de la Bruxelles, iar în anul 2000 a primit premiul 

Inter-Lyra, în cadrul Olimpiadei de Muzică și Dans „Cele cinci Lyre”, 

Budapesta.  

Maestrului Dumitru Fărcaş i s-a acordat titlul de „Cetățean de onoare” al 

orașului Phenian (Coreea de Nord) și al orașelor Cluj-Napoca, București, 

Reșița și Baia Mare.  

De menționat faptul că, celebrul generic al Tezaurului Folcloric, 

emisiunea etalon a Televiziunii naționale, este semnat și interpretat de Dumitru 

Fărcaș.  

Este președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor. 

A fost decorat cu Crucea Serviciului Credincios, clasa a III-a, în anul 2004 și 

cu Ordinul Meritul Cultural în grad de mare ofițer, în anul 2005. La 7 martie 

2008, Dumitru Fărcaș a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea 

Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Este profesor la 

Academia de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca.   

 Răsplata ce se cuvine pentru faptele de excepţie ale acestor personalități 

eminente ale județului nostru este întotdeauna prea mică în raport cu 

însemnătatea lor. Se cuvine, deci, să le arătam expresia recunoştinţei noastre, 

conferindu-le un titlu care să le aducă cinste și apreciere din partea 

maramureșenilor”. 

 Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, d-lor 

vicepreședinți, stimați colegi, 

 Multe personalități ale acestui județ au marcat județul, evenimente ale 

țării, și au devenit o emblemă pentru ceea ce suntem noi, maramureșenii, la 
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nivel național, european sau mondial. Unul dintre acestea, cu modestia care îl 

caracterizează pe maestrul Dumitru Fărcaș, este groșeanul care a marcat și viața 

satului și s-a raportat la ceea ce înseamnă folclor autentic și modul de a 

transmite celor care iubeau această parte a românismului. Prin ceea ce a produs, 

prin copiii din județul Maramureș și prin studenții de la Cluj și pentru modul 

cum a reușit să promoveze oamenii, chiar și pe cei care nu erau maramureșeni, 

maestrul Dumitru Fărcaș merită toată cinstea și onorul nostru. D-le președinte, 

mă bucur că ați înțeles că maestrul este unul din oamenii care a marcat o parte 

din istoria culturală a județului Maramureș și a acestei țări.  

 Aș mai vrea să spun că în perioada comunistă, la radio Europa Liberă se 

difuza melodia aceea a lui, care pur și simplu ne crea o stare să credem că vor 

veni și pentru România zile mai bune.  

 Vă mulțumesc foarte mult și sper ca maestrul să aprecieze gestul nostru și 

al dvs.  

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

stimați auditori, pentru mine este o bucurie să pot susține și vota astăzi o astfel 

de onoare pe care putem să i-o acordăm, și e o bucurie că s-a instituit ca atare o 

decorație, un înscris, un semn al onoarei, pentru faptul că lumea dacă merge 

înainte merge datorită unor oameni care merg mai înainte decât lumea!  

 Printre acești oameni este și Dumitru Fărcaș, pe care suntem obligați de 

destinul lui, în comun cu destinul nostru, să-l iubim și să-l apreciem, toți 

românii; cei mai mulți din românii din străinătate îl au în topul preferințelor lor, 

pe primul loc, pentru că a avut acest destin prin care a putut să spargă pojghița 

cerurilor și să intre la inima oamenilor, datorită altor oameni ce l-au descoperit. 

Unul dintre aceștia a fost profesorul lui de oboi care a fost amintit, dar au mai 

fost și alții. Persoanele care au talent cu carul sunt și persoane mai delicate, 

uneori chiar dificile sau fragile. Dumitru Fărcaș este un om tumultuos, 

impetuos, un om care nu prea avea răbdare la multe șlefuiri întrucât el era deja 

un instrumentist șlefuit, însă a nimerit pe traseul vieții sale alți oameni care au 

avut grijă de destinul lui, pentru a nu se pierde – pentru că mulți artiști 

impetuoși se pot pierde ușor. Printre aceștia eu mă simt obligat să îl amintesc pe 

Laurențiu Hodorog care i-a fost șef aproape 30 de ani, la Casa de Cultură a 

Studenților din Cluj Napoca, care a fost cea mai importantă instituție de cultură 

din mediul studențesc românesc – și sper că mai este și acum – care s-a impus 

prin tot felul de arte, inclusiv prin teatru, muzică contemporană, mișcare corală, 

însă Ansamblul creat împreună de Laurențiu Hodorog și Dumitru Fărcaș s-a 

impus pe locul întâi în Cluj, și apoi în întreaga arie românească. 

 Am conlucrat foarte mult cu maestrul Fărcaș, pentru că și eu am fost 

director la Clubul Studențesc a Institutului de Învățământ Superior din Baia 

Mare timp de cinci ani și jumătate, interval în care ne-am întâlnit în trei ediții 

finale ale Festivalului Arte și Creații Studențești, iar într-un an a trebuit să 

împartă premiul I cu noi, cu băimărenii. Când a aflat de la juriu acest lucru, deși 

în alte ediții nu a acceptat să-și împartă premiul cu nimeni, Dumitru Fărcaș a 
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acceptat și atunci am descoperit că maestrul are o generozitate suplimentară față 

de locurile natale, de Groși și Baia Mare. De altfel, Groși-ul are o pecete, este 

localitatea taragotiștilor. Ulterior, am devenit atât de buni prieteni încât nu 

ezităm să ne căutăm reciproc, la Cluj, la Baia Mare sau în alte locuri în care 

maestrul este iubit și invitat. El este în Cluj, în primul rând, o emblemă care nu 

mai poate fi asimilată decât la aceeași înălțime de atitudine științifică și 

culturală la care se găsește și actorul Dorel Vișan, spre exemplu, un foarte bun 

prieten al lui Dumitru.  

 Eu mă bucur că noi facem o reparație, pentru că la momentul în care am 

instituit acest titlu au fost presiuni și astfel de titluri s-au dat unor persoane, dar 

Dumitru s-a așteptat de la început să fie și el printre primii și un pic a suferit. Nu 

i-a venit să creadă, însă are prieteni buni care i-au pus balsam pe suflet și i-au 

spus să aibă răbdare, că vine vremea. Vremea a venit, e mai bine mai târziu 

decât niciodată, Dumitru ne onorează peste tot și nu este o personalitate 

controversată – și știți la ce mă refer, pentru că mai avem oameni prețioși dar 

mai au aderențe de viață care pot să-i transforme în persoane controversate – ci 

un patriot excepțional, un iubitor de țară, și este suferind că nu scrie poezie, 

pentru că îi place foarte mult să și recite. Ați văzut ce interesant este când 

cântăreții vor să recite iar actorii vor să cânte! Această compensare înseamnă că 

cele două arte ar trebui să fie împreună. Eu auzisem mai demult, dar nu i-am 

spus și nu am vrut să fiu eu cel care – pentru că onoarea trebuie distribuită celor 

care gestionează onoarea – deși mereu mă presează un fin de-al lui Dumitru 

Fărcaș, inginerul Ștefan Marinca, cel mai mare inventator în viață, cu întrebarea 

”când ne vom trezi să îl facem pe Mitruț cetățean de onoare”. Lui o să îi spun, 

dacă se votează astăzi, cu mare deschidere și dragoste. 

 Mulțumesc.  

 Consilierul județean Gheorghe Mihai Bârlea: Dl. Fărcaș, marele 

cântăreț și artist Dumitru Fărcaș, a dovedit de-a lungul deceniilor că este 

profund legat de locul nașterii sale și îl felicit pe colegul și prietenul nostru 

Anton Rohian că face un gest de o astfel de noblețe față de o mare personalitate 

intelectuală și culturală, pentru că Dumitru Fărcaș este inclusiv o personalitate 

academică, din câte știu eu, cu recunoașteri și la acest nivel.  

 Impresia mea este că atunci când cântă maestrul Dumitru Fărcaș la 

taragot stau să crape de gelozie trompetele de jazz americane! Atât este de 

puternică rezonanța cântecului său. Cât despre patriotism, el izvorăște direct din 

Groși, dar este generos cu toate zonele folclorice ale Maramureșului. El nu este 

doar artistul de pe Fisculaș, cum i se mai spune, ci felul cum cântă el tropotita 

din Maramureșul de dincolo de Gutâi puțini o fac. În urmă cu douăzeci de ani, 

am avut fericita ocazie să particip la aniversarea lui de 60 de ani, la Teatrul 

Național din Cluj Napoca. Vă rog să mă credeți că toată elita intelectuală a 

Clujului a fost prezentă acolo. Eu m-am dus cu prietenul Mircea Șuteu și am 

dus un coș de flori și am fost foarte mândru că un maramureșean se bucură de 

un asemenea prestigiu într-o comunitate atât de selectă cum este cea a Clujului.  
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 Cred că a cinsti o astfel de personalitate înnobilează inclusiv instituția 

Consiliul Județean Maramureș și criteriul acesta care leagă o personalitate de 

locul nașterii, de județ, trebuie să primeze și în viitoarele noastre acte de 

acordare a unor distincții prețioase atât pentru personalități cât și pentru 

consiliul județean. 

 Vă mulțumesc. 

 Consilierul județean Gyongyike Bondi: Nu am cuvinte să exprim cât 

sunt de bucuroasă și de mândră pentru că acordăm această distincție d-lui 

Dumitru Fărcaș.  

 Dar eu, fiind clujeancă, m-am simțit extrem de jignită când, la un 

supermarket, o anumită băutură, fabricată la Cluj, se vindea cu CD-ul dânsului! 

Consider că așa ceva nu se cuvinte, pentru că pe acel CD nu cântă un artist 

oarecare, ci cântă un om extraordinar de valoros, apreciat în lumea întreagă! 

 Mă bucur din suflet că dânsul a ajuns pe locul pe care trebuie să fie 

respectat, în viață și nu post mortem. Felicitări pentru inițiatori și gânduri 

frumoase maestrului! 

 Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Așa cum au spus și antevorbitorii mei, intrăm într-o oarecare 

normalitate în ceea ce privește acordarea acestor titluri, deoarece începem să 

decernăm aceste distincții personalităților în viață și nu după moartea acestora. 

Toate metaforele, epitetele folosite de antevorbitorii mei nu sunt suficiente 

pentru maestrul Dumitru Fărcaș dar aș vrea să vă relatez și eu relația de 

prietenie care mă leagă de dânsul.  

 L-am cunoscut pe Dumitru Fărcaș în anul 1982 când, întâmplător, a 

poposit la casa părinților mei de la Ieud, fiind însoțit de două doamne din 

Elveția.   Ne-am trezit cu el la poartă, cerând găzduire peste noapte. Și pentru că 

tocmai era sâmbăta de Paști, am mers la biserică de Sfintele Paști și eu, fiind 

foarte impresionat de prezența maestrului la noi, am început să povestesc 

prietenilor mei din Ieud că la mine acasă se află celebrul Dumitru Fărcaș! 

Ulterior, datorită activității mele profesionale am ajuns să îl cunosc îndeaproape 

și să ne lege o prietenie sinceră și devotată de peste cincisprezece ani, pentru că 

Dumitru Fărcaș este unul din românii adevărați care își iubesc originea și țara. 

 Mă bucur că am reușit ca prin intermediul acestei sărbători Zilele 

Maramureșului  să dăm consistență și să creăm anumite evenimente care să fie 

de referință pentru județul nostru și pentru personalitățile din acest ținut.  

 Îl felicit pe dl. Rohian pentru inițiativă, pe toți cei care au achiesat la 

această idee, și vreau să vă aduc aminte că Dumitru Fărcaș scrie, de peste 

douăzecișicinci de ani genericul celei mai longevive emisiuni de folclor din 

România – Tezaur Folcloric. Acea melodie, Bătrânescul de pe Mureș, este 

ilustrația muzicală a acestei emisiuni.  

 Sper ca în cadrul Zilelor Maramureșului să găsim cadrul potrivit să îi 

putem decerna maestrului acest titlu. De altfel, pe data de 1 mai, maestrul 

Dumitru Fărcaș va fi oaspete într-un calup de emisiuni live, pe un post de 



9 
 

televiziune național, care dorește să transmită din Maramureș. Apoi, în data de 

11 sau 12 mai, în cadrul Zilelor Maramureșului, vom găsi un moment potrivit 

să-l invităm și noi și să-i decernăm acest titlu. 

 Vă mulțumesc. 

 Consilierul județean Gheorghe Marian: Într-o seară de 17 februarie 

1978 m-am întâlnit prima dată cu Dumitru Fărcaș, la ziua de naștere a finului 

său Mircea Șuteu. De atunci, aproape în fiecare an la această dată ne întâlnim 

pentru a-l sărbători pe finul său. 

 Pentru mine este o mare cinste și onoare să votez acest proiect și îl felicit 

pe colegul Toni Rohian pentru că l-a inițiat. 

 Consilierul județean Ioan Sas: Felicit și eu pe colegul Rohian și pe 

dl.președinte pentru că pus pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. Sunt 

onorat că fac parte din acest colectiv și mă bucur că astăzi vom discuta și vota 

acordarea acestui titlu.  

 În Laudatio se arăta la un moment dat că Dumitru Fărcaș, trecând de la 

oboi, a deslușit tainele taragotului singur. Tocmai farmecul taragotului redat de 

maestrul Dumitru Fărcaș m-a determinat – eu care aveam înclinație spre partea 

cealaltă, urmând facultatea de drept – undeva în clasa a zecea, să-mi cumpăr un 

taragot, la care am început singur să învăț să cânt, iar apoi, când am plecat la 

facultate, la Cluj, m-am întâlnit cu maestrul. M-am dus la Ansamblul 

”Mărțișorul” și m-am prezentat, spunând că sunt pasionat de taragot. Am avut 

multe întâlniri plăcute cu maestrul, iar într-una din ele mi-a spus să iau taragotul 

lui și să cânt. Vă dați seama ce emoție m-a cuprins, și de atunci am rămas foarte 

apropiați!  

 Îl respect pe maestru și sunt onorat! 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Dacă 

nu mai sunt intervenții, mulțumesc tuturor pentru frumoasele cuvinte rostite la 

adresa maestrului Dumitru Fărcaș.  

 Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, ținând cont de 

o experiență recentă la discuțiile avute pentru acordarea acestui titlu d-lui 

academician Alexandru Surdu – căruia i-am trimis toate stenogramele și 

cuvântările – cred că ar fi bine ca salariații dvs. care lucrează la această 

stenografiere să pună pe un CD și să-i fie dat ceea ce s-a discutat despre domnia 

sa. Mulțumesc. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: De 

acord.  

 Astăzi vom vota această hotărâre, urmând ca pe parcursul desfășurării 

Zilelor Maramureșului să găsim o zi în care să îi înmânăm maestrului Dumitru 

Fărcaș acest titlu. 

 

 Comisia de cultură și comisia juridică au avizat favorabil proiectul. 
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.84/2018 

de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” 

domnului Dumitru Fărcaş 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 1. 

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului 

Maramureş, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017. Este vorba 

de alocarea unei sume suplimentare din excedent, pentru investigații 

suplimentare pentru implementarea unor măsuri în regim de urgență în cadrul 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Maramureș, 

așa cum am discutat la finalul anului trecut, că vom avea în acest an diferite 

poziții din partea experților pe care i-am angajat pe acest proiect. I-am invitat 

astăzi aici pe experți, pentru a ne face o prezentare legată de stabilitatea 

amplasamentului de la Sârbi – Fărcașa și asupra lucrurilor identificate în 

legătură cu siguranța terenului, precum și măsurile pe care trebuie să le luăm. 

S.M.I.D. este cel mai mare proiect pe care o singură entitate îl desfășoară în 

județul Maramureș. În urma discuțiilor avute cu experții, suntem acum în 

măsură să spunem public unele lucruri, astfel încât foarte multă lume care se 

agită pe acest proiect să nu mai fie atât de neîncrezătoare. Eu cred că acest 

proiect va fi finalizat în cursul anului 2018, dacă vom lua măsurile impuse de 

experți în regim de urgență. Nu sunt acolo de făcut lucruri extrem de 

complicate, nu există atât de multe impedimente cum s-a vehiculat în spațiul 

public, inclusiv de către aleși ai județului Maramureș. Pentru că am primit din 

partea d-lui senator Talpoș foarte multe interpelări pe care le-a citit în plenul 

Parlamentului, l-am invitat astăzi la ședință, să vină să discute cu noi, dar nu-l 

văd în sală. I-am spus d-lui senator că nu este cazul să parcurgem toată această 

procedură anevoioasă a circuitului documentelor/sesizărilor între instituțiile 

publice și că e mai bine să vină la noi, să discutăm, că suntem maramureșeni. 

Mai sunt și alți parlamentari maramureșeni care folosesc această modalitate de a 

comunica pe care eu nu o găsesc tocmai potrivită, deoarece noi suntem 

disponibili la dialog oricând în ceea ce privește proiectele consiliului județean. 

Nu este OK să pierdem săptămâni de zile așteptând după aceste documente, 

doar pentru a ne exercita eventual dreptul de a ajunge în presă și de a spune că 

s-a făcut o interpelare în scris. Suntem oameni aleși, responsabili în fața 

maramureșenilor, și trebuie să discutăm lucrurile așezat. 

Prin expertul angajat pe acest proiect, suntem astăzi în măsură să 

explicăm lucrurile pe care le mai avem de făcut. La început de mandat, când am 

preluat acest proiect, avea doar 10% executat fizic și financiar, iar după un an și 

jumătate am reușit să îl aducem la un stadiu de execuție de circa 80%. Mai este 

nevoie de lucruri suplimentare pentru finalizarea proiectului, în termenii în care 

ne-am angajat față de Comisia Europeană.  
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Vom vorbi și despre proiecte alternative, dar nu astăzi, ci în viitor. Azi 

vorbim despre obligativitatea județului Maramureș de a finaliza acest proiect 

așa cum a fost el contractat, așa cum a fost finanțat de către organismele 

finanțatoare, pentru că vorbim despre bani europeni. Suntem obligați să 

respectăm ad litteram contractul de finanțare, căci altfel ne expunem corecțiilor 

financiare, iar în acest caz, pe proiectul S.M.I.D, corecțiile financiare ar putea 

însemna niște sume pe care consiliul județean nu ar avea cum să le suporte! De 

aceea, trebuie să fim în continuare extrem de atenți și de exigenți, pentru ca în 

cursul acestui an să finalizăm ceea ce mai avem de terminat în ceea ce privește 

construcțiile, iar Asociația de Dezvoltare să finalizeze licitațiile, astfel încât să 

putem operaționaliza activitatea de colectare a deșeurilor pentru maramureșeni, 

la un standard mult mai ridicat față de cel de azi. Abia după finalizarea acestui 

proiect ne-am putea gândi la proiecte complementare, care să îmbunătățească 

activitatea ce se va desfășura în S.M.I.D., sau să se refere la categorii de deșeuri 

care nu se pot rezolva prin sistemul implementat.  

Dau cuvântul d-lui Dan Păunescu, expertul nostru angajat pe proiect, să 

ne spună ce ar mai trebui să facem pe acest proiect. 

Consilierul județean Anton Rohian: D-le președinte, aș vrea să-i 

transmit d-lui senator Talpoș, în numele consiliului județean și a guvernării 

acestui județ, dacă este conștient că partidul dânsului, PMP, guvernează județul.  

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, George Moldovan 

(PMP): D-le Rohian, faceți aceeași greșeală ca în momentul instalării mele în 

funcție! Pe mine mă cheamă George Moldovan, iar dl. senator nu este prezent în 

sală!  

Consilierul județean Anton Rohian: N-am înțeles la ce vă referiți! 

Totuși, dânsul știe că guvernați alături de PSD? 

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, George Moldovan 

(PMP):D-le Rohian, nu cred că trebuie iar să intrăm în aceleași discuții care nu 

nu duc nicăieri! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Stimați 

colegi, haideți să revenim la ordinea de zi. Îl invit la cuvânt pe dl. Păunescu. 

Prof. univ. dr. ing. Dan Păunescu, șeful Catedrei de Construcții 

Hidrotehnice și Alimentări cu Apă a Facultății Hidrotehnice din București: 

Bună ziua. În primul rând mă simt onorat că mă aflu aici. Eu sunt din București, 

mama mea era din Timișoara, iar toată familia noastră iubește Ardealul, mai 

ales că inima acestuia și elementele sale de originalitate profundă sunt aici în 

nord, în Maramureș! Familia mea este mare iubitoare a acestor ținuturi, este 

prima mea colaborare cu această zonă și îmi place foarte mult, și vreau să vin să 

mă bucur de aprecierile dvs. și după încheierea colaborării noastre pe acest 

proiect. Nu vreau să rămână în urma mea o lucrare de care să-mi fie rușine, ci 

eu și echipa mea vrem să lăsăm ceva de care să vă folosiți. 

Eu mă numesc Dan Păunescu, sunt șeful Catedrei de Construcții 

Hidrotehnice și Alimentări cu Apă, Canalizări, din cadrul Facultății de 
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Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții din București. Lucrez în 

domeniul alunecărilor de teren din anul 1981, adică de vreo 37 de ani. Am fost 

membru în Comisia Internațională de Alunecări de Teren și particip și sunt la 

curent cu tot ce se face la nivel mondial în acest domeniu. 

În proiectul S.M.I.D. am intrat ca urmare a unei proceduri de licitație 

pentru o expertiză privind situația acestei investiții, alături de firma Tehno 

Consult Proiect din Constanța al cărei director și totodată reprezentant aici este 

d-na inginer Marilena Mălai, împreună cu care particip la toate întrevederile și 

discuțiile tehnice privitoare la acest proiect.  

Din câte cunosc, acest proiect a fost început în anul 2015, au fost parcurși 

toți pașii birocratici, s-a făcut studiul de fezabilitate, s-au ales proiectanții, a fost 

elaborat proiectul, s-au făcut verificările, s-au expertizat proiecte, s-au făcut 

studii geo preliminare, etc. Există aproape un metru cub de documentații, deci 

consiliul județean și-a făcut datoria din plin. Există o firmă de construcții care a 

câștigat licitația, de fapt e un consorțiu de asociere între Victor Construct din 

Botoșani și S.C. AMISA din Baia Mare, care lucrează într-o bună colaborare, 

relativ bine, în baza unor proiecte făcute după toate rigorile birocratice.  

În momentul în care am ajuns în teren, am văzut un dezastru: nenumărate 

alunecări de teren, cantități enorme de apă, zone din amplasament în care nu se 

putea intra deoarece te scufundai până la genunchi sau la brâu. Existau și o parte 

din platformele tehnologice realizate bine, însă erau puse în pericol de situația 

creată. Noi am fost angajați să întocmim o expertiză, să spunem dacă e bine sau 

rău ce s-a făcut, și ce se poate face mai departe. Adică să depunem o 

documentație în baza căreia constructorul să lucreze.  

În primul rând, am constatat că proiectul era extrem de vulnerabil mai 

ales cu privire la studiile inițiale. În baza câtorva foraje s-au făcut nenumărate 

studii geo. Primul studiu avea 4 foraje pentru acest amplasament imens, de 

dimensiuni geografice, care se poate vedea din satelit, foraje care identificau 

litologia deasupra zonei excavate, adică exact unde nu ne mai trebuie. S-au 

făcut 6 foraje, care nu se corelau unele cu altele, etc. Studiile de început au fost 

total deficitare, cu toate că s-au mai făcut expertize a unor mari profesori de la 

Cluj, pe care îi și cunosc dar nu le dau numele. Am fost dezamăgit când am 

văzut o expertiză în baza litologiei făcute de predecesori! Nu este nimic mai fals 

decât să faci o expertiză în baza datelor existente și dvs. nu ar trebui să acceptați 

vreodată așa ceva!  

Cu toate că există semnături de verificatori de proiecte, experți, etc., culpa 

este în breasla noastră, a constructorilor, dar nu avem o lege normală care să 

atragă și răspunderea unui astfel de verificator care semnează așa ceva! Sau, cel 

puțin, să nu mai poată semna și a doua oară! Ar trebui să sensibilizăm factorii 

legislativi în această idee, ca să nu se mai întâmple astfel de accidente atât de 

des întâlnite în România, mai cu seamă în sfera fondurilor europene! Vreau să 

vă spun că și în domeniul drumurilor există niște proiecte catastrofale, 
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rușinoase, care poartă semnătura verificatorului și a experților, și de care nu sunt 

vinovați beneficiarii.  

În situația de față, consiliul județean a parcurs absolut toți pașii legislativi 

și rezultatul este cel pe care îl cunoașteți. Eu m-aș folosi de investigațiile pe 

proiect pe care le aveți, dar nu am încredere în ele și trebuie să văd eu personal, 

să fac 2-3 foraje la început, să văd dacă ceea ce au constatat predecesorii mei 

este corect sau nu. Am făcut aceste investigații – care sunt prinse în conținutul 

acestei expertize – și în loc să predau expertiza și să spun care este situația reală, 

pentru că asta mă obliga contractul, am spus nu, trebuie să extindem baza de 

investigare și să dăm soluțiile care trebuie, că nu mai avem timp să facem nu 

știu câte proceduri în acest an, pentru a putea închide proiectul. Am încercat să 

lămuresc pe diriguitorii din consiliul județean că soluția este să investigăm. Pe 

zonele pe care le-am investigat avem niște soluții, dar, din păcate, alunecările de 

teren nu cunosc frontiere, nu cunosc limite de proprietate, și de chestiunile astea 

mă lovesc mai ales la nivelul Apelor Române. Acestea gestionează râul și puțin 

pe stânga/dreapta, și o eroziune a râului generează o alunecare de teren, iar 

Apele Române nu pot interveni acolo deoarece zic că e în afara perimetrului.  

Prin imaginile pe care vi le voi prezenta în continuare, doresc să vă fac să 

înțelegeți mai bine problema, iar dacă aveți orice fel de întrebări, nu ezitați să 

mi le adresați. 

În ceea ce privește necesitatea/oportunitatea acestui depozit ecologic, este 

o investiție începută. Problema asta cu depozit de gunoaie sună rău și lumea o 

asociază cu mirosul, dar s-au făcut pași mari pe plan mondial iar un astfel de 

depozit începe să devină o chestie tot mai ecologică. Apar tot felul de platforme, 

cu diverse utilaje speciale de procesare, astfel încât nu ar fi de mirare ca în 

foarte scurt timp, datorită acestui progres tehnologic, să ne trezim că asemenea 

gropi de gunoi devin o adevărată mană cerească pentru comunitățile locale. 

Ceea ce trebuie să facem noi este să asigurăm stabilitatea acestui depozit, să-l 

facem să fie funcțional pe toată durata sa de viață. Sigur că normele europene 

cer ca un astfel de depozit să fie pe un amplasament fără alunecări de teren, fără 

probleme, dacă se poate în centrul orașului, astfel ca contribuția europeană să 

fie cât mai mică. Din tot teritoriul respectiv, aceasta era singura zonă în care 

existau alunecări de teren. Eu am să spun că foarte bine au făcut comunitățile 

locale că au ales acest amplasament, pentru că trebuie să ne învățăm să utilizăm 

amplasamentele improprii, să le facem să fie utile pentru fel de fel de investiții 

mai delicate. Acest depozit e cocoțat în vârful unui deal, nu există case sau 

localități în apropiere, apele subterane le putem controla și apele de zăcământ 

sunt mult mai jos, acolo avem doar niște acvifere care sunt alimentate din 

pluvial, iar din punctul meu de vedere consider că amplasamentul este bun, dar 

trebuie să-l tratăm de așa manieră astfel încât să fie ecologic și sigur pentru 

comunitate, să fie de viitor.  
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În imaginea care se derulează acum pe monitor puteți observa zona de 

creastă, unde se găsesc două drumuri, unul comunal asfaltat care arată 

excepțional, și un drum tehnologic. Intrarea este în această zonă și aceasta este 

platforma tehnologică realizată, în care s-au investit foarte mulți bani. Urmează 

a doua etapă în cadrul căreia se va face o platformă de instalații, care are în 

principal rolul gestionării calității levigatului, adică a substanței rezultate în 

urma spălării acestor gunoaie de apele meteorice, care vor fi colectate și epurate 

în bazinele care vor veni amplasate aici, astfel încât ele să fie restituite în pârâul 

care curge în aval, în condiții de siguranță. Urmează apoi să se facă celula 1 și 

celulele 2,3 și 4. Deocamdată celulele 3 și 4 sunt în așteptare, pentru că 

tehnologiile mai moderne vor face suficientă existența acestor două celule.  

Din păcate, ca urmare a necunoașterii situației geologice și 

hidrogeologice din amplasament, pe măsura realizării lucrărilor au început să se 

declanșeze alunecări de teren, care, dacă nu vor fi gestionate corespunzător, 

riscă să se extindă către platforma deja existentă pe care sunt investiții 

considerabile și de care este păcat. Avem ceva mai multe alunecări de teren și în 

zona de acces a drumului. Vreau să vă spun că inițial în acest amplasament 

exista un pârâu, care străbătea briza și se scurgea către Someș, pârâu alimentat 

de ape subterane care au fost cauza majorității problemelor de-acolo. Pe forajele 

făcute în această zonă de interes, în conformitate cu expertiza, au rezultat 3 

compartimente geologice, o argilă prăfoasă, o argilă marnoasă și o rocă de bază, 

o marnă, pe care noi o considerăm fundamentul stabil. Atât în lucrările noastre 

de investigații cât și în teren am identificat numeroase plane de alunecare. 

Există o alunecare de teren, care se extinde în zona de creastă și care a depășit 

teritoriul alocat depozitului ecologic, începând să afecteze drumul. Fisurile de 

alunecare au ajuns inclusiv în drumul asfaltat și se vor extinde în intervalul de 

timp următor. Prin urmare, avem nevoie urgent să extindem perimetrul 

investigat, unde există un acvifer freatic alimentat din apele pluviale, pe care 

trebuie să îl controlăm, adică să îl drenăm. Drenajul acestor ape înseamnă 

punerea în siguranță a drumurilor existente, a liniei electrice aeriene, a rețelei de 

alimentare cu apă, dar și controlul apelor în acest perimetru. Acest acvifer 

trebuie neapărat gestionat corespunzător, fapt pentru care ar fi necesare niște 

foraje verticale, cu descărcare gravitațională printr-un foraj orizontal dirijat, 

astfel încât să scăpăm de apa existentă în creasta acestui versant. Nu trebuie să 

lăsăm acvifere în creasta versanților, pentru că ele vor alimenta celelalte plane 

de alunecare preexistente și celelalte acvifere din profunzime, creând probleme 

atât în amplasament cât și în vecinătăți. Aceste lucrări care sunt pe teritoriul 

administrativ al comunei Fărcașa e bine să fie în vizorul autorităților, pentru că 

sunt legate de gestionarea stabilității întregului amplasament și nu putem să le 

disociem unele de altele. 
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Un alt perimetru important de investigații este zona de jos, pentru că 

această zonă controlează stabilitatea întregului depozit, adică aici, în timp, 

celulele se vor umple cu material, care va crea o presiune mare ce ar putea duce 

la o instabilitate, dacă acest echilibru de forțe nu va fi controlat. Prin urmare, ca 

acest depozit să fie sigur, este neapărat necesar să luăm măsurile care trebuie, 

măsuri care sunt cu atât mai ieftine și eficiente cu cât investigarea lor este mai 

exactă. Deoarece costul măsurilor de investigare este infinit mai mic decât 

costul măsurilor de execuție, care, la rândul lor, sunt mult mai mici decât costul 

consecințelor, sunt de părere că e necesar să ținem cont de acest lucru. 

Aici aveți o imagine a unui dren realizat, sunt niște agabariți care au fost 

aduși pentru creșterea stabilității, la propunerea unui expert, înainte de a intra în 

această problemă. Drenurile sunt foarte bune pentru rezolvarea problemelor de 

alunecări de teren, însă au și un dezavantaj: ele trebuie realizate repede și să 

acționeze repede. Adică, dacă apucăm să drenăm apele, atunci controlăm 

alunecările. Dacă nu, atunci alunecarea rupe drenul și acesta devine ineficient. 

La contactul dintre argila marnoasă și cea prăfoasă s-a creat un plan de 

alunecare, pe care curg apele subterane care sunt alimentate de orizonturile 

superioare.  

În imaginea următoare este o acumulare de ape care s-a produs în baza 

depozitului ecologic, care reprezintă un factor defavorizant stabilității, iar  

printr-o dispoziție de șantier am dispus ca toate aceste ochiuri de apă să dispară. 

Constructorul a fost eficient, a intrat imediat în lucrare și a scos cantități de apă 

uriașe. Toate ochiurile de apă care au fost alimentate de acviferul aflat sus, în 

creasta versantului, au fost drenate, prin rigole, astfel încât să se poată relua 

execuția.  

Dacă nu intervenim la cauză, stabilitatea acestui depozit va fi pusă în 

discuție. Am certitudinea că atât măsurile ameliorative legate de controlul 

apelor subterane – și în speță drenarea acviferului existent sus, nu drenaje 

parțiale în lucrare, așa cum s-a procedat până acum și care sunt ineficiente dacă 

alimentarea continuă. 

Pentru stabilizarea platformei executate gândim folosirea unor perne de 

piatră armată care a fost deja adusă la amplasament, astfel ca să nu facem 

cheltuieli suplimentare ci să ne folosim de ceea ce a fost adus. Aceste perne vor 

conferi un plus de stabilitate zonei. Suntem în faza în care să creăm stabilitate în 

zona platformelor de lucru, iar în săptămânile următoare, pe baza investigațiilor 

din aval, vom da soluțiile și pentru punerea în siguranță a celulelor, astfel încât 

să putem spune că lucrarea noastră va fi gata în luna octombrie, în condiții de 

siguranță. Celulele sunt căptușite cu o geo membrană groasă, un fel de linoleum 

gros, impermeabil, în care este așezat gunoiul. Acest gunoi va fi rezultatul unor 

procesări pe aceste platforme, și partea de levigat, adică toată apa care spală 

acest gunoi și care se strânge în niște jompuri în baza gunoaielor este pompată și 

dusă pe platforma pe care se vor găsi stațiile de epurare a acelei ape, astfel încât 

ea să fie ecologică, așa cum sunt cerințele europene. Astfel de depozite 
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funcționează foarte bine în lume, cu condiția să fie făcute foarte corect. Foarte 

posibil ca ceea ce astăzi, cu anume tehnologie nu s-a putut procesa și extrage, 

mâine, prin înlocuirea unor aparate din halele respective, vor putea deveni 

extrem de utile.  

Eu zic că astfel de gropi de gunoi ar putea deveni, în câțiva ani, dintr-o 

nenorocire locală o mană cerească pentru comuna Fărcașa! 

În general, alunecările de teren de care m-am ocupat nu s-au soldat nici 

una cu vreun eșec, adică să nu ajungă la parametri de stabilitate pe care ni i-am 

propus. Domeniul meu de activitate sunt barajele și porturile, am intervenit în 

lucrări mari și periculoase din zona celor care pun mediul înconjurător în 

contact cu apa și care au implicat probleme tehnice incomparabil mai mari decât 

ceea ce aveți dvs. aici.  

Mi-ar fi fost foarte ușor să predau expertiza și să-mi iau banii, dar am 

venit în fața dvs. pentru că vreau ca expertiza mea să fie încununată de succes și 

de soluții utile. Sigur că îmi doresc ca proiectarea să fie pas în pas cu execuția, 

iar peste tot unde sunt dificultăți să ajutăm la depășirea lor. Dorim să 

transformăm acest proiect într-un succes. 

Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. În 

concluzie, în primul rând vorbim de oferirea unor soluții pentru stabilitatea 

terenului în partea de sus a amplasamentului, acolo unde este platforma, și care 

trebuie puse în practică imediat, pentru a nu pune efectiv în pericol construcțiile 

existente la acest moment. Apoi, nu pe termen lung, ci în decurs de câteva 

săptămâni, oferirea unor soluții pentru restul amplasamentului pentru 

construcția celulelor și, un al treilea lucru pe care trebuie să-l discutăm cât mai 

repede, alături de comunitatea din Fărcașa, este legat de soluțiile care sunt 

necesare pentru a implementa comuna Fărcașa, pe amplasamentul care este în 

exteriorul depozitului ecologic sau terenului transmis în administrare consiliului 

județean de către comuna Fărcașa.  

Consilierul județean Ioan Buda: D-le președinte, după cum știți, anul 

trecut comisia de urbanism ne-am deplasat la șantier. Am găsit acolo cam 

aceleași probleme și le-am discutat, numai că atunci nu am fost luați în seamă, 

poate pentru că nu era plătit. Și noi am spus că trebuie automat șantierul pus în 

siguranță. Acum a venit cineva și este plătit și am vrea să ni se spună o soluție 

finală și cam în ce termen va fi soluția pentru punerea în siguranță, pentru că 

acest șantier nu a fost pus în siguranță din prima zi de lucru și până astăzi! 

Prof. Dan Păunescu: Nu putem spune că asta e soluția finală, să v-o 

punem în pachet și să v-o dăruim. Punerea în siguranță înseamnă un pachet de 

soluții. Fiecare alunecare are soluția ei că e pe malul drept, pe cel stâng, în 

creastă sau la platformă, în celula 1 sau în celula 2, etc. Nu există o singură 

soluție pentru suprafața mare a acestui amplasament, ci mai multe, în fiecare 

punct. De aceea spun că ne implicăm peste tot unde apare. Avem un aspect legat 

de zona de creastă care înseamnă parțial teritoriul depozitului, mai mult 
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teritoriul comunei Fărcașa, unde avem nevoie de controlul apelor subterane. 

Avem aici un acvifer care are o capacitate de debitare nu prea mare, dar care 

este foarte sensibil la condițiile pluviale. Este un acvifer suspendat, de sus, care 

se alimentează numai prin pluvial, prin toate poienile acelea existente în deal. Și 

atunci, există riscul că dacă vine un sezon ploios, iar se transformă într-o 

nenorocire! Nu putem aștepta și trebuie să intervenim imediat, ca apa de acolo 

să dispară, adică să o preluăm noi, prin niște puțuri verticale, nu mai mult de 5 

la număr, care să adune această apă, pe care apoi o vom scoate cu ajutorul 

pompelor. Pentru pompare e nevoie de curent și nu avem, așa că există o soluție 

să o scoatem gravitațional, adică prin înțeparea cu un foraj orizontal dirijat, 

astfel ca toate puțurile astea să colecteze gravitațional. Eu personal am 

recomandat măsurile gravitaționale și în străinătate, pentru că sunt mai sigure, 

mai eficiente. Nu sunt adeptul soluțiilor scumpe ci a celor normale, pentru că 

rostul nostru, al proiectanților, este de a da beneficiarilor soluții sigure și ieftine!  

Marea urgență la care lucrăm acum este punerea în siguranță a celor două 

platforme, iar în funcție de momentul când va apărea aprobarea pentru 

investigarea zonei de celule și din aval, vom putea lua măsurile necesare pentru 

stabilizarea celulelor și pentru stabilizarea întregului versant din creastă până la 

ultima celulă, în situația în care acestea se vor umple.  

Este un proiect mare, care, din păcate, a fost tratat doar pe alocuri. Așa că, 

repet, vor fi o multitudine de soluții care se vor derula în timp. Prima  soluție pe 

care o dăm acum și pe care am și discutat-o cu inginerii și constructorii este 

realizarea digului în amonte și platforma de instalații. Acolo avem niște saltele 

din balast, sau sperăm să folosim piatra care a fost plătită și adusă acolo, să nu 

mai dăm alți bani, să o armăm cu niște geo grile și să o înțepenim bine, sub 

planul de alunecare, cu niște ancore pretensionate. Asta va asigura stabilitatea 

acolo, la niște prețuri nu foarte mari. 

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le profesor vă mulțumesc 

pentru expunerea de azi. Îmi place modul dvs. foarte pragmatic și serios de 

abordare a acestei probleme. Temerile și intervențiile noastre de-a lungul 

timpului au fost că acest proiect să se încadreze în termenii de realizare. În 

calitate de președinte al comisiei de urbanism, m-am deplasat acolo împreună cu 

colegii mei din comisie. Aș avea pentru dvs. două întrebări care, din punctul 

meu de vedere, eu nefiind un profesionist în acest domeniu. Din ce vedem noi 

acum, această platformă care este construită, cât și cealaltă a instalațiilor, riscă 

să devină două insule plutitoare, în cazul în care nu se realizează acele investiții 

de care spuneați dvs. Vizavi de drenajul care s-a făcut sus, chiar lângă drumul 

de acces, care a permis de fapt alunecarea acelor porțiuni de teren, aș dori să vă 

întreb dacă există riscul să intrăm pe o proprietate care nu face parte din terenul 

acestui depozit.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:Să fie 

foarte clar: noi nu putem interveni în cazul unei proprietăți care nu e a 

consiliului județean. Noi avem 20 de hectare care ni s-au dat în administrare de 
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către comuna Fărcașa. Ne vom întâlni curând și vom discuta care ar fi evaluarea 

lucrărilor pe care Fărcașa trebuie să le facă pentru a-și pune amplasamentul de 

pe teritoriul lor în siguranță, iar sumele respective le vom avansa noi, cu 

acceptul plenului consiliului județean, din fondul nostru de rezervă, pentru că 

vorbim totuși de niște alunecări de teren, care sunt considerate calamități 

naturale și care pot fi plătite din acest fond.  

Consilierul județean Felician Cerneștean: D-le președinte, explicația 

dvs. este binevenită și pertinentă. Dar tot mergând pe-acolo și discutând cu 

constructorii, am constatat că există argumente pro și contra. Se punea 

problema, la un moment dat, că dacă se punea problema la fostul constructor ca 

prima celulă construită să fie de fapt ultima, pentru ca să asigure stabilitatea 

întregii zone.  

D-le profesor, vă mulțumesc că ați prezentat că această investiție poate 

deveni la un moment dat ceva extraordinar de bun pentru comunitatea din Sârbii 

Fărcașei, pentru că cetățenii de-acolo, prin glasul dvs. care este cel mai avizat, 

nu vor avea nici un dubiu asupra a ceea ce este această groapă de gunoi – cum 

este ea definită de marea majoritate a oamenilor – și chiar poate crea o anumită 

oportunitate pentru acei cetățeni.  

Prof. Dan Păunescu: Știm cu toții că la o alunecare de teren apa face 

rău, iar lipsa apei înseamnă creșterea sucțiunii, a presiunii negative matriciale, 

care duce la creșterea rezistenței solului. Ați văzut că un pământ umed este 

plastic, iar un pământ tare este extrem de ferm. Pentru stabilizarea pământului 

soluția este drenajul, dar problema este cum îl faci. La o masă de pământ care 

alunecă, dacă vi și tai un șanț ca temelie, ca să pui drenul pe acolo, dacă-l pui 

ipotetic pe hârtie ține! Dar în practică nu se poate executa! Hârtia este o 

simulare a unei realități viitoare. Dacă tai un astfel de șanț transversal direcției 

de alunecare n-ai făcut altceva decât să grăbești alunecarea și să o faci să fie mai 

instabilă. Astfel de drenaje se fac, de regulă, pe bretele de drenaj în lungul 

alunecării, adică dinspre picior către creastă! Nu sunt atât de eficiente ca durată 

de colectare a apelor, dar nu destabilizează versantul! Această prostie s-a făcut 

în foarte multe locuri; s-a tăiat la bază, după care a venit malul și s-a prăbușit 

peste ei. Eu sunt supărat pe vechii proiectanți ai S.M.I.D., pe verificatori și pe 

experți, pentru că sunt din breasla mea, pe unii îi și cunosc și nu e în regulă!  

Deci, dacă vrem să facem drenajul cu puțuri verticale, comuna Fărcașa va 

fi foarte puțin afectată; ea va pierde doar vreo 5-6 metri pătrați, aferenți celor 5-

6 puțuri. Restul, facem descărcarea cu foraje orizontale dirijate, de profunzime, 

ceea ce înseamnă că s-ar putea duce la 17 metri. Așa că nu putem face o tranșee 

de 17 metri doar dacă nu vrem să răvășim tot dealul acela! Nu mai spun că sunt 

acolo niște rigole pe care s-au pus niște pungi, ca să curgă apa pe pungi, dar 

curge pe dedesubt! 

Consilierul județean Marinel Kovacs: D-le profesor, forajele dvs. cele 

mai adânci au rămas în a treia unitate litologică, adică în marne?  

Prof. Dan Păunescu: Da. 
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Consilierul județean Marinel Kovacs: Atunci considerați că cele două 

de deasupra – argila prăfoasă și argila – sunt de fapt cele antrenate în alunecări 

și pe viitor, și marna este cea care e stabilă. 

Prof. Dan Păunescu: Cele 6 foraje care au făcut obiectul expertizei, pe 

care le-am cerut prin expertiză și neștiind, la acea vreme, cât de mare e 

discrepanța dintre studiile făcute până acum și realitatea din teren, sunt făcute în 

zona platformei și a viitoarei platforme de instalații, deci pe la cotele ridicate, ca 

urmare a faptului că avem o litologie care este cvasi orizontală. Sus avem argila 

prăfoasă care eu cred că este și o argilă macro-fisurată, care seamănă cu argila 

senoniană de la Canalul Dunăre – Marea Neagră ce a produs mari probleme. 

Această argilă prăfoasă este sus și stă pe o argilă marnoasă, cu un foarte slab 

conținut marnos, prin intermediul unui strat de pietrișuri. Deci baza argilei de 

sus e un strat de pietrișuri pe care îl vedem înșirat pe tot amplasamentul. Acest 

strat mai jos nu se regăsește, ca urmare a faptului că a fost amestecat de 

alunecările istorice; eu am găsit undeva niște argile slab nisipoase unde apare și 

deplasare echinometrică. Eu tare mă tem că în argilele alea am avut plan de 

alunecare vechi și apele subterane au luat fracțiunea nisipoasă și au plimbat-o. 

Existența acestor orizonturi subțiri de nisipuri în mase de argilă mă face să cred 

că peste tot acelea sunt foste plane de alunecare, alimentate de apele subterane, 

de pietrișul de sus din creastă. De acesta ar trebui să scăpăm. Am forat la 32 de 

metri și dacă mergem mai în aval, unde celulele au cotă mai joasă, în condițiile 

unei litologii cvasi-orizontale, vom putea investiga mai bine și această marnă. 

Toate orizonturile cu nisipuri și pietrișuri sunt foarte abundente în sus și din ce 

în ce mai slabe în profunzime, ceea ce denotă că nu au decât o alimentare, 

eventual pe cap de strat, fiindcă toată comuna Fărcașa e pe un deal și Someșul îi 

dă târcoale pe jos. Dacă aș presupune că acest acvifer este alimentat de o 

meandră a Someșului, ajung la cota Clujului, ceea ce este de neimaginat. Prin 

urmare, e clar alimentat din pluvial, cel de sus în mod abundent, și eventual pe 

cap de strat, dar cu mult mai mici cantități de apă în profunzime.  

Încercăm să ne încadrăm în termene și vom face proiectarea împreună cu 

execuția. Toate forajele pe care le facem eu le echipez pentru monitorizare. Asta 

înseamnă echipare înclino-metrică, să vedem ce alunecă și unde alunecă; 

echipare piezometrică pe fiecare agregat, să știu fiecare nivel de apă câtă apă 

aduce, care se umple primul, apoi următorul, etc. Echiparea va rămâne și pe 

perioada de funcționare a depozitului, astfel încât să se poată lua probe de apă 

din toate acviferele și să vedem dacă avem undeva vreun accident sau dacă 

pătrunde apă pe undeva.  

Consilierul județean Marinel Kovacs: Eu sunt convins că există multe 

lucruri care pot fi abordate în continuare, însă vreau să îi spun d-lui profesor că 

mi-a plăcut foarte mult modul de prezentare tehnic și precis al domniei sale. 

Poate că am putea colabora și cu alți colegi, chiar de la Catedra de Inginerie a 

Mediului unde predau eu – știu că dl. profesor a discutat deja cu unul din ei, cu 
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dl. Bud – și mă bucur că în sfârșit suntem pe drumul cel bun, adică suntem pe 

mâna celui ce știe ce trebuie făcut.  

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

Stimați colegi, dacă nu mai sunt intervenții din plen, există o solicitare de a lua 

cuvântul în ședința noastră de plen, venită din partea d-nei Emilia Bura. Cu 

acordul dvs., o să îi permitem așadar să ne adreseze 3 întrebări, punctual, la care 

o să îi răspundem. 

Ing. Emilia Bura, președintele Asociației Euroarmonia: Bună ziua 

tuturor.  

Întrebările pe care mi-ați permis să le formulez sună în felul următor: 

1) Dacă considerați că în conjunctura actuală, când știm că este interzis 

prin lege amplasarea depozitelor de gunoi în zone cu alunecări de 

teren, în zone cu arii protejate – țin să vă spun că totuși comuna 

Fărcașa are două arii protejate, printre care și Pădurea Runc, de 

importanță națională, care este la nici 400 de metri de depozit – și fără 

studii geo, ( în 14 decembrie 2010 când s-a hotărât locul depozitului 

de gunoi, prin HCL 87/2010) este corect să continuăm acest proiect? 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:D-na 

Bura, dvs. ați contestat în instanță, ne-am judecat pe toate aceste lucruri, legate 

de ariile protejate și consiliul județean a avut câștig de cauză. Ați uzitat de acest 

drept nu în fața noastră, ci în fața unui judecător, a instanțelor de judecată din 

România, care nu v-au dat dreptate! Sigur că e dreptul dvs. în continuare să 

spuneți aceste lucruri, dar asta nu înseamnă că aveți dreptate, din moment ce 

mai mulți judecători nu v-au dat dreptate! 

Ing. Emilia Bura, președintele Asociației Euroarmonia: A doua 

întrebare o adresez domnului profesor Păunescu și firmei de consultanță: am 

vrea să îi rugăm să ne spună, să ne garanteze și să ne dea în scris că, în 

eventualitatea finalizării acestui depozit ecologic nu va avea loc niciodată un 

accident ecologic. 

Din cele expuse de dl. profesor și din câte cunosc și eu din HG 349 am 

observat că levigatul urmează să fie ridicat cu pompe de unde va fi colectat, ori, 

conform Anexei 2 din actul normativ menționat acest lucru nu este corect, 

pentru că trebuie să fie în cădere liberă iar celula este mai jos decât stația de 

epurare. 

Prof. Dan Păunescu: Vedeți dvs., toate aceste măsuri coercitive sunt 

luate tocmai pentru creșterea condițiilor de siguranță. Pot fi și alunecări, și ape, 

dar important e să le gestionăm, să luăm măsurile necesare. În ceea ce mă 

privește, pot să vă spun următorul lucru: din punct de vedere al unui dezastru 

ecologic, care poate fi, pe de o parte, să scape apă contaminată cu levigat în 

pârâul ăla care se duce la vale, sau, mai grav, să plece versantul cu tot cu 

depozitul ecologic, să se rupă acele celule și mizeria din ele să scape.  
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Ing. Emilia Bura, președintele Asociației Euroarmonia: Dar, peste tot 

în lume s-a constatat că izolația cedează la un moment dat, pentru că levigatul 

este atât de coroziv încât până la urmă ajunge să contamineze apa freatică.  

Prof. Dan Păunescu: Geo membranele aferente acestora sunt de 

generație nouă, rezistente, o masă plastică.  Mai mult, această masă plastică este 

pusă pe un lighean de argilă, și știm cu toții că argila este impermeabilă. 

Presupunând că totuși scapă acest levigat, aceasta se va produce undeva între 

masa plastică și argilă. Noi am gândit ca între masa plastică și argilă, pe cota 

cea mai joasă, să avem un dren, astfel încât să colectăm eventualele scăpări. N u 

mă refer neapărat la scăpările de levigat, dar mă gândesc la alte ape care ar 

putea veni, și atunci, există o colectare a levigatului de deasupra îmbrăcămintei 

sintetice. Oricum, în aceste gropi se vor pune niște gunoaie procesate, nu așa 

cum le vedem noi la containere. Prin urmare, avem un control asupra 

levigatului, chiar dacă îl pompăm și nu îl trecem gravitațional. Apoi, din punct 

de vedere al stabilității depozitului, dacă se iau măsurile care trebuie, și aceasta 

va fi O.K. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Mulțumim d-lui profesor. Văd că mai dorește cineva din sală să intervină, însă îi 

voi da cuvântul doar pentru foarte scurt timp, că am început ședința de mult și 

de-abia am intrat în ordinea de zi. 

Consilierul local al Comunei Fărcașa, Daniel Decebal: Bună ziua, 

doamnelor și domnilor. Aș dori să îl întreb pe dl. profesor, dacă, din punct de 

vedere al locuitorilor comunei Fărcașa, am avea motive să ne facem griji din 

cauza acestui proiect de gestiune integrată a deșeurilor? 

Prof. Dan Păunescu: Nu. Dacă mi s-ar oferi din partea comunei Fărcașa 

un loc de casă în aval de depozitul de deșeuri, eu îmi fac o casă acolo! 

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, am și eu un 

punct de vedere și voi fi extrem de scurt. Nu pot să nu spun faptul că mă bucur 

că mai există continuatori ai specialiștilor țărani, români, care știau unde pot 

face o fântână și știau cum să-și așeze casele, fără să aibă riscurile pe care acum 

le trăim și le vedem. 

Îmi pare foarte rău că oameni precum dl. profesor Păunescu nu sunt luați 

în guvern! Pe vremuri, Ion Iliescu, când a fost mutat la Departamentul Ape, a 

făcut o strategie în toată țara, unde se pot face baraje și unde nu se pot face, din 

rațiuni de risc, pentru că se știe că apa este mult mai parșivă decât orice alt 

element din natură – și eu cred că e mai parșivă și decât omul – deși uneori 

putem să ne comparăm. D-le profesor, mie mi-a plăcut foarte mult, ca doctor în 

lingvistică, cât de bine se joacă în vocabularul dvs. compunerile savante. De un 

singur termen nu am auzit, și spuneți-mi dacă-l folosiți vreodată: astro-litologie 

sau astro-litografie, adică cercetarea pământului din cer. 

Prof. Dan Păunescu: Noi, ca să putem vedea mai în detaliu, nu ne 

ridicăm prea mult. Deci, orto-foto planurile pe care le aveți și pe care le-ați 
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văzut sunt investigații topo făcute de noi, dar nu de la o înălțime mult prea 

mare.  

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Și eu o să fiu extrem de scurt, d-le președinte. Felicitându-l pe dl. 

profesor pentru această prezentare m-a determinat ca răspunsul pe care l-a 

formulat d-nei Bura cu acea intenție de a-și ridica o casă în aval, cu această 

ocazie ne-a demonstrat siguranța pe care ne-o propune și cred că am putea să îl 

includem și pe dânsul pe o listă a cetățenilor de onoare ai acestui județ.  

Consilierul județean Călin Bota: Sigur că toți am așteptat cu nerăbdare 

rezultatele expertizei pe care a realizat-o dl. profesor și astăzi împărtășesc opinia 

tuturor colegilor mei. Am avut bucuria de a afla că amplasamentul pe care se 

realizează acest depozit, obiectiv de investiții important pentru Maramureș, este 

unul bun, care poate fi utilizat pentru finalizarea acestui obiectiv de investiții, cu 

costuri pe care le vom estima suplimentar, în perioada imediat următoare. Mă 

bucur că nu ne-am grăbit prea mult, pentru că încă o dată s-a demonstrat că 

lucrurile bine făcute necesită timp, răbdare, profesionalism și seriozitate și cred 

că de această dată dl. profesor este persoana care întrunește toate aceste 

caracteristici, fapt care cred că va fi demonstrat până la final, astfel încât în 

octombrie, județul Maramureș să poată demara o activitate de colectare a 

deșeurilor așa cum cu toții ne dorim.  

Mai vreau să fac un scurt comentariu legat de buna-credință pe care 

consilierii liberali au manifestat-o în realizarea acestui obiectiv, asigurându-vă 

de votul nostru pozitiv pentru acest proiect de hotărâre și susținerea în 

continuare în realizarea acestui obiectiv de investiții extrem de important.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:Fără a 

intra în polemică, sper că de acum înainte, în conferințele de presă pe care le vor 

avea în viitor colegii liberali, vor vorbi în termeni pozitivi despre acest sistem 

de management integrat al deșeurilor din județul Maramureș.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: Toată lumea a vorbit, dar 

vorbesc și eu. Eu vreau să mulțumesc comunității din Fărcașa, pentru că dacă 

această comunitate iubește Maramureșul și România, trebuie să știe că, prin 

gestul lor, prin bunăvoința lor, locuitorii acestei comune ajută întregul județ și 

poate și țara. 

Eu, un consilier județean venit din zona aceea de patrie de unde intră râul 

Tisa pe teritoriul României, le spun locuitorilor comunei Fărcașa RESPECT! Și 

îi rog să ajute Maramureșul să iasă din acest impas! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Bun. 

Dacă nu mai aveți intervenții, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre, 

desigur, cu avizul comisiilor de specialitate. 

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

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 
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S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.85/2018 

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 aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” 

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

sume, ci sunt doar modificări între capitolul 51. – autorități publice, capitolul 67 

– cultură, pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, la capitolul 

70 pentru consiliul judeţean Maramureș și la capitolul 84 – transporturi, pentru 

Aeroportul international Maramureș.  

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

au avizat favorabil proiectul. 

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe are un 

amendament aici: diminuare cu suma de 71,40 mii lei la capitolul verificarea 

tehnică prin verificatori atestați privind documentația tehnică întocmită în 

cadrul Proiectului Reabilitarea Drumului Nordului – faza proiectare și execuție 

lucrări - , aceeași sumă, la Proiect Reabilitarea Drumului Nordului – etapa I, 

obiective în continuare.  

 

Amendamentul este supus la vot și votat în unanimitate. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.86/2018 

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 pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș la 

diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară. Este vorba despre acordarea unui 

sprijin financiar pentru organizarea evenimentului ”Zilele Maramureșului” către 

Biblioteca Județeană și Ansamblul Folcloric Transilvania, precum și sprijin 

financiar pentru organizarea consursului județean ”Armonii muzicale” al 

Inspectoratului Școlar Județean. 

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

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

Consilierul judeţean Teodor Ardelean: Evident că în conformitate cu 

legislația în vigoare nu particip la discuții și nici la vot, iar, ca purtător de 

cuvânt al d-lui Dăncuș, nici dânsul! 
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Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: Mulțumesc d-le profesor că astăzi am fost așa, ca într-o simbioză 

perfectă, atât în comisie cât și aici în plen, și sunt de acord cu propunerea dvs. 

 

S-a adoptat, cu 30 voturi pentru și 2 neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.87/2018 

pentru aprobarea contribuţiei Consiliului Judeţean Maramureș  

la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară 

 

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. Este vorba de alocarea sumei de 775 mii lei, pentru câteva comunități 

maramureșene, pentru câteva proiecte punctuale, așa cum le-am discutat în 

cadrul comisiei de buget-finanțe, și anume: Asuaju de Sus, Bicaz, Coaș, Oarța 

de Jos, Ocna Șugatag, Oncești, Repedea, Săcălășeni, Șieu și Strâmtura.   

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

au avizat favorabil proiectul. 

Consilierul județean Călin Pop: Aș dori să se consemneze că la acest 

proiect nu particip nici la dezbateri și nici la vot.  

 

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

 

HOTĂRÂREA NR.88/2018 

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 de modificare a Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Maramureş nr. 47/ 2018. Aici am primit explicațiile necesare din partea 

Aeroportului în cadrul comisiei de buget-finanțe. Dacă nu aveți intervenții, vă 

supun spre adoptare proiectul de hotărâre. 

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

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.89/2018 

de modificare a Anexei 4  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.47/2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului 

Maramureş pentru perioada 2014-2020” actualizată. Este strategia aprobată de 

ceva vreme, dar în urma completării privind avizul de mediu legislația ne obligă 

să o aprobăm și în această formă și va mai suporta modificări atâta vreme cât 

vom considera oportun. De asemenea, aveți în mapele de ședință un CD care 

conține strategia de dezvoltare pe care o puteți consulta și pe marginea căreia 

puteți face propuneri de îmbunătățire a ei. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bârlea: D-le președinte, eu revin 

cu propuneri pe care le-am mai făcut că e necesar să amendăm această strategie 

cu câteva propuneri noi. 

Este vorba de cuprinderea în strategie a extinderii rețelei de gaz pe zona 

Maramureșul istoric și, de asemenea, o a doua chestiune, alimentarea cu apă de 

la Runcu. Aici, noi va trebui să gândim în perspectivă cum vom putea dezvolta 

două magistrale de apă și pe cele două versante ale muntelui Gutâi. Cred că sunt 

elemente strategice foarte importante și probabil s-ar găsi resurse inclusiv prin 

finanțări europene. Dacă nu, atunci înseamnă că îngropăm bani de pomană în 

anumite obiective. Știm că aceste obiective nu se vor putea finaliza în doi ani de 

zile, dar haideți să le cuprindem în această strategie și să facem studiile tehnice 

necesare, care să justifice aceste investiții. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:De 

acord cu dvs. în ceea ce privește alimentarea cu gaz a Maramureșului voievodal, 

dar nu numai acolo, pentru că există în județul nostru și alte zone neracordate la 

rețeaua de gaz, cum ar fi zonele Codru și Lăpuș. Mă angajez să mișcăm 

lucrurile în cadrul Consiliului județean astfel încât să avem toate avizele 

necesare până la viitoarea ședință de consiliu, ca să adoptăm hotărârile în ceea 

ce privește constituirea Asociației de Dezvoltare pentru gaz, să putem da 

posibilitatea și autorităților locale  care vor să adere la asociație ca, împreună, să 

transmitem documentațiile spre București, pentru ca, așa cum am promis, în 

acest an să finalizăm procedurile, iar de anul viitor această investiție să poată fi 

finanțată din bugetul României, din fondul la dispoziția ministerului. Este un 

angajament public pe care îl avem cu toții, e o investiție oportună pentru 

Maramureș, avem deja făcuți foarte mulți pași înainte. 

În ceea ce privește alimentarea cu apă de la Runcu, acolo este nevoie în 

continuare de sume suplimentare, dar, având în vedere alocările financiare din 

ultimii doi ani care s-au ridicat la 7-8 milioane euro pe an, adică mult superior 

față de ceea ce a fost alocat în anii anteriori, dacă se menține această alocare, în 
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3-4 ani de zile alimentarea cu apă de la Runcu poate fi finalizată. După aceea 

noi vom putea folosi acea alimentare cu apă pentru aducțiuni de apă în special 

pe Valea Izei unde, din păcate, există semne îngrijorătoare în ceea ce privește 

scăderea debitelor de apă față de nevoile mereu crescânde ale populației din 

acea zonă.  

Ambele proiecte sunt foarte bune, sunt susținute, sunt asumate în urma 

discuțiilor avute în consiliul județean și vom face toate demersurile pentru a le 

implementa. Este utilă cuprinderea lor în această strategie și probabil va trebui 

să discutăm elaborarea noii strategii de dezvoltare 2020 -2027, pentru viitorul 

exercițiu financiar european. 

Consilierul județean Marinel Kovacs:  Referitor la Runcu, în urmă cu 

vreo 10 ani aveam o viziune asupra cât va fi de frumos tot acel platou Runcu – 

Igniș, legându-se Firiza cu Runcu prin niște drumuri bune, normale, care să 

pună în evidență întreaga zonă, astfel ca să atragem turiști de peste tot,  dar 

astăzi practic, întreaga zonă este impracticabilă. În acest moment, nu poți să 

mergi de la Barajul Firiza mai sus pe acele drumuri accidentate! Adică noi 

avem, prin acești munți vulcanici cu peisaje fantastice, niște oportunități 

turistice formidabile dar pe care nu le putem exploata fiindcă singurul drum 

județean Săpânța – Blidari care exista s-a distrus în urma inundațiilor din 1978. 

Ar fi frumos ca măcar în următorii 10 ani, cine va avea resursele de a concepe 

măcar, să pună în valoare acest platou fantastic pe care alții l-ar folosi incredibil 

de mult!  

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

proiectului de hotărâre. 

Consilierul județean Doru Lazăr: La fel și comisia pentru strategii. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.90/2018 

privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare durabilă  

a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020” actualizată 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Maramureș 

din România şi Regiunea Transcarpatia din Ucraina. În urma întâlnirilor pe care 

le-am avut cu președintele Regiunii Transcarpatia din Ucraina, am cerut avizul 

Ministerului Afacerilor Externe pentru a putea încheia o astfel de înțelegere 

între județul Maramureș și această regiune. Acordul va fi semnat în cadrul 

manifestărilor Zilele Maramureșului, la Sighetu Marmației, sâmbătă, de Ziua 

Bunei Vecinătăți, eveniment la care sper să fim prezenți într-un număr cât mai 

mare. Este important pentru noi să transmitem în continuare mesaje de 

transmitere pentru colegii, prietenii și mulți dintre frații noștri de peste Tisa. 
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Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe, aviz favorabil. 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

Consilierul județean Doru Lazăr: Comisia pentru strategii, aviz 

favorabil.  

Consilierul județean Nicolae Mișulec: D-le președinte, este o zi istorică 

și sunt mândru că sunt contemporan cu această înfrățire. Stimați prieteni, nu ne 

înfrățim între aceste două regiuni, că noi suntem deja înfrățiți, că avem acolo 

străbunici și unchi, noi am trăit împreună acolo cândva, până la Tratatul de la 

Trianon din 1920, din 1920 până în 1947 am lucrat și am avut acceptul să 

lucrăm terenurile și proprietățile când a fost dincolo Cehoslovacia. Din păcate, 

după 1947, după Tratatul de la Helsinki când Uniunea Sovietică nu a mai 

permis acest lucru, dar pentru mine, pentru comunitatea care suntem pe Tisa, 

astăzi este o zi istorică! Fac un apel la toți primarii care sunt în zonă să fie 

prezenți sâmbătă la semnarea acestui Acord, să ne prezentăm foarte onorabil, 

pentru că este cel mai mare vecin al nostru! 

Consilierul județean Gyongyike Bondi: D-le președinte, eu am o 

rugăminte foarte mare la dvs. Fiind un Acord la un nivel mult mai înalt, 

consider că ar fi bine să deschideți discuția și despre învățământul în limba 

română a copiilor români din Ucraina.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Am 

discutat și la întâlnirile pe care le-am avut cu dl.președinte aici, dar sigur, nu 

este nici apanajul autorităților locale  și nici ei nu pot lua decizii în locul 

parlamentului, pentru că problema asta de care vorbim noi privitoare la 

învățământul pentru minorități este o problemă a Parlamentului Ucrainei, dar, 

de fiecare dată, la fiecare întâlnire pe care o avem cu reprezentanți din Ucraina 

ridicăm această problemă, le transmitem că nu suntem de acord cu politica pe 

care încearcă ei să o promoveze, dar, mă rog, este un stat suveran, și noi vorbim 

acum de o înfrățire între cele două regiuni, având în vedere proiectele comune 

pe care ni le propunem în toată această perioadă. 

Consilierul județean Gheorghe Mihai Bârlea: D-le președinte, ca să-l 

fac și mai fericit pe contemporanul nostru Mișulec, vreau să îl înștiințez că nu 

este primul Protocol de colaborare între Maramureș și Transcarpatia. Suntem 

aici 3 foști prefecți sau președinți de consiliu județean în mandatele de după 

1990 care considerăm că e bine că s-au reluat niște legături de bună vecinătate 

cu această zonă. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: D-le 

Bârlea, vă rog să fiți exact! Este primul acord de înfrățire între regiune și județ! 

Că au existat colaborări la nivel de Prefectură, este cu totul și cu totul altceva! 

Dar la nivel de județ, acesta este primul! 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 
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HOTĂRÂREA NR.91/2018 

privind aprobarea Înțelegerii de cooperare între Județul Maramureș  

din România şi Regiunea Transcarpatia din Ucraina 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentanților județului Maramureș 

în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureș“ 

S.A. Menționez că în ultima ședință a Consiliului judeţean a fost transmis 

consilierilor județeni Raportul extins al Consiliului de administrație privind 

activitatea și bilanțul contabil al societății. 

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

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

Consilierul judeţean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism, aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.92/2018 

privind acordarea unui mandate reprezentanților județului Maramureș  

în Adunarea Generală a Acționarilor  

la S.C. ,,Drumuri - Poduri Maramureș“ S.A. 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea  Statului de funcții la Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureş. Avizul comisiilor, 

vă rog. 

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

Consilierul judeţean Cornel Varga: Comisia de învățământ, cultură, 

aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.93/2018 

privind aprobarea  Statului de funcții la Centrul Județean  

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureş 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii la Muzeul 

județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.  

Consilierul județean Ioan Sas: Comisia buget-finanțe, aviz favorabil. 
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Consilierul judeţean Cornel Varga: Comisia de învățământ, cultură, 

aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.94/2018 

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii  

la Muzeul județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea nr. 59/ 2018 privind aprobarea 

Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş pe anul 2018. 

Este vorba de modificarea unor sintagme în cadrul proiectului de Hotărâre 

precedent, așa cum aveți explicat în art.1. 

Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

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

Consilierul judeţean Cornel Varga: Comisia de învățământ, cultură, 

aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.95/2018 

de modificare a anexei la Hotărârea nr. 59/ 2018 privind aprobarea 

Programului cultural prioritar al Consiliului Judeţean Maramureş 

 pe anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019 prin 

schimbarea orelor  de plecare – sosire, din graficul de circulație.  

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 

Consilierul judeţean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism, aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.96/2018 

privind modificarea Programului de transport 2013 - 2019  

prin schimbarea orelor  de plecare – sosire, din graficul de circulație 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului 

public de persoane prin curse regulate speciale, pentru angajați.  

Consilierul județean Călin Bota: Comisia 3 aviz favorabil. 
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Consilierul judeţean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism, aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.97/2018 

privind acordarea 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  retragerea licențelor de traseu pentru unele trasee cuprinse 

în Programul de transport 2013 – 2019. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

Consilierul judeţean Felician Cerneștean: Comisia de urbanism, aviz 

favorabil. D-le președinte, după cum bine știți, am vorbit și cu aparatul de 

specialitate al consiliului judeţean vizavi de cel care efectua transportul. Unele 

nu mai respectă nici graficul și de fapt nici nu mai face nici un transport. Am 

cerut puncte de vedere de la unitatea administrative-teritorială respectivă. Am 

înțeles că au fost discuții și cu dl. Vicepreședinte Dăncuș care a încercat să 

medieze această soluție dar suntem în situația în care efectiv nu putem discuta 

cu această societate. 

Propunem retragerea licenței de transport dar cu atenționarea că timp de 

60 de zile transportatorul respectiv mai trebuie să efectueze aceste servicii de 

transport. După aceea se va face licitație. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: O 

singură întrebare: există susținerea fermă a autorității locale din Mireșu Mare 

pentru acest proiect de Hotărâre? 

Consilierul judeţean Felician Cerneștean: Da. 

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

Consilierul județean Călin Bota: Și comisia 3 a dat aviz favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.98/2018 

privind  retragerea licențelor de traseu pentru unele trasee  

cuprinse în Programul de transport 2013 – 2019 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind însușirea declarației autentificate prin Încheierea nr. 

7231/18.12.2017.  

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

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 
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S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.99/2018 

privind însușirea declarației autentificate  

prin Încheierea nr. 7231/18.12.2017 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din 

judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor. Este vorba despre desprinderea unităților din comuna Cicârlău, de 

la Seini și arondarea efectiv la u.a.t. Cicârlău și desprinderea Moisei de la Borșa 

și rămâne de sine stătător Moisei-ul.  

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.100/2018 

privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale  

din judeţul Maramureş la serviciile publice comunitare locale  

de evidenţă a persoanelor 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea:  Proiect 

de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACCESS 

ROUA - Reabilitarea drumurilor de legătură care duc la punctele de trecere a 

frontierei (ACCESS ROUA - Rehabilitation of connection roads leading to the 

crossing points), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării 

acestuia. Cu toate că acest proiect și următoarele cu această tematică de pe 

ordinea de zi au fost discutate în comisii, am să rog reprezentanții Direcției de 

Dezvoltare și Implementare Proiecte să ne facă o scurtă prezentare a fiecărui 

astfel de proiect, în câteva cuvinte, ca să ne rămână în scris intenția Consiliului 

pe viitor de a depune asemenea proiecte pentru finanțare europeană. 

Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: Vorbim aici de o soluție care vizează DJ 185, cu 

specificația că în acest moment suntem și în procedură paralelă pentru obținerea 

dreptului de proprietate. Avem partener ucrainean omologii noștri de la drumuri 

și sperăm că proiectul va fi unul de succes. Noi pe toate aceste proiecte 

depunem eforturi interne să le scriem la cea mai bună calitate. Valea Vișeului - 

Lunca la Tisa - 13,7 km de drum.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Cu 

mențiunea că valoarea totală a proiectului este de peste 2,5 milioane euro. 
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Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare și comisia juridică. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.101/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACCESS ROUA 

- Reabilitarea drumurilor de legătură care duc la punctele de trecere  

a frontierei (ACCESS ROUA - Rehabilitation of connection roads leading 

to the crossing points), propus spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020  

precum şi a cofinanţării acestuia  

 

 Consilierul judeţean Marinel Kovacs: Mă scuzați, d-le președinte, dar 

am o scurtă intervenție. Probabil că ați observat că toți consilierii liberali au 

votat acest proiect. Acum întrebarea este: îl sunăm noi pe dl.  primar Tuciuc sau 

îl sunați dvs.? 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Având 

în vedere discuțiile avute ieri în comisia de buget-finanțe, evident că am rămas 

surprins vizavi de abținerea la vot în ceea ce privește alocarea unor bani către 

comunitățile locale de către reprezentanții PNL în cadrul comisiei, care n-au 

înțeles că erau și comunități liberale care erau prinse spre finanțare în proiectul 

de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi și de asemenea discuțiile în ceea ce privește 

acest proiect de hotărâre când eu v-am spus că n-aș putea niciodată să votez 

împotriva unui proiect care presupune realizarea unui drum. Dvs. ați avut 

anumite obiecții. Sigur că mă interesează să țin legătura foarte strâns cu 

autoritățile locale din județ, inclusiv cu primarii PNL, că nu cred că nu am voie 

să discut cu ei, ci cred că e chiar indicat să existe o relație de colaborare bună 

între președintele consiliului judeţean și primarii fiecărei u.a.t. din Maramureș, 

și să știți că atât cât de des pot, țin legătura și telephonic și personal cu aceștia, 

în vizitele pe care le fac și la ședințele de consiliu local la care sunt invitat să 

particip. Am reușit să ajung la toate ședințele de consiliu local din toate u.a.t.-

urile din Maramureș.  

Așadar, dacă există un punct de vedere cu care eu nu sunt de accord din 

partea consilierilor liberali, o să transmit acest lucru primarilor și poate că vă 

îndrumă ei să faceți lucrurile mai bune de la comisie până la plen.  

Consilierul judeţean Marinel Kovacs: Dacă totuși ați făcut această 

precizare, aduceți-vă aminte că în comisie am întrebat frumos și v-am spus că 

dvs. ați început să ne spuneți că de fapt nu se știe dacă proiectul ăsta îl putem 

implementa, eu am zis că în cazul ăsta de ce ne legăm la cap cu el, și așa mai 

departe. Eu v-am spus că dacă știți că toate acestea sunt importante pentru județ 

și știți că există surse de finanțare, atunci hai să le dăm drumul la toate! Iar dvs. 

ați spus că unul e complicat, că e dintr-un anumit domeniu, și nu mai știu ce! 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Nu,      

d-le consilier.Poate nu ați fost suficient de atent, dar eu am spus că nu toate 

aceste proiecte – pentru că noi am mai aprobat proiecte și pe cvadrilater, nu doar 

pe Programul România – Ucraina – vor fi acceptate la finanțare de către 

organismele finanțatoare, de către comisiile care verifică toate aceste proiecte. 

Sigur că sunt șanse destul de mici să obținem finanțare pentru toate, dar unele 

dintre ele sperăm să le câștigăm. Cu cât depunem mai multe, cu atât avem șanse 

mai multe. Dacă proiectele vor fi selectate, vom vedea la momentul oportun 

care vor fi sumele pe care consiliul judeţean și le va permite la acel moment. Eu 

am insistat, de dragul transparenței d-le Kovacs, să discutăm fiecare proiect în 

parte, astfel ca fiecare consilier judeţean din comisia de buget-finanțe să poată 

înțelege care este valoarea proiectului, partea de cofinanțare, partenerul, și ce 

reprezintă acest proiect.   

Mergem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului SAFETY - 

prevenirea și combaterea criminalității în regiunea de frontieră (SAFETY – 

prevention and fight against crime in the border region), propus spre finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-

2020 precum şi a cofinanţării acestuia.  

Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: Vorbim aici de integrarea studiului de fezabilitate 

al sistemului de supraveghere video a judeţului, un proiect mult discutat în 

ultimii ani, pe care am identificat o posibilă sursă de finanțare, împreună cu 

reabilitarea unor posturi de supraveghere de pe Vaser, în posesia Poliției de 

Frontieră și achiziția unor echipamente specializate.  

 

Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare și comisia juridică. 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.102/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului SAFETY - 

prevenirea și combaterea criminalității în regiunea de frontieră (SAFETY 

– prevention and fight against crime in the border region), propus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina 

ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACTION - 

intervenții comune în situații de urgență  (ACTION - joint interventions in 

emergency situation), propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 

Comun România - Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării 

acestuia.  
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Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: Aici avem un proiect în parteneriat cu I.S.U. 

Maramureș, cu Poliția Județeană, pentru a face față solicitărilor care vin din 

partea Comitetului pentru Situații de Urgență. Vor fi tot echipamente 

specializate, pe care ei să le utilizeze în cazul unor intervenții, dezastre sau alte 

astfel de evenimente.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Cu 

mențiunea că valoarea totală a proiectului este estimat undeva la 350 mii euro. 

 

Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare și comisia juridică. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.103/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ACTION - 

intervenții comune în situații de urgență  (ACTION - joint interventions  

in emergency situation), propus spre finanţare în cadrul Programului 

Operaţional Comun România - Ucraina ENI CBC 2014-2020  

precum şi a cofinanţării acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

ALTHERA – terapii alternative în Maramureş şi Ivano Frankivsk (ALTHERA – 

Alternative Therapies in Maramures and Ivano Frankivsk), propus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI 

CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia.  

Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: Aici Consiliul judeţean și-a propus să dezvolte un 

parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Maramureș. Știți că la un moment dat am aprobat 

indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate pentru locația Recea, 

care viza acolo un centru de echitație. Din păcate, în acest moment nu există 

finanțări pentru un astfel de obiectiv, dar acel spațiu ar putea primi o destinație 

medico-socială pentru terapii alternative, așa cum a fost gândit și inițial, în 

măsura în care Direcția, prin reorganizare, și-ar putea desfășura acolo anumite 

activități, ca spre exemplu, kinetoterapie, logoterapie și toate celelalte din 

această zonă, pentru că există un număr foarte mare de potențiali beneficiari 

care nu-și pot satisface astăzi aceste doleanțe de intervenție la copiii cu autism 

sau alte dizabilități.  

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Cu 

mențiunea că valoarea totală a proiectului este de aproximativ 1.164.000 de 

euro. 
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Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare și comisia juridică. 

 

 Consilierul județean Călin Bota: D-le președinte, pe proiectele de 

hotărâri nu au fost menționate sumele reprezentând cofinanțarea și cred că ar fi 

bine să fie menționate acum în plenul consiliului. 

 Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Sumele 

au fost discutate în comisia de buget-finanțe, au fost trecute în proiectele de 

hotărâri, fiecare ați avut multiplicat în mape valoarea totală a proiectului, 

valoarea grantului în euro, cofinanțarea consiliului județean Maramureș, precum 

și partenerul proiectului și observațiile pe fiecare proiect. 

 Aveți toate acestea în mape. Proiectele de hotărâri sunt cu sumele 

adoptate în comisia de buget-finanțe.  

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.104/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ALTHERA – 

terapii alternative în Maramureş şi Ivano Frankivsk (ALTHERA – 

Alternative Therapies in Maramures and Ivano Frankivsk), propus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina 

ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ETHNO – 

cultură și tradiții autentice (ETHNO – culture and authentic traditions), propus 

spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina 

ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia. 

Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: În acest caz vorbim despre un parteneriat cu 

Muzeul Etnografic și de Artă Populară, în care ne propunem reabilitarea 

Teatrului de Vară. Credem că acest obiectiv este oportun în acest moment 

pentru că programul finanțează astfel de obiective. De asemenea, ne mai 

propunem dotarea unor echipamente specializate 3D pentru holograme în ceea 

ce privește turiștii care vin în acest muzeu. Acestea sunt obiective generale, însă 

pe parcursul derulării proiectului vor mai fi și altele specifice – schimburi de 

experiențe sau alte activități de tip cultural – care vor fi în sarcina Muzeului. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Cu 

mențiunea că valoarea totală a proiectului este de 1.078.234,5 euro. 

Cofinanțarea Consiliului judeţean este de 58.792,95 euro. 

 

Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare, comisia juridical și comisia de cultură. 
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S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.105/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului ETHNO – 

cultură și tradiții autentice (ETHNO – culture and authentic traditions), 

propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania 

- Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului 

DRANICA.18-Promovarea patrimoniului imaterial al lemnului din Maramureș 

& Transcarpatia, ghid etnic pentru prelucrarea lemnului prin metode tradiționale 

(Promoting the immaterial wooden heritage of Maramures & Transcarpathia, a 

technical handbook for traditional woodworking), propus spre finanţare în 

cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-

2020 precum şi a cofinanţării acestuia. 

Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: Este un proiect al Muzeului Județean de Etnografie 

și Artă Populară care și-a propus să fie partener într-un alt proiect cu lider din 

Ucraina și care vor să facă parte de cercetare, culegere informații pentru 

întocmirea unui manual cum se realizează această draniță, să facă târguri de 

meșteri populari cu exemplificări, cu demonstrații live, pentru cei ce vor să 

învețe acum ori să-și îmbunătățească tehnica respectivă. Așa și-au propus ei 

acronimul de proiect, împreună cu liderul ucrainean, pentru că specific sunt 

minim doi parteneri dintre care unul ucrainean, și toate aceste elemente, de 

vizibilitate sunt convenite împreună cu ei.  

 

Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare și comisia juridică. 

 

S-a adoptat, cu 32 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.106/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului DRANICA.18-

Promovarea patrimoniului imaterial al lemnului din Maramureș & 

Transcarpatia, ghid etnic pentru prelucrarea lemnului prin metode 

tradiționale (Promoting the immaterial wooden heritage of Maramures & 

Transcarpathia, a technical handbook for traditional woodworking), 

propus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania 

- Ucraina ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: 

Continuăm cu ordinea de zi suplimentară, cu al doilea proiect, cel privind 

aprobarea promovării în parteneriat a proiectului Abordarea Inovatoare a 

Utilizării Biodiversității Pădurilor Carpatice (Innovative Approach of Usage of 

Biodiversity of the Carpathians Forests), propus spre finanţare în cadrul 

Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina ENI CBC 2014-2020 

precum şi a cofinanţării acestuia.  

Directorul executiv al Direcției de Dezvoltare și Implementare 

Proiecte, Claudia Breban: Am primit solicitarea de a intra ca parteneri și noi 

într-un proiect desfășurat tot împreună cu parteneri ucraineni, ca lideri de 

proiect. Bugetul alocat de către dânșii în discuțiile de negociere a fost undeva la 

40 mii euro. Investigațiile noastre ne-au dus undeva înspre zona de documentații 

tehnice pentru terenul pe care îl mai avem disponibil la Recea și pentru care nu 

am realizat încă documentații tehnice. Am propus să întocmim un studiu de 

fezabilitate pentru un Centru Agrocooperativa, așa cum se numea la momentul 

la care am înființat cooperativa, dar, din păcate, din bugetul consiliului județean, 

noi nefiind singurii membri fondatori ai acestei cooperative, nu am putut finanța 

la acel moment documentațiile tehnice. Așa că ni le propunem să le realizăm în 

cadrul unui proiect. 

  

Proiectul a fost avizat de comisia de buget-finanțe, comisia pentru 

strategii și proiecte de dezvoltare și comisia juridică. 

 

S-a adoptat, cu 33 voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.107/2018 

privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului Abordarea 

Inovatoare a Utilizării Biodiversității Pădurilor Carpatice (Innovative 

Approach of Usage of Biodiversity of the Carpathians Forests), propus spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Comun Romania - Ucraina 

ENI CBC 2014-2020 precum şi a cofinanţării acestuia 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de 

finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul 

culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2018. În urma 

discuțiilor pe care le-am avut în comisia de buget-finanțe, articolul 1 care se 

referă la proiectele pe cultură îl vom retrage, prin amendament, pentru că avem 

nevoie de o aprofundare a tuturor sumelor propuse în acest an pentru fiecare 

proiect. În același timp, proiectele legate de Centenar, cele care sunt prevăzute 

la articolul 2, rămân ca și anexă la hotărârea de consiliu județean. 

Așadar, vă supun votului amendamentul de retragere a articolului 1, 

celelalte articole se renumerotează, iar anexa va fi 1 în loc de 2. 
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Consilierul județean Ioan Buda: Avem aici un tabel cuprinzând numele 

solicitanților, care începe cu poziția 4, primele 3 lipsesc.  

Consilierul județean Gheorghe Marian: Sunt 3 capitole pentru care     

s-au depus. Primul e Centenarul, iar celelalte două sunt pe cultură. Și-atunci 

dosare sunt și la Centenar și la cultură. 

Consilierul județean Ioan Sas: D-le președinte, rog să se consemneze 

neparticiparea mea la acest proiect de hotărâre. 

Consilierul județean Teodor Ardelean: D-le președinte, vreau numai să 

sădesc la dvs. și la toți colegii mei ideea că va trebui să facem o ședință cât mai 

urgentă. În caz contrar, unele proiecte ies din termen, fără vina lor! 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Absolut 

de acord. Probabil săptămâna viitoare vom avea o ședință extraordinară. Până 

atunci se finalizează și proiectele în domeniul sportului și al tineretului. Toate 

sunt urgente și justifică o ședință extraordinară pe care o s-o facem. Vom vedea 

dacă și cultele vor fi finalizate până la acel moment.  

Vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru 

Dăncuș: D-le președinte, dintr-o posibilă situație în care m-aș afla în conflict de 

interese, nu voi participa la vot și la dezbateri pe acest proiect.  

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

Vă supun spre adoptare amendamentul formulat. 

 

Amendamentul a fost adoptat în unanimitate. 

 

S-a adoptat, cu 31 voturi pentru și două neparticipări la vot, 

 

HOTĂRÂREA NR.108/2018 

privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare 

nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, 

declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2018 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de 

preemţiune asupra terenului situat în Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, nr. 

22, judeţul Maramureş. Punctul de vedere al comisiilor, vă rog. 

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

Consilierul județean Gyongyike Bondi: Comisia juridică, aviz 

favorabil. 

S-a adoptat, cu 31 de voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.109/2018 

privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului  

de preemţiune asupra terenului situat în Sighetu Marmaţiei,  

str. Dragoş Vodă, nr. 22, judeţul Maramureş 
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Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: Proiect 

de hotărâre privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de 

preemţiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmaţiei, str. Dragoş Vodă, 

nr.22, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut sub numele de Fabrica de 

lapte, azi spaţiu comercial şi de producţie. 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. 

 

S-a adoptat, cu 32 de voturi pentru, 

 

HOTĂRÂREA NR.110/2018 

privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului  

de preemţiune asupra imobilului situat în Sighetu Marmaţiei,  

str. Dragoş Vodă, nr.22, judeţul Maramureş, Monument istoric cunoscut 

sub numele de Fabrica de lapte, azi spaţiu comercial şi de producţie 

 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea: La 

ultimul punct pe ordinea de zi avem o Notă privind execuţia bugetului propriu 

al judeţului, pe secţiuni, la 31 martie 2018, care nu necesită vot. 

Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru participare la dezbaterile de azi 

și declar ședința închisă. 

 

Drept pentru care s-a consemnat prezentul proces verbal, astăzi 26 

aprilie 2018. 

 

 

 PREȘEDINTE, 

     Gabriel Valer Zetea 

 

      SECRETAR AL JUDEȚULUI, 

                Aurica Todoran 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ghita Mihaela Valeria, consilier principal în cadrul 

Compartimentului Pregătire Ședințe, Transparență Decizională și Monitor 

Oficial – D.J.A.P. 

 


