ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES-VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 27 noiembrie 2008, ora 13,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Permiteţi-mi, vă rog, să începem această şedinţă extraordinară care a
fost convocată în baza Dispoziţiei nr.337 din 24.11.2008 a preşedintelui
consiliului judeţean, prin intermediul secretarului judeţului. Convocarea s-a
făcut în scris, prin invitarea consilierilor, publicarea comunicatului pe site-ul
consiliului judeţean şi afişarea la sediul instituţiei, cu precizarea datei, orei,
locului desfăşurării şedinţei şi proiectului ordinii de zi, precum şi publicarea
unui anunţ în presa locală, conform prevederilor legale.
Sunt prezenţi 28 consilieri judeţenţi, lipsesc domnişoara consilier Rácz
Éva Maria, domnii consilieri Pinter Jozsef, Ciocan Gheorghe, Buzgău Oliviu,
şi Ciucoş Liviu.
Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal
constituită.
Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi, vă
amintesc că, în conformitate cu prevederile art.46 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind
statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua
parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor, consilierul care fie personal, fie
prin soţ, soţie, afin sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes
patrimonial, respectiv are un interes personal în problema supusă dezbaterii.
Hotărârile adoptate cu încălcarea acestor prevederi sunt nule de drept.
Conform prevederilor legale, anunţarea interesului personal şi abţinerea de la
vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Proiectul ordinii de zi are 14 puncte din care propun scoaterea pct.11.
Proiect de hotărâre privind stabilirea îndemnizaţiei de şedinţă ai membrilor
Comisiei pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a judeţului Satu Mare
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară
activităţi conexe actului medical şi ai membrilor Comisiei de contestaţie,
conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României
nr.68/2008.
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Cu această modificare, supun aprobării proiectul ordinii de zi a
şedinţei. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc.
(Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.)
Trecem la primul punct de pe ordinea de zi,
1. Proiect de hoărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea
calităţii mediului prin înlăturarea efectelor produse de alunecări de
teren în localitatea Hodod, judeţul Satu Mare”.
Comisia de specialitate?
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Am avizat favorabil, Comisia de dezvoltare regională.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă sunt şi alte comentarii, observaţii ?
Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul
„Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înlăturarea efectelor produse de
alunecări de teren în localitatea Hodod, judeţul Satu Mare”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil din partea comisiei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, dacă sunt şi alte comentarii, observaţii ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Ambele proiecte sunt salutare dar aş dori să extindem puţin această
discuţie pentru că, într-adevăr, în zona Hodod sunt probleme foarte mari dar
şi în zona Bogdand. Mă refer la Babţa unde sunt probleme foarte mari. Eu aş
zice să găsim soluţiile cele mai urgente şi să ne ocupăm şi de zona respectivă
pentru că, sunt aproape în acelaşi loc şi problemele sunt la fel, poate chiar
mai grave.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Toate problemele privind alunecările de teren sunt în atenţia noastră.
În iulie-august s-a aprobat proiectul de hotărâre prin care am alocat bani
pentru elaborarea acelor hărţi, respectiv documentaţii tehnice, licitaţia este
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în desfăşurare, în care am spus, primul obiectiv elaborat va fi chiar zona
Babţa pentru că s-au produs şi în acest an alunecări de teren. Acest proiect se
referă la efectele alunecărilor de teren din anul 2006, în acest an
documentaţia tehnică a fost elaborată şi mâine este termenul de depunere la
Administraţia Fondului de Mediu ca să obţinem cofinanţarea acestor lucrări.
În primăvară, la următoarea sesiune, până atunci sper să realizăm celălalt
studiu de fezabilitate, tot aşa depunem pentru următorul, respectiv
următoarele tronsoane. Domnul arhitect şef poate să vă prezinte stadiul.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forna iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc. (Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate). Domnule
arhitect şef, prezentaţi.
Domnul arhitect şef Gheorghiu Aurelian:
A fost elaborată documentaţia de licitaţie pentru încheierea unui acord
cadru, în aşa fel încât, în cca 4 ani câştigătorul licitaţiei, şi este vorba de un
colectiv complex dintr-un program, geologi cu laboratoare autorizate
ş.a.m.d., să elaboreze studiile pentru toate alunecările semnificative din judeţ
care să stea la baza depunerii unor documentaţii de genul acesta.
Dumneavoastră aţi aprobat o anumită urgenţă, o anumită etapizare a
documentaţiilor, în 3 decembrie va fi deschiderea ofertelor şi anul acesta
vom cunoaşte câştigătorul licitaţiei.
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Aici s-a depus proiectul care a fost întocmit încă în primăvară de
consiliul judeţean. Suma a fost semnificativă şi este o idee excelentă de a
accesa bani Phare, este vorba de o porţiune de drum din localitatea Hodod de
care ştim de doi ani. De altfel, alunecările de teren sunt nişte lucrări foarte
delicate şi aici e o porţiune mică de drum care costă foarte mult, din această
cauză este o idee foarte bună că s-a mers pe această variantă.
Domnul consilier Govor Mircea:
Eu nu am ştiut situaţia din Hodod şi m-am referit strict la situaţia din
Babţa unde aţi văzut că un sat este în pericol şi am vrut să văd cât este de
actuală şi de prioritară această zonă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În lunile iulie-august am stabilit că din acest proiect care va fi prima
lucrare elaborată şi am spus, pentru că este afectată toată acea stradă cum
mergem dinspre Bogdand spre Babţa, că vom încheia primul contract
subsegvent pentru realizarea acelei zone.
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Mergem mai departe, următorul proiect de pe ordinea de zi este
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Sistem Informatic
Integrat al judeţului Satu Mare realizat la nivelul Consiliului Judeţean
pentru facilitarea accesului electronic al cetăţenilor şi instituţiilor la
serviciile administrative”.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Am dat aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte comentarii, observaţii, dacă sunt ?
Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptă în
unanimitate).
Următorul proiect,
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru proiectul „Sistem Informatic Integrat al
judeţului Satu Mare realizat la nivelul Consiliului Judeţean
pentru facilitarea accesului electronic al cetăţenilor şi instituţiilor
la serviciile administrative”.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Aviz favorabil.
Eu cred că pentru populaţie ar fi bine ca cineva să spună în două vorbe
despre ce este vorba în mod concret aici.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Acest proiect şi următoarele două, toate trei vizează aceiaşi problemă
şi au termen de depunere la Ministerul Telecomunicaţiilor ziua de mâine, 28
noiembrie (acesta fiind un termen pentru mai multe oproiecte cu fi nanţare
nerambursabilă) şi am să rog pe domnul director Pataki să le prezinte
împreună.
Domnul Pataki Csaba, directorul Direcţiei dezvoltare regională:
Este un pachet de proiecte de hotărâri care se referă la documentele
justificative care vor fi partea anexă şi partea cea mai importantă a
documentaţiei pe care o vom înainta mâine pe Programul Operaţional
Sectorial pentru creşterea competitivităţii, axa 3 gestionat de Ministerul
Telecomunicaţiilor. Este un proiect de investiţii, deşi estse un proiect de
sistem, peste 85 la sută din acest proiect vor fi investiţii care se împart în
4

două tipuri: investiţii în calculatoare, echipamente de calcul, respectiv
servere speciale pentru a realiza o reţea de comunicare la nivel judeţean,
respectiv softurile pentru gestionarea acestui sistem. Ideea proiectului este
pornit din partea cetăţeanului ca să creem un sistem suport pentru a facilita
accesul cetăţeanului la toate serviciile ce se pot opera online şi la care
furnizorii de servicii sunt autorităţile publice locale din Satu Mare.
Este un proiect care are ca prim grup ţintă instituţia consiliului
judeţean, respectiv cele 17 instituţii care sunt sub o formă sau alta coordonate
direct de consiliul judeţean, respectiv cele 64 unităţi administrativ-teritoriale,
adică comune şi oraşe din judeţ. Vom realiza un portal pe care vom putea
realiza operaţii online de genul avize, depuneri de documentaţii, dezbateri
publice, modificări online în anumite documente publice, tot ce ne permite
legea şi ne cere chiar la ora actuală legea de dezbateri pe proiecte de hotărâri
ş.a.m.d.
Vom asigura atât sistemul de suport fizic, cât şi sistemul de suport care
e dat de licenţele respective şi vor fi instruiţi un anumit număr de oameni din
instituţie pentru a utiliza acest sistem.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, ca urmare supun spre aprobare proiectul de hotărâre de
la pct.4. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptă în unanimitate).
5. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru proiectul
„Sistem Informatic Integrat al judeţului Satu Mare realizat la nivelul
Consiliului Judeţean pentru facilitarea accesului electronic al
cetăţenilor şi instituţiilor la serviciile administrative”.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, fac precizarea că se integrează în categoria finanţărilor
de doar 2 la sută, dacă nu sunt şi alte comentarii, observaţii, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptă în unanimitate).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „COMPAS 20 –
Concepţii şi Orientare Modernă, Planificare Armonioasă şi
Strategică până în 2020”.
Comisia de specialitate, vă rog.
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Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Am avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, domnul Pataki, prezentaţi şi acest proiect pe scurt.
Domnul Pataki Csaba:
Este un proiect pe care dorim să-l depunem de data asta, pe o altă axă,
pe dezvoltarea capacităţii administrative. Va cuprinde pe de o parte
realizarea şi promovarea unei strategii de dezvoltare a judeţului în termen
mediu până în 2020, care va porni de la consultări publice sectoriale,
respectiv, teritoriale, în întreg judeţul, instruirea unor specialişti, la fel grupul
ţintă iniţial va fi consiliul judeţean dar şi alţi poli de creştere din judeţ,
respectiv promovarea şi menţinerea interactivă a acestei strategii care se va
naşte prin implementarea acestui proiect. Termen de depunere 8 decembrie.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, observaţii la acest proiect ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
(Se adoptă în unanimitate).
7. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării pentru
proiectul „COMPAS 20 – Concepţii şi Orientare Modernă,
Planificare Armonioasă şi Strategică până în 2020”.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, observaţii? Dacă nu sunt, supun spre aprobare în forma
iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt. (Se adoptă în
unanimitate).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume către
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş” al judeţului
Satu Mare pentru proiectul «Informarea administraţiilor publice
locale de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş”
al judeţului Satu Mare prin implementarea de sisteme de
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor».
Comisia de specialitate, vă rog.
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Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a da cuvântul domnului colonel Strâmb să prezinte pe scurt
acest proiect, aş face o completare, la art.1 în locul sumei de 31.008,7 lei, am
înţeles că şi în comisia de specialitate a fost cu suma 31.641,53 lei, propun
aprobarea după ce va fi prezentat de domnul Strâmb.
Domnul col.Strâmb mulţumeşte membrilor consiliului judeţean pentru
că s-a reuşit realizarea implementării unui sistem performant privind
monitorizarea situaţiilor de urgenţă, prin asigurarea financiară a acestui
proiect de către consiliul judeţean. Referitor la proiect, consideră că acesta
este în folosul comunităţilor, a celor pe care inspectoratul este chemat să-i
apere şi va fi implementat în municipiile şi oraşele judeţului Satu Mare, în
subunităţile inspectoratului. Se constituie într-un factor de răspuns în timp
real la solicitările factorilor de risc din judeţ: inundaţii, alunecări de teren,
cutremure, ş.a.m.d. Îşi exprimă convingerea că şi consilierii cred în ceea ce
se doreşte să se facă în folosul comunităţilor.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
După şedinţa noastră din luna decembrie, dacă ne invitaţi să vedem
acel centru nou creat, poate ar fi util.
Domnul col.Strâmb invită consilierii, cu rezerva asigurării locurilor,
considerând că ceea ce s-a făcut în acel centru cu ajutorul consiliului
judeţean este comparabil cu oricare din Europa sub aspectul a ceea ce
înseamnă managementul situaţiilor de urgenţă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă sunt şi alte comentarii, dacă nu, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre cu acea modificare propusă. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,, Programe de
instruire ECDL pentru administraţia publică a judeţului Satu
Mare”.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Günthner Tiberiu:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, doamna Crişan, dacă doriţi să prezentaţi pe scurt acest
proiect.
Doamna Crişan Anca, şefa Serviciului resurse umane:
Proiectul se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual
din cadrul aparatului de specialitate şi instituţiilor subordonate, este pentru
obţinerea permisului european de conducere a computerului, un program de
formare profesională.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este această obligaţie de a organiza cursuri de formare profesională şi
acum reuşim să finanţăm aceste cursuri.
Domnul consilier Buda propune să se facă aceste cursuri, cel puţin o
parte, inclusiv consilieri judeţeni, prin Casa Corpului Didactic care este un
centru acreditat atât pentru formare, instruire, cât şi pentru examinare, cu
rezultate bune. Pentru că se doreşte reacreditarea centrului solicită să se
exprime intenţia în acest sens în câteva săptămâni.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Doamna director Iordache, în cursul lunii decembrie să contactaţi
consilierii judeţeni ca cei care doresc, din 2009 să începem pentru că există
acest drept şi obligaţie a consilierilor judeţeni de a participa la cursuri de
formare.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Daţi-mi voie să profit de această ocazie şi să amintesc că Legea 393
are un paragraf unde ne obligă să facem şi noi cursuri de perfecţionare, în
special pe administraţia publică. În acest sens, vă rugăm, pe grupuri, undeva
până la sfârşitul anului să ne trimiteţi propunerile dumneavoastră pentru anul
viitor în ce priveşte tipul de cursuri pe care aţi dori să le desfăşurăm. Eu am
propus un curs de achiziţii publice pentru consilierii judeţeni, pentru ca să ne
familiarizăm cu elementele Ordonanţei 34 şi orice alt tip de curs pe care
dumneavoastră îl consideraţi util pentru desfăşurarea activităţii noastre, vă
rog să-l propuneţi în scris până la sfârşitul anului.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt şi alte observaţii, comentarii, supun aprobării proiectul
de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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10.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului
,,Programe de instruire ECDL pentru administraţia publică a judeţului
Satu Mare”.
Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest proiect propun înserarea unui articol nou pentru a fi în forma
celorlalte proiecte de hotărâri. Sună în felul următor:
„Se asigură, de către Consiliul Judeţean Satu Mare, resursele
financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile
rambursării, respectiv decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din
instrumente structurale.”
Propun această completare care există şi la celelalte proiecte de
hotărâri şi aici nu a fost iniţial prevăzut dar, pentru conformitate aş propune
să fie şi acest articol înserat.
Observaţii ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre
cu modificarea propusă. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, 2 şi 4 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 57/2008 privind
aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Satu Mare cu unele
instituţii publice din judeţul Satu Mare în vederea finanţării şi
realizării în comun a unor activităţi culturale, sportive, şcolare şi
de interes public judeţean, modificată şi completată prin
Hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 96/2008, nr.
100/2008, nr. 143/2008 şi respectiv nr. 171/2008.
Domnul consilier Muzsnay arată că are un interes în acest proiect de
hotărâre şi din acest motiv nu votează.
Domnul consilier Govor Mircea propune să se facă un apel la cei care
mai sunt interesaţi pentru că sunt foarte multe asociaţii sportive şi activităţi
sportive în judeţ care nu ştiu ce trebuie să facă pentru a obţine o finanţare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În acest sens, rog relaţii cu publicul, mass-media, să pregătească un
anunţ publicitar care să apară săptămâna viitoare, marţi.
Comisia de specialitate, vă rog.
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Domnul consilier Konya Ladislau:
Comisia are aviz favorabil pentru hotărâre.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian:
Vreau numai să fac o completare, se fac cererile de fiecare entitate
juridică în parte şi trebuie să indicăm clar prin cine merge finanţarea. Vreau
numai să fac completarea la promovarea valorificării creaţiei populare cu
specific oşenesc, este o solicitare a Căminului Cultural de la Bixad, eventual
să se consemneze să nu fie vreo problemă.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Eu aş avea o propunere, consiliul judeţean cu cea mai dragă inimă
sprijină activităţile culturale şi sportive, dar, de mai multe ori am ridicat şi
mai de mult problema ca, la aceste activităţi să avem şi un răspuns, ce se
întâmplă cu aceste sume de bani direcţionate. Aş propune ca ulterior, după
folosirea acestor sume să ni se facă un referat, o informare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Nu este o rugăminte pur şi simplu. În planul de audit, pentru anul
2009, lunile ianuarie-februarie-martie au prevederi colegii de la
compartimentul de audit intern de a verifica modul de utilizare a acestor
sume pentru fiecare beneficiar conform contractelor încheiate.
Domnul consilier Konya arată că şi până acum a fost în fiecare an
acest raport.
Domnul vicepreşedinte Macec aminteşte că în fiecare an s-au făcut
aceste finanţări, iar referitor la propunerea domnului Govor de a face un
anunţ public, confirmă că se va face dar având în vedere că în fiecare an se
finanţează acest tip de activităţi şi cetăţenii cunosc acest lucru.
Are loc un schimb de replici neprincipiale din partea domnului
consilier Govor care-l numeşte pe domnul vicepreşedinte Macec “bolnav”.
La rândul său acesta solicită domnului preşedinte să oprească intervenţia
domnului consilier Govor. La sfârşit, domnul consilier Govor spune că nu a
vrut să jignească pe nimeni.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate). Bineînţeles cu acea completare propusă de domnul
vicepreşedinte Ştef care oricum, rezultă şi din cererea depusă.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu special pentru
activitatea sportivă a domnului Emanuel Gyenes.
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Comisia de specialitate ?
Domnul consilier Konya Ladislau:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.203/2008 privind atribuirea în
folosinţă gratuită a unor spaţii din sediul Palatului Administrativ.
Vreau să vă informez că reuşim să asigurăm şi pentru reprezentantul
C.N.A.-ului o mică încăpere în palatul administrativ.
Comisia de specialitate, vă rog.
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Govor Mircea face precizarea că cel care a aprobat
acest spaţiu estse consiliul judeţean şi nu o persoană separată şi aceasta este
dorinţa tuturor consilierilor de a acorda C.N.A. acest spaţiu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
Vă mulţumesc pentru participare la şedinţă şi vă invităm să luaţi parte
la manifestările organizate cu ocazia sărbătorii Zilei Naţionale şi candidaţilor
le doresc succes în alegeri !
PREŞEDINTE,
SERETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red.Sz.E.
2 ex.
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