ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROCES- VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Satu Mare din 15 decembrie
2008, ora 13

Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs :
Permiteţi-mi, vă rog, să încep această şedinţă ordinară care a fost
convocată în baza Dispoziţiei nr.352 din 10 decembrie 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 proiectul ordinii de zi, precum şi publicarea unui
anunţ în presa locală, conform prevederilor legale.
Sunt prezenţi 27 consilieri judeţeni, lipsesc domnul senator deocamdată
Günthner Tiberiu, domnii deputaţi Buda Viorel Vasile, Ciocan Gheorghe şi
Holdiş Ioan, respectiv domnii consilieri judeţeni Rus Ioan, Kira Beniamin. Ca
urmare, majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi şedinţa este legal
constituită.
Pentru început, o rog pe doamna secretar al judeţului, Bota Cornelia să
supună spre aprobare procesul verbal a şedinţei ordinare din data de 13
noiembrie, precum şi cel al şedinţei extraordinare din 27 noiembrie 2008.
Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia:
Cu ocazia şedinţei extraordinare din 27 noiembrie şi a şedinţei ordinare din
13 noiembrie au fost postate pe site, au fost redactate şi pe suport scris şi date
publicităţii. Dacă sunt obiecţii pentru consemnările făcute în cele două procese
verbale, pe rând vă consult, dacă procesul – verbal din 13 noiembrie consideraţi
că ar trebui să fie completat sau să consemnăm şi altceva vă rog să-mi spuneţi, şi
respectiv pentru şedinţă din 27 noiembrie acelaşi lucru, dacă sunt obiecţii sau
dacă consideraţi că nu a fost consemnat fidel ceva din susţinerile
dumneavoastră.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt obiecţii supun aprobării procesul verbal din 13 noiembrie.
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Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. Supun aprobării procesul
verbal din 27 noiembrie . Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Înainte de a trece la discutarea materialelor de pe ordinea de zi vă
reamintesc 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 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 obligatoriu în procesul
– verbal al şedinţei.
Ordinea de zi comunicată are 12 puncte. Faţă de această listă propun
introducerea pe ordinea de zi a următoarelor 3 proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume prevăzute în
anexa nr.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr.19/2008 privind
repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare alocate
judeţului Satu Mare pe anul 2008, prin Legea bugetului de stat pe
anul 2008 nr. 388/200, respectiv repartizarea unor cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte
de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare să achiziţioneze un bun imobil compus din casă
şi teren.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor
nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 138/2008,
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „
Luna Şes”
Dacă aveţi observaţii, dacă nu, supun la vot spre aprobare proiectul ordinii de
zi cu aceste trei proiecte noi incluse pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Se aprobă în unanimitate
ordinea de zi.)
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei 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
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membrilor Comisiei de contestaţie, conform dispoziţiilor O.U.G.
nr.68/2008.
Comisia de specialitate?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Din partea Comisiei economico-financiare aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Observaţii? Dacă nu sunt supun spre aprobare.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Nu participă la vot, deci sunt patru plus patru consilieri judeţeni. Doamna
Bota nominalizaţi.
Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia:
Domnul Buda, domnul Draveczky Carol în Comisia de contestaţie,
domnul Paşca Vasile, domnul Ardelean Ioan Mircea, din partea P.N.L
domnul Pal Nicolae Mircea, domnul Pinter Jozsef, din partea P.D.-L domnul
Holdiş Ioan, domnul Puie Dorin.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Dacă avem majoritate?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă rugăm să consemnaţi acest aspect în procesul- verbal că persoanele
nominalizate s-au abţinut de la vot. ( Hotărârea a fost adoptată cu: 20 voturi
pentru)
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Proiect de hotărâre privind aprobarea pe anul 2009 a preţurilor
medii ale principalelor produse agricole reprezentând venituri din
cedarea folosinţei bunurilor (arendă) obţinute în natură,conform art.62
alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
Comisia de specialitate.
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef :
Comisia de specialitate. Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii? Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre în
faza iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate)
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Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.15/2008 privind utilizarea unor sume alocate din
fondul de rulment al Consiliului judeţean Satu Mare pe anul 2008, cu
modificările ulterioare.
Înainte de a cere avizul comisiei de specialitate, colegii de la Comisia de
drumuri ne-au informat că vor o modificare în programul de drumuri, care ar
avea influenţă şi asupra acestui proiect de hotărâre. Iniţial au prevăzut la
fondul de drumuri 325 mii repunerea în fondul de rulment, iar dânşii propun
213 mii, având în vedere doar o lucrare de pietruire a drumurilor judeţene în
raza localităţii Domăneşti. Cei care sunteţi la Comisia de drumuri am înţeles
că s-a votat în unanimitate, dar ca să aprobăm programul de drumuri
presupune în prealabil să modificăm şi acest proiect de hotărâre. În loc de
325 mii să prevedem doar 213 mii. Având în vedere aceste introduceri,
comisia de specialitate.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
În cadrul Comisiei pentru activităţi economico – financiare noi am discutat
acest proiect şi l-am avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aş propune aprobarea proiectului de hotărâre cu acea menţionare,
modificare, în loc de 325 mii propun 213 mii.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate.)
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului
Satu Mare şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din bugetul judeţului pe anul 2008.
Comisia de specialitate?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii? Dacă nu sunt, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2008.
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Comisia de specialitate?
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Şi la acest proiect aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. ( Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.20/2008 privind defalcarea sumelor alocate
pentru servicii şi lucrări de drumuri din bugetul propriu al judeţului
Satu Mare, bugetul împrumutului intern şi din fondul de rulment al
Consiliului Judeţean Satu Mare, pe anul 2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
Comisia de specialitate?
Domnul consilier judeţean Govor Mircea Vasile:
Comisia de specialitate a propus pentru drumul judeţean DJ 195 C
Moftin- Domăneşti, să suplimenteze cu 1 miliard 120 mii lei.
La capitolul întreţinere drumuri judeţene pietruite acolo să alocăm 304 mii,
deci 3 miliarde 40 mii lei vechi. Aceasta ar fi modificarea, în plus 112 mii lei
noi şi diminuăm poziţia 1 de la reparaţii capitale la obiectul Pod D.J. 108 M,
km.50+734 peste râul Crasna în localitatea Berveni şi poziţia 11 şi 15.
Aceasta ar fi modificarea care am stabilit-o şi ne-am înţeles în Comisia
tehnică. Propunem colegilor din consiliul judeţean să aprobaţi această
modificare. Este vorba de fapt, de repararea drumului de la Domăneşti, la
podul de la Domăneşti.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Ca urmare, proiectul de hotărâre modificat ar fi în locul sumei de 325
mii, care apare la rândurile 11 şi 15 apar sumele de 213 mii şi cu diferenţa se
majorează rândul 27, care va fi atunci 304 mii lei.
Dacă sunt şi alte observaţii?
Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în formă iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulilor şi dispoziţiilor privind
prevenirea situaţiilor de urgenţă pentru domeniul public şi privat al
judeţului.
Comisia de specialitate?
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Domnul consilier judeţean Pal Nicolae Mircea:
Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al judeţului,
dezvoltare urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
amenajarea teritoriului a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Observaţii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare
Comisia de specialitate?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Observaţii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui
imobil din domeniul public al judeţului Satu Mare aflat în
administrarea Direcţiei Generale de Protecţie a Copilului a judeţului
Satu Mare, Asociaţiei Albert Schweitzer
Comisia de specialitate?
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva:
Comisia de specialitate a avizat favorabil, cu atât mai mult că este vorba
despre prorogarea acestui contract de dare în folosinţă.
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
Şi noi am avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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Vă mulţumesc. Observaţii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor
Beltiug, Socond şi Terebeşti, pentru a fi deservite de Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Ardud.
Comisia de specialitate.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a analizat proiectul de hotărâre şi l-a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Observaţii?
Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate).
Proiect de hotărâre privind modificarea capitalului social al S.C.
Drumuri Judeţene Satu Mare S.A.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia de specialitate.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Din partea comisiei economice, aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Alte observaţi?
Domnul consilier judeţean Govor Mircea Vasile:
Şi din partea comisiei tehnice, aviz favorabil.
Domnul consilier judeţean Pal Nicolae Mircea:
Şi din partea comisiei domeniului public, aviz favorabil.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva:
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Iniţial, comisia juridică a propus amânarea acestui proiect de hotărâre,
având în vedere că este în interesul judeţului, privind în primul rând
privatizarea şi aceste imobile care încă, nu pot fi elucidate intră în
proprietatea privată a judeţului şi considerăm că nu suferă probleme în
modalitatea în care s-au propus.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Aş avea o rugăminte colegilor care fac parte din Adunarea Generală a
Acţionarilor. Este foarte important ca la şedinţa de A.G.A. a Drumurilor
Judeţene din data de 19 ianuarie 2009, vă rog foarte mult să faceţi efortul să
fiţi prezenţi. E foarte important, deoarece acolo veţi lua decizii importante
privind capitalul social. Fără acea hotărâre A.G.A. se prelungeşte termenul cu
încă 30 de zile. De aceea, am stabilit data de 19 ianuarie 2009, este un termen
destul de îndelungat să vă puteţi programa această dată. Insistăm şi vă rugăm
foarte mult să ne ajutaţi să fiţi prezenţi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt alte observaţii supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
formă iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
Proiect de hotărâre privind redistribuirea unor sume prevăzute în anexa
nr.1 din Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.19/2008 privind
repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare alocate judeţului Satu
Mare pe anul 2008, prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.
388/200, respectiv repartizarea unor cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură care
necesită cofinanţare locală, pe anul 2008, cu modificările şi completările
ulterioare.
Comisia de specialitate.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii? Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
forma iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate).
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Proiect de hotărâre privind mandatarea Preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare să achiziţioneze un bun imobil compus din casă şi
teren aferent.
Comisia de specialitate.
Domnul consilier judeţean Pal Nicolae Mircea:
Comisia pentru domeniul public şi privat al judeţului, dezvoltare
urbanistică, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, amenajarea
teritoriului - aviz favorabil.
Doamna consilier judeţean Mărginean Maria Eva :
Şi comisia juridică avizează favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii? Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
forma iniţiată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr.138/2008, privind
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, Luna Şes .
La acest proiect de hotărâre, noi iniţial am propus 7 membri în Consiliul de
administraţie, 4 de la Consiliul Judeţean şi 3 de la Consiliul Local Negreşti Oaş.
Domnul primar şi respectiv consiliul local au venit cu o solicitare către noi.
Având în vedere că sunt trei formaţiuni politice în Negreşti – Oaş în loc de trei
locuri să aibă Consiliul Local Negreşti –Oaş patru locuri şi Consiliul Judeţean
Satu Mare cinci locuri. Ca urmare Consiliul de Administraţie să fie format din
nouă membri. În acest sens, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Satu
Mare şi primar pentru fiecare formaţiune politică de la consiliul judeţean,
respectiv de la Consiliul Local Negreşti – Oaş fiecare formaţiune politică să
aibă câteun reprezentant. Când, am discutat acest subiect din partea P.S.D. era
prevăzut domnul consilier judeţean Ciocan Gheorghe, care între timp a devenit
deputat. Din partea P.N.L. era prevăzut domnul consilier judeţean Rus Ioan, iar
din partea P.D.-L domnul consilier judeţean Holdiş Ioan. Acum, ar trebui să
facem propunerile, astfel încât în cursul acestui an să putem semna şi înregistra
această asociaţie. Pentru postul de cenzor, care trebuie să fie expert contabil
înregistrat în Tabloul Experţilor Contabili eu aş propune pe domnul Ciorbă
Simion, fost consilier judeţean şi care este expert contabil şi îndeplineşte aceste
atribuţii şi calităţi, iar pe de altă parte este şi la subiect cu problema „Luna Şes”,
având în vedere faptul că a fost şi un mandat consilier judeţean. Acest aspect lam discutat împreună cu dânsul, respectiv cu domnul primar Bura Nicolae. Ca
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urmare, aş dori să faceţi câteo nominalizare, respectiv după aceea să trecem la
aprobare prin vot secret cu buletine de vot a persoanelor nominalizate. Din
partea Consiliului Local Negreşti-Oaş, domnul director executiv Pataki Csaba
prezentaţi cine sunt persoanele desemnate.
Domnul director executiv Pataki Csaba:
Printr-o adresă venită astăzi de la Consiliul Local Negreşti – Oaş propunerile
sunt următorii patru membri: Bura Nicolae – primar, Buboi Vasile – consilier
local, Miclăus Mihai – consilier local, Marincaş Gheorghe – consilier local.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aştept propuneri din partea fiecărei formaţiuni.
Domnul consilier judeţean Kovacs Máté:
Din partea grupului U.D.M.R. îl nominalizăm pe domnul consilier judeţean
Draveczky Carol.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea Vasile:
Din partea grupului P.S.D. îl nominalizăm pe domnul consilier judeţean
Ardelean Ciprian George.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Din partea grupului P.N.L îl propunem pe domnul Big Gheorghe.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Nu propuneţi consilier judeţean?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Nu este obligatoriu. Domnul Big Gheorghe este economist.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Din partea grupului P.D.-L îl propunem pe domnul Jurje Cristian. Este
inginer şi consilier local.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aceste persoane trebuie să reprezinte consiliul judeţean. Personal, nu am
nimic împotrivă.
Doamna consilier judeţean Mărginean Èva Maria:
Din moment ce Consiliul Judeţean Satu Mare alocă banii, deşi la o adică
când este vorba despre destinaţia unor sume de bani, totuşi „dătător de ton”
ar trebui să fie Consiliul Judeţean Satu Mare. Nu degeaba sunt din partea
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consiliului judeţean nu ştiu câţi reprezentanţi şi din partea Consiliului Local
Negreşti – Oaş.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Eu cred, că oricum e bine. Aveţi dreptate cu siguranţă. Consiliul Judeţean
Satu Mare are reprezentanţi acolo şi trebuie să se folosească de acest lucru.
Acest A.D.I. şi l-aş ruga pe domnul director executiv Pataki Csaba să ne
explice ce sarcină vor avea aceste persoane din A.D.I. Pentru că cei de la
Negreşti- Oaş cu toată sinceritatea , cu tot aportul nostru la acest
proiect dânşii ştiu cel mai bine ce este de făcut şi fiind aproape acolo de
situaţia reală vor putea gestiona mai bine lucrurile. De aceea, am dorit şi noi
să fie din Negreşti – Oaş reprezentantul nostru ca să se descurce, să înţeleagă
şi să lucreze în acest sens. Cei care sunt acolo vor trebui să lucreze. Mie îmi
este indiferent cine pe cine desemnează. Este foarte important să-i dăm
drumul să înceapă să lucreze.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă rămân aceste propuneri o rog pe doamna director executiv Iordache
Adelia să pregătească buletinele de vot.
Domnul consilier judeţean Petric Octavian:
Eu cred, că este un contract între două unităţi. Una este consiliul Judeţean
Satu Mare şi al doilea este Consiliul Local Negreşti – Oaş. Dacă consiliul
local este reprezentat de consilieri locali atunci mi se pare normal ca şi noi,
consiliul judeţean să avem reprezentanţi din aparat sau din cadrul
consilierilor judeţeni.
Domnul consilier judeţean Riedl Rudolf:
Întrebarea mea este una singură. Ce siguranţă avem noi, că acei
reprezentanţi să fie chiar şi consilieri din Negreşti - Oaş sau cetăţeni din
Negreşti- Oaş vor reprezenta într-adevăr interesele Consiliului Judeţean Satu
Mare? În acest sens sunt mai multe posibilităţi. Pe de o parte, cei care fac
parte acum din consiliul judeţean să le explice că votul lor va fi dirijat de
către reprezentanţii noştri direct, să semneze un angajament prin care ei vor
respecta acest vot. Trebuie să găsim o soluţie pentru că fără „avocatul
dracului”nu cred că ne vom descurca într-o situaţie în care vor fi divergenţe.
Domnul consilier judeţean Ardelean Ciprian George:
Cred că, raţionamentul pentru care noi trebuie să desemnăm nişte persoane
este tocmai de a avea cu cine să discutăm în consiliul judeţean. Ori,
desemnând pe cineva din Consiliul Local Negreşti- Oaş nu cred că va veni
niciodată la şedinţa consiliului judeţean să ne dea explicaţii şi eventual

11

lămuriri cu ceea ce se întâmplă. Tocmai de aceea ar trebui să fie persoane din
interiorul nostru pentru că noi aici vrem să discutăm despre aceasta.
Domnul director executiv Pataki Csaba:
A.D.I „Luna Şes” ar trebui să gestioneze atât proiectul care se derulează în
continuare şi să dezvolte toată zona tot ce înseamnă „Luna Şes” , respectiv la
procentele cotă parte de participare în forma aprobată înseamnă 51% pentru
consiliul judeţean şi 49% pentru consiliul local. Această entitate va avea o
adunare generală formată din preşedinte şi din primar. Din rândul lor se va
alege preşedintele asociaţiei, dar reprezentativitatea a fost gândită paritar.
Trebuie păstrat un echilibru. Ca şi sarcini vor avea pe de o parte, de a
gestiona investiţiile pornite, iar pe de altă parte să identifice în comun noi
oportunităţi de-a dezvolta zona, care ar putea însemna atragerea fondurilor
guvernamentale, fonduri prin proiecte respectiv parteneriat public privat. Va
fi o entitate cu răspundere.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şi eu aş prefera să fie consilieri judeţeni pentru că este un subiect pe care îl
discutăm şi îl vom dezbate în permanenţă, chiar dacă ţineţi minte la un
moment dat era această problemă, dacă funcţia de consilier judeţean este sau
nu compatibilă cu membru în Consiliul de Administraţie la acest A.D.I.
Concluzia a fost că este compatibilă. Nu este un conflict de interese.
Doamna secretar al judeţului Bota Cornelia:
După toate regulile reprezentativităţii pentru acţiuni de decizie privitor la
interesul judeţului trebuie să avem reprezentativitatea care este impusă de
Statutul A.D.I. Consider că, ar putea deveni un conflict de interese a unui
consilier local care reprezintă consiliul judeţean. Prin urmare consider că, ar
trebui să mai reflectăm şi să propuneţi un reprezentant care să nu „cadă în
păcate” atunci când ia decizii.
Domnul consilier judeţean Puie Dorin Ionel:
Rectific. Sălăgean Ioan Gheorghe din partea P.D-L.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
P.N.L-ul ? Nu propune şi P.N.L.-ul totuşi un consilier judeţean?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Noi păstrăm propunerea şi dacă este cazul noi putem introduce un articol în
A.D.I. foarte simplu sau un alineat în care se spune că reprezentarea în cazul
unor decizii de un anumit tip să se facă prin mandat. Noi o să avem încredere
şi domnul Big Gheorghe va reprezenta întocmai interese judeţului. Noi
garantăm pentru dânsul.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Nu are calitatea de consilier local?
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Nu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bine. Reluăm propunerile făcute.
Domnul consilier judeţean Ciucoş Liviu:
Nu ar trebui să supuneţi la vot dacă îi dăm voie să intre din afara consiliului
judeţean sau nu? După care să vină propunerile.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Este un Statut. Statutul şi legea dacă nu interzice înseamnă că este permis.
Deci, atunci propuneţi dumneavoastră din partea noastră, dacă nu doriţi, noi
vom merge şi pe varianta asta. Noi, nu avem timp să ne ocupăm. A.D.I este o
chestiune foarte serioasă, credeţi-mă, şi nu o să avem timp să ne ocupăm
foarte serios de ea. Trebuie să fie oameni de acolo, să cunoască situaţia de
acolo, să fie buni specialişti. Este o chestiune de permanenţă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pentru că nu este un conflict de interese, reprezintă judeţul. În cazul în
care, cei care vom face parte din acest Consiliu de administraţie şi constatăm că
reprezentantul consiliului judeţean nu ia decizii în interesul consiliului judeţean,
facem referat în acest sens şi automat propunem schimbarea. Şi aceşti membri în
Consiliul de administraţie, pe de o parte cei care reprezintă judeţul Satu Mare,
consiliul judeţean. Trebuie să luăm decizii în comun şi aceea decizie comună să
o prezentăm în faţa A.D.I.
Ca urmare, o rog pe doamna director executiv Iordache Adelia, să
pregătească buletinele de vot.
Propun, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi : Diverse.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea Vasile:
Am lăsat pentru diverse, ceea ce am vrut să discut şi despre drumurile
judeţene. Felicit conducerea consiliului judeţean şi pe toţi colegii noştri.
În sfârşit, s-a luat o decizie înţeleaptă, să se privatizeze Drumurile
Judeţene. Văd că se poate face şi într-un ritm mai alert. Este un pas foarte mare
înainte şi o să fie salvată această societate şi consiliul judeţean o să aibă de
câştigat de pe urma acestei privatizări.
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În general, anul acesta, şi în special lunile de toamnă spre iarnă, ne-au
favorizat în ceea ce înseamnă lucrările pe drumurile judeţene, inclusiv pietruit,
plombări, asfaltări.
Văd că timpul s-a modificat şi am o rugăminte stimaţi colegi, şi vreau să
discutăm ceea ce urmează deja, pentru anul viitor. Aş insista, şi vă rog, să vedem
cât mai repede posibil ceea ce trebuie să facem pentru anul viitor în ceea ce
înseamnă infrastructura în judeţul Satu Mare. Trebuie să ne pregătim de pe acum
„Căruţa” trebuie să o facem iarna şi „sania” vara. Să începem să demarăm
pentru plombări, pentru anul care vine, să nu ne trezim că în luna aprilie-mai
începem licitaţiile şi se termină în luna august.
Rog toţi colegii, conducerea consiliului judeţean, pe cei de la Direcţia
tehnică sunt aici şi probabil ne aud să începem să lucrăm într-un ritm cât se
poate de alert în aşa fel, încât în primăvară când începe dezgheţul să putem să
intervenim pe drumurile judeţene. Sunt mulţumit să văd că încet, încet lucrurile
încep să se deblocheze. Probabil, în anul care vine o să aducem o satisfacţie
pentru locuitorii acestui judeţ şi o să ne ocupăm de lucruri stringente. Aici mă
refer inclusiv la Groapa de gunoi a judeţului, care este vitală pentru municipiul
Satu Mare. Ei sunt cei mai afectaţi şi sper să reuşim să deblocăm anul această
mare lucrare. Vă rog, să găsim o soluţie odată şi pentru totdeauna. Pentru că din
2002 eu am spus-o şi în comisia din care fac parte, acest proiect tot tergiversează
şi suntem în anul 2008. dacă mai stăm până în 2010 nu mai avem niciun ban.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest subiect direcţia de specialitate lucrează la elaborarea caietului
de sarcini pentru plombare, chiar în ideea de a avea continuitate, totdeauna să
avem un contract dacă trebuie intervenţie şi dacă vremea ne permite. Aş propune
ca în cursul lunii ianuarie să elaborăm o listă de priorităţi pentru anul viitor
inclusiv pe tipul de lucrări, după care putem trece la includerea în buget sau
paralel includerea în buget a elaborării documentaţiilor de specialitate, astfel
încât pe măsura timpului să putem demara începerea lucrărilor în continuare.
În ceea ce priveşte doresc să vă consult într-un subiect. În această lună
mai facem o şedinţă extraordinară în care vom discuta ultimele aspecte privind
închiderea exerciţiului financiar să nu fim în situaţia de a înapoia nici un leu
bugetului de stat. Aceasta este o prioritate şi conform tradiţiei să mai şi ciocnim
şi să urăm un an nou fericit. Aş prefera să fie acea şedinţă în care şi
parlamentarii noştri să fie prezenţi alături de noi. Ca urmare, vreau să vă consult
asupra datei. Întrebarea este ori în 22, 23 decembrie dar parlamentarii nu vor fi
acasă.
Eu aş propune ziua de luni 29 decembrie 2008 ora 13. Singura excepţie
dacă Trezoreria va avea un alt program. Potrivit informaţiilor mele în 29
decembrie va lucra, dar nu este încă o informaţie finalizată.
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Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Două lucruri, domnule preşedinte. Referitor la drumurile judeţene. Am
să rog colegii din consiliul judeţean să analizeze. Noi reuşim să finalizăm
împreună cu aparatul tehnic şi împreună cu cei de la Drumuri Judeţene în maxim
două luni finalizarea definitivă atât a neclarităţilor referitoare la capitalul social,
cât şi la stabilirea şi evaluarea a punctului valorii acţiunii. V-aş ruga să facem o
analiză în cursul lunii ianuarie şi până atunci să ne gândim ce metodă de
privatizare am agrea. Ar fi varianta vânzării de acţiuni sau varianta unei majorări
de capital social sau alte variante care sunt dorite.
Vă rog, să discutaţi în grupuri şi să analizaţi şi să avem cu toţii un punct
de vedere comun, aşa cum am reuşit sau parţial am reuşit. Sper să definitivăm
astăzi şi cu Groapa Ecologică.
Am să rog colegii care fac parte din comisia referitoare la Groapa
Ecologică să nu plecăm după şedinţă şi să ne reunim la cabinetul domnului
preşedinte şi să avem o discuţie finală. Avem punctele de vedere ştim noutăţile
finale şi să adoptăm o poziţie comună referitoare la Groapă. Mă refer la cei care
sunt desemnaţi în Comisia referitoare la găsirea soluţiilor pentru Groapa
Ecologică.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte probleme?
Domnul consilier judeţean Buzgău Oliviu Aurel:
Eu revin cu o problemă care sunt convins că o cunoaşteţi. Mă refer la
drumul de la Tăşnad- Cean şi la încă un drum care a fost scos de la priorităţi.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin cunoaşte problema pentru că am mai
discutat-o. Este drumul de la Eriu – Sâncrai – Satu Mic – Mihăieni, care a fost
început în urmă cu câţiva ani şi abandonat. Acum este un proiect la Hotărârea
577. Drumul de la Cean este de şapte ani tot în faza de proiecte şi amânări.Aşa
este şi drumul de la Eriu –Sîncrai – Satu Mic – Mihăieni- Acâş.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Referitor la aceste probleme ridicate, în ceea ce priveşte drumul de la
Tăşnad – Cean. Pe de o parte, împreună cu Consiliul Judeţean Bihor s-a reuşit
elaborarea documentaţiei pentru tot drumul Tăşnad – Marghita. Încă trebuie
făcute nişte completări la documentaţie, se lucrează la ea pentru a fi depusă spre
finanţare pe P.O.R. Şansele sunt mai mici, sincer. Propun să fie acel drum, este
vorba despre 9 km. Să fie tratat cu prioritate, având în vedere traficul intens şi că
drumul este impracticabil. Aici vreau să vă spun o informaţie: am trimis o
somaţie pentru firma care a executat lucrările şi care sunt în garanţie să vină şi
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să repare. Termenul este, dacă nu mă înşel 21 decembrie 2008. Domnul director
executiv Şereş Ioan ne va spune cu exactitate. Este vorba, chiar despre o firmă
din Tăşnad, iar dumneavoastră ca şi consilier judeţean o cunoaşteţi. Am trimis
somaţie în acest sens. Cealaltă lucrare care spuneţi dumneavoastră pe Hotărârea
577, este pe programul de drumuri. Sper, ca anul viitor să avem fonduri mai
mari la acest capitol, să avem mai mulţi bani la acest capitol prin Programul
Guvernamental pentru că în acest an nu s-a reuşit să se demareze dintr-o sumă
de 5.000.000 de lei. Au fost lucrări finalizate, dar majoritatea care au fost
cuprinse, şi sunt convins că şi această lucrare necesită undeva la 2 -3 milioane
de lei. N-am văzut documentaţia. Aceasta înseamnă bugetul pe jumătate de an
dacă mergem pe Hotărârea 577. Poate, altă sursă ar fi benefică pentru drumul
Tăşnad – Cean.
Domnul consilier judeţean Paşca Vasile:
Aş avea o problemă. Este drumul D.N. de la Marna de 2 km. Este
impracticabil.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Drumul acela este în raza comunei Sanislău. Este un drum comunal.
Acolo există două variante. Ori, comuna Sanislău şi noi trebuie să avem o
discuţie cu ei să-i ajutăm să prevadă în buget şi să realizeze acel drum sau să-l
reclasificăm. Există două variante. Nu există cale de mijloc.
Domnul consilier judeţean Paşca Vasile:
Cred, că cea mai bună treabă este să fie reclasificat, să fie drum
judeţean.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte să continuăm discuţia şi în acest sens aş propune să votăm.
Propun aceeaşi metodă cum am mai procedat. Încercuim varianta care o
considerăm bună şi tăiem varianta pentru care nu optăm. Rog Comisia de
validare şi de numărarea voturilor, strângeţi buletinele de vot. Intraţi, vă rog pe
rând în cabina de vot. Putem continua. Am verificat harta. Într-adevăr este vorba
despre un drum comunal. Trebuie să vedem care ar fi posibilităţile de finanţare.
Totuşi, aş ruga Comisia de drumuri, am discutat şi cu colegii din direcţia de
specialitate să ne întâlnim şi să stabilim, pentru că sunt declarate multe drumuri
judeţene, dar funcţional şi legal nu se încadrează în categoria de drumuri
judeţene. De aceea, sunt blocaţi să acceseze fonduri. De exemplu, pe F.A.D.R.
pentru că Drumurile Judeţene nu pot participa la astfel de lucrări. Sunt alte
drumuri, care deşi ar trebui conform legii să fie declarate drumuri judeţene sunt
încadrate drumuri comunale. Un exemplu unde am fost nu demult. Este vorba
despre Cehal. Ápropos, cum virăm de pe drumul judeţean Tăşnad – Marghita la
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stânga este o porţiune care este declarată la ora actuală ca drum comunal deşi
este normal drum judeţean. Există însă un drum de pământ de la Cehal către
Tăşnad care este declarat drum judeţean şi vă spun eu este vorba despre un drum
de pământ. Din câte am înţeles eu şi Sanislăul pregăteşte pe F.A.D.R proiect.
Poate, că acel drum este inclus în F.A.D.R Dacă este inclus este un caz fericit,
dacă nu, haideţi să vedem unde l-am putea cuprinde. Oricum în zona respectivă
şi o să-l rog pe domnul director executiv Pataki Csaba să prezinte încă odată acel
proiect pe cooperare transfrontalieră prin care elaborăm documentaţii pentru
drumurile din zona respectivă şi care sunt perspectivele şi cum putem demara
mai departe acele lucrări.
Domnul director executiv Pataki Csaba:
E vorba despre un proiect prin care pregătim studiile de fezabilitate la
două trasee de pe D.N. pe o parte, de la Pişcolt şi pe de altă parte Sanislău. Chiar
luna aceasta trimitem documentaţia spre aprobare către Biroul Regional de
Cooperare Transfrontalieră Oradea. În ianuarie licităm, la mijlocul anului o să
avem documentaţiile pe cele 29,16 km, dacă bine ştiu pe tot tronsonul şi le vom
„tăia în bucăţi”. Finanţarea lor dintr-un singur proiect va fi imposibilă, dar le
luăm pe tronsoane. Depunem anul viitor un pachet şi peste un an alt pachet,
respectiv cum am făcut şi cu drumurile legate către Halmeu unde din trei etape
am refăcut tot tronsonul de la Cidreag – Batarci. Urmează Tarna Mare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Totodată, pentru acea zonă o să avem pregătite studiile de fezabilitate,
documentaţiile tehnice şi nu mai trebuie să plătim şi să facem alocaţii bugetare
pentru acele drumuri.
Domnul consilier judeţean Petric Octavian:
În urma lucrărilor de asfaltare au rămas unele tronsoane, capete de
drumuri care au fost introduse pe listă. Pentru acestea aş dori să facem o comisie
care să inventarieze aceste lucrări. Aceste capete de drumuri sunt mai multe. De
aceea solicit o comisie să le inventariem să facem o sumă totală şi să continuăm
anul viitor lucrările şi pe aceste tronsoane.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pentru aceste capete de linii s-a făcut licitaţie, s-a încheiat acord-cadru
pentru valoare maximă. Perioada de şase luni de execuţie, din care săptămâna
trecută s-au demarat acele două tronsoane mai mici care periclitau şi siguranţa
circulaţiei. La Amaţi a fost asfaltată o bandă şi urmează să fie asfaltată şi
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cealaltă bandă, adică să se poată circula în condiţii normale, şi încă 50 sau 60 de
metri la Remetea Oaş.Tot aşa s-au făcut numai pe o bandă şi să fie completată
pentru că este pericol de circulaţie. Ca urmare, pentru că avem acest acordcadru şi în perioada până începe demararea noilor lucrări, în primăvara anului
viitor avem un contract în baza căruia putem face lucrări. Pe ansamblu având în
vedere valoarea preţului, domnul Şereş prezentaţi, cred că este sub 5 km.
Prezentaţi, vă rog câţi km pot fi executaţi din acea sumă.
Domnul director executiv Şereş Ioan:
A fost iniţiată la sfârşitul lunii octombrie prin procedura cerere – ofertă
de preţ. Se poate merge până la 500.000mii Euro fără T.V.A. În urma licitaţiei şi
adjudecării a rezultat aproximativ 4,5 Km. de drum pe 6 m lăţime, care se poate
realiza în limita acestei sume. A fost realizat până în prezent Amaţiul pe o bandă
de 700 m şi urmează să se realizeze cei 60 m la Remetea Oaş pe o bandă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este vorba de zona Satu Mare- Borleşti, cred că la aceasta v-aţi referit.
Sunt acolo două tronsoane lăsate afară. Ápropos, pe acel drum având în vedere
că pe acel drum circulaţia este însemnată s-a trecut la marcajele rutiere pentru că
s-au realizat. Se lucrează la acostamente pe margine care prezintă siguranţă
pentru circulaţie. Totodată, aţi văzut şi indicatoare rutiere. Sunt montate. Pentru
fiecare din aceste poziţii sunt încheiate contracte acord-cadru, astfel încât pe
măsura alocării fondurilor să putem continua aceste lucrări. Repet pentru
siguranţa circulaţiei şi să fie folosite în condiţii normale. Paralel, vreau să vă
informez că a apărut şi prin presa locală. Am trimis la începutul lunii decembrie
somaţii la fel pentru repararea drumului judeţean spre Petreşti, unde au apărut
gropi şi fiind în termenul de garanţie firma a şi executat, aşa cum am primit
informaţii de la Direcţia tehnică. Au fost reparate gropile apărute fără alocaţii
bugetare de la Consiliul Judeţean Satu Mare.
Vom avea un eveniment sper şi cred să fie un eveniment care se va
repeta în fiecare an. S-a făcut acum doi ani şi din informaţiile mele a fost un
eveniment reuşit. Încercam să reluăm şi să refacem din acest eveniment o
tradiţie.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian Mihai:
Se va intitula „Gala Laureaţilor Sătmăreni” pe anul 2008. După cum
ştiţi, am alocat bani pentru a putea premia nouă sportivi şi pentru a acorda şi un
premiu pe domeniul cultural. Era vorba despre Crivaci Răzvan, care este
câştigătorul premiului „Cerbul de Aur”. Ni se vor alătura cei de la Direcţia
Judeţeană de Sport, care vor premia 21 de sportivi, iar cei de la Universitatea de
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Vest „Vasile Goldiş” vor da câteun premiu acelor sportivi care sunt şi studenţi în
acest moment. O diplomă şi se pare un mic premiu în bani. Am intitulat-o „ Gala
Laureaţilor Sătmăreni” pentru a putea deschide o paletă mai largă pentru a putea
premia toate domeniile în care reprezentanţii judeţului vor excela şi de-a lungul
anului 2009 indiferent ce domeniu este. Acum avem cultural şi sportiv dar este
vorba despre orice fel de alte evenimente în care reprezentanţii judeţului ne vor
reprezenta cu cinste să-i putem premia.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Evenimentul la care vă rugăm să participaţi şi care va avea loc sâmbătă
20 decembrie ora 18 la Filarmonica de Stat „ Dinu Lipatti”.
Domnul consilier judeţean Govor Mircea Vasile:
Se suprapune cu „Gala Sportului Sătmărean” pentru că noi în fiecare an
am organizat şi special de acest subiect s-a ocupat „Gazeta de Nord-Vest”şi
acum şi „Nord-Vest TV” prin domnul Florin Mureşan. Ceea ce a spus domnul
vicepreşedinte Ştef Adrian Mihai că este o paletă mai largă eu zic să ţinem cont
şi de ceilalţi care au participat şi-au organizat şi să nu facem în paralel mai multe
gale. Să discutăm şi cu cei care s-au ocupat până acum, în anii precedenţi şi să-i
cooptăm în această gală ca să intre toţi. Într-adevăr este o paletă mai largă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
S-a discutat cu domnul Florin Mureşan care organizează de fiecare dată.
Va avea loc un singur eveniment.
Comisia de validare, domnul Pinter Jozsef, vă rog să daţi citire
rezultatului votului.
Domnul consilier judeţean Pinter Jozsef:
Proces – verbal privind Proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare
nr.138/2008 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Luna Şes”.
Din cele 27 de voturi exprimate 26 sunt valabile un singur vot a fost
anulat. Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs- 26 de voturi „pentru”, domnul
consilier judeţean Draveczky Carol -26 voturi „pentru”, domnul consilier
judeţean Ardelean Ciprian George- 26 voturi „pentru,” domnul consilier
judeţean Sălăgean Ioan Gheorghe – 26 voturi „pentru”, domnul Big Gheorghe
18 voturi „pentru” şi 8 voturi „împotrivă”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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Având în vedere procesul- verbal al Comisiei de validare şi numărarea
voturilor propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare
nr.138/2008 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Luna Şes” în forma iniţiată şi cu nominalizările efectuate,
Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Nu sunt.(Hotărârea a fost adoptată
în unanimitate).
Doamna consilier judeţean Mărginean Èva Maria:
Doresc să mulţumesc domnului director al Filarmonicii de Stat „Dinu
Lipatti” în numele tuturor colegilor pentru acest cadou frumos. Domnul director
este totdeauna foarte atent în fiecare an. Îi dorim pentru mai departe succes, mai
ales că este careian de-al nostru.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă doresc Sărbători Fericite!
Boldog Ùj Evét!
Frohe Weihnachten !
Glückliches Neues Jahr!

PREŞEDINTE,
Csehi Árpád Szabolcs

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Bota Cornelia
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