CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 6 februarie 2009, ora 12,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Şedinţa a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.18 din 30.01.2009 a
preşedintelui consiliului judeţean, prin intermediul secretarului judeţului.
Convocarea s-a făcut prin invitarea scrisă a 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 29 consilieri, lipsesc dl.consilier Konya, dl.consilier
Kira, dl.consilier Rus şi dl.consilier Paşca.
Majoritatea consilierilor în funcţie fiind prezenţi, şedinţa este legal
constituită.
Pentru început, o rog pe doamna Bota Cornelia, secretarul judeţului să
supună spre aprobare procesul-verbal al şedinţei ordinare din 29 ianuarie
2009.
Doamna secretar Bota Cornelia:
Procesul-verbal al şedinţei din 29 ianuarie a fost întocmit pe suport
scris, are 25 de pagini şi a fost postat pe site-ul consiliului judeţean, deci aţi
avut posibilitatea să-l consultaţi, de aceea vă rog dacă aveţi probleme în
legătură cu lucruri care nu au fost consemnate sau nu au fost consemnate
fidel să le comentăm acuma şi să le supunem pe urmă aprobării.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt observaţii, supun spre aprobare procesul-verbal, cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc. (Procesul verbal al
şedinţei din 29 ianuarie 2009 a fost aprobat în unanimitate.)
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, coroborate cu cele ale art. 75 şi 77 din Legea nr.
393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
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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. Consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la
începutul dezbaterilor dacă au 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.
Faţă de ordinea de zi comunicată, propun completarea cu
pct 5.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Judeţean Satu Mare nr.17/2004 privind trecerea unor bunuri imobile din
domeniul public al judeţului Satu Mare în domeniul privat al judeţului Satu
Mare, pct.6.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Csehi Árpád
Szabolcs, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, să reprezinte
interesele judeţului Satu Mare în Adunarea Generală Ordinară şi
Extraordinară a Acţionarilor SC Apaserv Satu Mare SA din data de 27
februarie 2009 pct.7.Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării unui act
adiţional la contractul de comodat încheiat în urma adoptării Hotărârii
nr.68/2008 a Consiliului Judeţean Satu Mare şi pct.8.Proiect de hotărâre
pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 17/2009
privind utilizarea unor sume din fondul de rulment al Consiliului Judeţean
Satu Mare pe anul 2009.
Proiectul ordinii de zi va fi următorul:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în
domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2009-2013.
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al
Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru semnarea
documentelor necesare depunerii, în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013, a
Notelor Conceptuale ale viitoarelor Aplicaţii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului în
sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.17/2004 privind trecerea
unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Satu
Mare în domeniul privat al judeţului Satu Mare.
Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Csehi Árpád
Szabolcs, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, să
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7.
8.

9.

reprezinte interesele judeţului Satu Mare în Adunarea
Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor SC
Apaserv Satu Mare SA din data de 27 februarie 2009.
Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării unui act
adiţional la contractul de comodat încheiat în urma adoptării
Hotărârii nr.68/2008 a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 17/2009 privind utilizarea unor sume
din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe
anul 2009.
D i v e r s e.

Dacă nu sunt şi alte propuneri, supun aprobării proiectul ordinii de zi.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Ordinea de zi a fost aprobată în
unanimitate.
Domnul consilier Govor Mircea:
Dacă-mi permiteţi domnule preşedinte, probabil de când sunt consilier
judeţean nu s-a întâmplat să facem şedinţă de consiliu judeţean la începutul
lunii. Sunt de acord că dumneavoastră hotărâţi, sunt şi puţine materiale pe
ordinea de zi, eu pun şi pe seama faptului că probabil şi timpul este păcătos
şi ne îmbolnăvim, dar dacă se întîmplă ceva până la sfârşitul lunii ce facem ?
mai facem şedinţă extraordinară ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Având în vedere problemele discutate, unele proiecte pe care le-am
discutat şi împreună, în momentul în care ajungem la un pas înainte, de
exemplu în domeniul deşeurilor urbane, putem convoca o şedinţă
extraordinară. De ce s-a ales această variantă, pentru că datorită evoluţiei
Legii bugetului de stat, în cursul lunii februarie nu cred să putem aproba
bugetul judeţului pe 2009 pe de o parte, iar în privinţa înserării acelor puncte
în plus faţă de convocatorul iniţial, alaltăieri a fost depus de la Apaserv
convocatorul pentru şedinţa extraordinară, tot alaltăieri pentru pct.7 s-a făcut
documentarea, ieri dimineaţa am ajuns la o înţelegere cu Spitalul Judeţean
Satu Mare prin care am reuşit împreună cu conducerea spitalului să depună o
aplicaţie pe P.O.R., fapt pentru care alocăm sume.
Dacă va fi cazul, vom convoca şedinţă extraordinară. În afara
proiectului privind managementul deşeurilor la ora actuală nu ştiu de vreun
alt proiect care să se finalizeze şi care ar necesita să facem şedinţă iar pentru
pct.3 termenul de depunere este 16 februarie 2009, oricum trebuia să facem
şedinţă în prima parte a lunii pentru proiectul CBC România-Ungaria.
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Domnul consilier Govor Mircea:
Domnule preşedinte, eu nici nu mă gândeam la alte proiecte, de fapt
dumneavoastră sunteţi cel care ştiţi despre ce e vorba, eu mă gândeam nu
cumva să fie alte dedesupturi ale acestei şedinţe ordinare, probabil pentru a
nu produce tulburări în sânul conducerii consiliului judeţean să nu se creadă
că până la sfârşitul lunii se mai pot face anumite modificări sau schimbări,
probabil dumneavoastră ca să asiguraţi că totul e în regulă aţi convocat
şedinţa ordinară ştiind că în şedinţa extraordinară nu se pot discuta astfel de
probleme. La asta m-am referit, iar dacă între timp vor apărea alte probleme,
normal că dumneavoastră sunteţi cel care veţi convoca o şedinţă
extraordinară.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Stimaţi colegi, să informăm şi colegii şi cetăţenii judeţului, scaunul de
vicepreşedinte al consiliului judeţean pe care stau eu nu este bătut în cuie, nu
l-am adus de acasă, nu-l duc acasă şi în interesul judeţului scaunul este liber,
dacă cineva doreşte să-l ocupe, cu mare cinste eu personal îl voi susţine. Deci
nu este nici un motiv să amânăm, şedinţa nu s-a făcut mai repede din cauza
faptului că am putea sau aş putea fi suspendat şi să nu poată fi aleşi alţi
vicepreşedinţi. Scaunul meu este disponibil, haideţi şi luaţi-l. Vă mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu vă recomand să trecem la punctele de pe ordinea de zi şi la
“Diverse”, dacă doriţi, pot să aibă loc aceste discuţii.
Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţene în
domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2009-2013.
Comisia de specialitate, vă rog ?
Domnul consilier Konya Ladislau Ştefan:
Noi am dezbătut şi la Comisia de cultură şi la Colegiul Director
această problemă. Comisia a avizat favorabil.
Alte observaţii dacă sunt ?
Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al
Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
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Comisia de specialitate, vă rog ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul consilier Riedl doreşte să aducă la cunoştinţă că nu participă
la vot.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Fac precizarea că domnul consilier Riedl nu a votat nici la comisie şi
nu a participat la discuţii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru semnarea
documentelor necesare depunerii, în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013, a
Notelor Conceptuale ale viitoarelor Aplicaţii.
Înainte de a solicita comisiei să-şi prezinte avizul, rog pe domnul
direcor Pataki să prezinte proiectul.
Domnul director Pataki Csaba:
Este continuarea lansării proiectului pe graniţa comună românoungară, termenul de depunere, aşa cum a menţionat domnul preşedinte este
16 februarie. E vorba de predarea notelor conceptuale nu de proiectul bine
definit, sunt nişte fişe de 3-4 pagini în care se propune spre finanţare nişte
obiective pe două axe principale. Suma totală disponibilă a acestui tip de
aplicaţii este de peste 104 millioane de euro. Zona ţintă sunt cele opt judeţe
de graniţă, patru din România, patru din Ungaria.
Prin această procedură de mandatare, practic se mandatează
preşedintele pentru a viza aceste note conceptuale care vor fi analizate,
reanalizate şi comunicate în mod oficial către potenţialii beneficiari dacă se
consideră viabile aceste concepţii sau nu. În cazul în care primim un răspuns
pozitiv vom avea la dispoziţie 3-6, respectiv 9 luni în care să depunem
efectiv cererea de finanţare cu toate documentele în care se vor stabili forma
bugetului, sursele de cofinanţare, valoarea propusă definitivă.
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În concepţiile actuale, împreună cu partenerii din Ungaria consiliul
judeţean ca şi partener, respectiv aplicant principal doreşte să depună pentru
reabilitarea căilor de comunicaţie transfrontaliere, adică a drumurilor care au
partea de execuţie şi de o parte şi de alta a graniţei, aici regulile sunt foarte
clare, limita maximă este de 6 milioane de euro, cofinanţarea este de 2 %
partea română, 5 % de partea maghiară şi documentul trebuie să fie comun,
drumul să aibă aceleaşi caracteristici tehnice. În alte domenii, am fost
informaţi de cele două inspectorate de situaţii de urgenţă, respectiv direcţiile
de gospodărirea apelor, şi de o parte şi de alta a graniţei depun pentru
prevenirea inundaţiilor şi poluarea apelor, respectiv infracţionalităţii
transfrontaliere şi prevenirii riscurilor în comun. Este o concepţie în comun
dezvoltată de acele inspectorate judeţene de poliţie în care şi ATOP-ul va fi
implicat. Acestea sunt concepţiile de proiect despre care ştim la ora actuală.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Comisia de specialitate, vă rog ?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Comisia de dezvoltare regională a analizat favorabil proiectul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului în
sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare.
Comisia de specialitate care a semnalat că doreşte să făcă modificări,
după care îl rog pe domnul director Pataki să prezinte proiectul.
Domnul consilier Draveczky Carol:
Comisia a constatat că, analiza financiară cap.8 trebuie prezentată din
nou şi îl rog pe domnul director s-o facă şi în anexa 3 la Aglomerarea Satu
Mare la penultimul rând era o eroare de multiplicare scria „construcţia unei
staţii de pompare şi a unei conducte de presiune Lazuri şi în Descriere în loc
de Lazuri era Odoreu.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Domnul Pataki, prezentaţi vă rog aceste probleme ridicate.
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Domnul director Pataki Csaba:
Aş prezenta în câteva cuvinte tema proiectului de hotărâre şi când
ajung la punctele prezentate de domnul consilier Draveczky voi face
corecturile de rigoare.
Este un proiect de hotărâre care aprobă o nouă variantă a planului care
priveşte sectorul de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare, forma iniţială fiind
aprobată prin Hotărârea 182/2008. Au intervenit modificări sugerate de către
experţii de la Ministerul Mediului privind eligibilitatea unor cheltuieli
propuse în forma înaintată de către consiliul judeţean şi operatorul local.
Echipa de asistenţă tehnică la nivelul fiecărui consiliu local face studiu de
prefezabilitate, analiză, defineşte străzile care vor fi alimentate cu apă, unde
vor trece canalele colectoare, sistemele de canalizare şi unde vor fi amplasate
staţiile de epurare.
Au intervenit nişte modificări, două sunt modificările majore, sunt în
lista de investiţii care este anexa 2, din 11 localităţi rurale iniţial propuse, sau admis după negocieri 7 care sunt legate funcţional şi respectă criteriile de
eligibilitate care sunt: să aibă peste 2.000 locuitori, să nu aibă peste 200 m
distanţă între ultima clădire a localităţii şi prima aglomerare urbană. După
aceste detalii tehnice au rămas 13 localităţi, 6 urbane şi 7 rurale.
Suma destinată primei etape a investiţiei s-a definit la 102,9 milioane
euro, dar, aşa cum am menţionat în anexa 1 la proiectul de hotărâre şi
raportul de specialitate, fiind vorba de o strategie, această sumă se poate
modifica şi rămâne definitiv după elaborarea şi aprobarea studiilor de
fezabilitate, respectiv după semnarea contractului de finanţare la DG Regio
care va reprezenta Uniunea Europeană în această relaţie contractuală.
Trecând la prezentarea în detaliu a anexelor, în anexa 1 este o scurtă
descriere a Master Planului unde din motive obiective privind ultima
rectificare la data de 4 februarie s-a strecurat o eroare care vizează definirea
costurilor dinamice şi aş citi toată fraza:
„În concluzie, pentru judeţul Satu Mare, analiza financiară pentru
măsurile de investiţii propuse şi descrise, se ajunge la un cost dinamic primar
de 1,45 Euro/mc pentru alimentarea cu apă şi 1,48 Euro/mc pentru tratarea
apei uzate. În total, aceasta reprezintă 2,94 Euro/mc, o sumă ce reprezintă un
tarif considerabil mai mare faţă de cât a fost în 2007. Costurile dinamice
pentru durabilitate sunt de 0,86 Euro/mc pentru apă şi 0,74 Euro/mc pentru
apă uzată, aceste costuri însumate totalizând 1,60 Euro/mc. Din acest motiv,
este neceară creşterea tarifelor pentru a se putea astfel acoperi cheltuielile
minime necesare pentru prestarea serviciilor. Fără această creştere a tarifelor
nu vor putea fi realizare înlocuirile necesare”.
În anexa 2 sunt definite listele prioritare care iarăşi au istoricul lor. În
17 decembrie printr-o adresă oficială a fost solicitat acordul de principiu a
tuturor autorităţilor locale cuprinse în acest program, a consiliului judeţean,
respectiv a operatorului regional, pe această listă prioritară. Atunci
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reprezentanţii legali ai acestor entităţi locale au avizat acest acord de
principiu cu amendamentul ca în prima şedinţă ordinară fiecare autoritate
locală va aviza această listă prioritară.
Din motive obiective privind varianta revizuită în 14 ianuarie, în 16
ianuarie consiliul judeţean a trimis observaţiile către Ministerul Mediului şi
către consultant privind greşelile constatate, a venit prima rectificare în ziua
şedinţei trecute, iar ultimele rectificări au venit în 2 februarie, deci nu era
fizic posibilă aprobarea în şedinţa din 29 ianuarie.
Întorcându-ne la conţinutul hotărârii, în anexa 3 este sub formă de
tabel o viziune până în 2037 în care se constată că necesarul de fonduri
pentru atinge obiectivele stabilite de cele două directive apă potabilă şi apă
uzată ar necesita la ora actuală 1,3 miliarde euro până în 2037. Dacă mai
aveţi întrebări ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest subiect vreau să adaug că judeţul Satu Mare în implementare
este undeva la mijloc într-un clasament pe ţară, în sensul că sunt judeţe într-o
fază mai avansată dar şi care n-au ajuns încă la această etapă. Aici trebuie să
forţăm consultantul care nu este anagajatul nostru, este angajatul
Ministerului Mediului, ca pe măsură ce noi aprobăm documente, să treacă la
faza următoare, elaborarea Studiului de fezabilitate pentru fiecare localitate
în parte. Ca exemple din regiune, Clujul cu Sălajul sunt într-o fază mai
avansată, dar este şi un judeţ care nu a ajuns încă în faza de Master Plan.
Domnul consilier Ardelean Ioan Mircea:
Aş avea o întrebare la domnul Pataki, la analiza financiară la cap.8 se
arată că investiţia reprezintă 7,63 Euro, considerabil mai mare faţă de cât a
fost în 2007. Ne poate spune cât a fost în 2007 tariful acesta ?
Domnul director Pataki Csaba:
Am nevoie de câteva minute să iau forma detaliată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, până se
consultă documentaţia care are vreo 2.000 pagini.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr.17/2004 privind trecerea
unor bunuri imobile din domeniul public al judeţului Satu
Mare în domeniul privat al judeţului Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog ?
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Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Pal Nicolae Mircea:
Şi Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al
judeţului tot aviz favorabil.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Am discutat în comisie acest proiect azi şi a fost destul de greu din
punctul de vedere al comisiei juridice să identifice dacă din punct de vedere
legal aceasta se încadrează. Aş solicita comunicarea acestor proiecte de
hotărâri în timp util pentru a putea fi puse în discuţie. Avem aici extrase de
carte funciară în care figurează consiliul judeţean cu titlul juridic de
uzucapiune sau avem alte extrase din care nu rezultă dacă aceste imobile sunt
în domeniul public sau privat. Acum am mers pe încrederea faţă de cei care
au făcut acest proiect de hotărâre dar solicitarea mea ar fi ca de acum înainte
să ne comunicaţi aceste proiecte în tim util pentru a putea fi în discuţia
comisiei care să-şi dea acceptul în cunoştinţă de cauză.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Dacă nu, supun aprobării proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
6. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Csehi Árpád
Szabolcs, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, să
reprezinte interesele judeţului Satu Mare în Adunarea
Generală Ordinară şi Extraordinară
a Acţionarilor SC
Apaserv Satu Mare SA din data de 27 februarie 2009.
Comisia de specialitate, vă rog.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Govor Mircea:
Nu am nimic împotrivă, dumneavoastră trebuie să ne reprezentanţi,
altceva doresc să spun. Dacă tot ne reprezentaţi şi discutaţi în şedinţa
acţionariatului Apaserv, să discutăm şi noi şi să vedem ce se întâmplă până la
urmă cu Apaservul. Noi am discutat anul trecut şi în momentul când s-a
constituit ADI am propus să vedem cât revine şi cât ar trebui să revină din
acţionariat consiliului judeţean. Eu nu-mi explic cum noi, consiliul judeţean
9

suntem în subordonarea consiliului municipal. Deci acţionariatul de la
Apaserv ar trebui regândit şi să se facă în aşa fel ca noi să avem majoritatea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Corect, la acest subiect luni aprobă şi ultimul consiliu local actul
constitutiv şi înseamnă că putem să trecem de marţi să depunem la
judecătorie, iar în momentul în care ADI devine constituit legal să trecem şi
la acest subiect.
Doamna consilier Racz Eva:
O eroare materială, figurează de două ori numirea membrilor
consiliului de administraţie, rog să se scoată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vom face aceste corecturi. Supun spre aprobare cu aceste modificări.
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a
fost adoptată în unanimitate.)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării unui act
adiţional la contractul de comodat încheiat în urma adoptării
Hotărârii nr.68/2008 a Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia de specialitate, vă rog ?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Comisia acordă aviz favorabil, cu o singură observaţie, domnul
consilier Govor a avut unele completări în şedinţă, dacă doreşte să le
enumere.
Domnul consilier Govor Mircea:
Nu că aş fi contestat ca acest proiect nu este bine să se facă, am
considerat că, în momentul în care venim cu o asemenea iniţiativă (şi aceasta
consider că este cea mai mare realizare a exministrului Silaghi) să înfiinţăm
un incubator de afaceri într-un grajd, e de râs. Aici vor desfăşura activitatea
viitorii investitori şi oameni de afaceri şi nu mi se pare normal ca într-o fostă
fermă de porci dintr-un grajd să înfiinţăm acest lucru. Iniţiativa ar fi bună dar
dacă consiliul judeţean avea o clădire sau un teren aproape de oraş se putea
face acest lucru. În momentul în care s-a înfiinţat acest centru, nu sunt de
acord ca şi om politic ca aceasta să fie perceput ca o iniţiativă a P.N.L.Dacă
tot trece prin consiliul judeţean şi este împreună cu consiliul judeţean acest
proiect, să-l separăm politic. Să fie realizarea consiliului judeţean şi într-un
loc care să ne facă cinste.
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Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Poate că am fi de acord cu cele arătate de domnul Govor dar în
momentul de faţă vorbim pe lângă pentru că există o hotărâre a consiliului
judeţean din 2008 cu forţă de lege, noi acum doar modificăm ceva.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Referitor la acest subiect aş vrea să fac două observaţii. Noi, consiliul
judeţean cei care am fost şi în mandatul trecut 2004-2008 am votat acest
proiect care a fost început în primăvara lui 2008, proiect care este finanţat
prin UNDP. Faptul că ar fi trebuit să găsim o locaţie mai adecvată sau alte
aspecte, cred că acest lucru trebuia să-l facem anul trecut. Întrebarea este
dacă realizăm această investiţie, suma alocată este de 200.000 Euro. Eu
propun demararea acestui proiect şi sper ca ideea să fie că noi, consiliul
judeţean şi nu formaţiunile politice care alcătuiesc acest consiliu facem acest
proiect. Timp de trei ani jumătate cât voi fi la comanda, să zicem, acestei
instituţii, acesta va fi mesajul meu şi cred că şi al consiliului judeţean.
Dacă nu sunt alte observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc. (Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea
Consiliului Judeţean nr. 17/2009 privind utilizarea unor sume
din fondul de rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe
anul 2009.
Comisia de specialitate, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil din partea comsiei.
Dacă mai sunt alte observaţii ? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Vreau să vă spun la acest subiect că de luni încercăm cât de repede să
abordăm studiul de fezabilitate astfel, încât să putem depune proiect pentru
Ambulatoriu Spital Judeţean Satu Mare, cât timp sunt fonduri.
Şi acum, revenind la proiectul privind aprobarea Master Planului
privind sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, îl rog pe domnul
director Pataki să răspundă la întrebarea formulată de domnul consilier
Mircea Ardelean.
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Domnul director Pataki Csaba:
Costurile de operare din 1 aprilie 2007 care s-au luat ca şi bază de
referinţă au fost de 0,27 Euro/mc în cazul apei potabile şi 0,31 Euro/mc în
cazul tratării apelor uzate.
Domnul consilier Mircea Ardelean:
Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am să-l rog pe domnul director Pataki să facă o xerocopie confirmată
pentru domnul Ardelean pentru această pagină.
Dacă mai sunt şi alte observaţii? Dacă nu, supun la vot proiectul de
hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, mulţumesc.
(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Trecem la pct.9.Diverse.
Vreau să vă anunţ că săptămâna viitoare voi fi în concediu, încă nu
ştiu dacă în concediu de odihnă sau concediu de boală.
Alte probleme la acest punct dacă sunt ? Dacă nu, vă mulţumesc
pentru atenţie şi vă doresc weekend plăcut !
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red.Sz.E.
2 ex.
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