CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PROCES-VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean
Satu Mare din 27 martie 2009, ora 12,00
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Bună ziua, bine aţi venit !
Înainte de a trece la ordinea de zi, salutăm pe domnul prefect al
judeţului Satu Mare, colegul nostru Giurca Radu Octavian. Îi dorim multă
sănătate, mult succes în noua funcţie, şi în continuare se dovedeşte faptul că,
cine se pregăteşte pentru funcţia de parlamentar, senator, ministru, deputat,
prefect al judeţului trebuie să aibă un mandat sau o fracţiune de mandat la
Consiliul Judeţean Satu Mare, se respectă în continuare regula. Vă
mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o şi sper că în noua funcţie o
să avem o colaborare asemănătoare.
Domnul prefect Giurca Radu Octavian:
Vă mulţumesc pentru urările pe care mi le-aţi făcut, am vrut neapărat
să fiu astăzi aici lângă dumneavoastră, sunt obişnuit exact ca într-o familie şi
chiar în perioada destul de scurtă de 6-7 luni, mi-am găsit prieteni, indiferent
de culoarea politică, uitaţi şi acuma stau cu Grupul Liberal şi mă simt foarte
bine şi aici. Probabil că regula pe care a invocat-o domnul Csehi, cel puţin
până acuma se respectă. Eu vreau să spun că am ajuns aici cu sprijinul
colegilor mei de partid, nu mai sunt membru al PD-L, mi-am dat demisia,
mi-am dat demisia conform procedurilor şi din consiliul judeţean, din
motivele care se cunosc. Vreau să vă spun că foarte aproape, aici la zece
metri este o uşă şi un birou în care eu îmi desfăşor activitatea, vă aştept
oricând cu prietenie să rezolvăm împreună problemele care apar, probleme
ale noastre, ale comunităţii din judeţul Satu Mare. Aşa cum am mai spus în
câteva rânduri, şi vă promit că am să demonstrez prin fapte, doresc să
dinamizez activitatea Instituţiei Prefectului. Doresc o colaborare bună şi cred
că domnul Csehi poate confirma că, în puţinele zile de când sunt aici, deja
ne-am întâlnit de zece sau de mai multe ori, tocmai din dorinţa de a rezolva
constructiv toate problemele care apar.
Mai spuneam şi vă recomand şi dumneavoastră, în activitatea pe care
am desfăşurat-o în anii anteriori, am fost de foarte multe ori în teritoriu şi
acolo oamenii ne aşteaptă pe noi pe toţi să mergem într-o formaţie cât mai
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puternică, cu componenţă cât mai solidă. Ne aşteaptă să le rezolvăm măcar o
parte din multiplele probleme pe care le au dânşii şi cred că, până la urmă
acest lucru este cel mai important. Vă urez succes şi doresc aşa cum am spus
să colaborăm şi în continuare tot aşa cum am făcut până acuma. Vă
mulţumesc. Multă sănătate şi numai bine.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumim. Trecem la activitatea noastră curentă.
Prezenta şedinţă a fost convocată în baza Dispoziţiei nr.52 din
20.03.2009 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.
Dintre consilierii în exerciţiul mandatului sunt prezenţi 31 de
consilieri, lipseşte doamna consilier Nagy Maria, respectiv domnul prefect
Giurca Radu Octavian, că şi-a dat demisia.
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, coroborate cu cele ale art. 75 şi 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. 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 scoaterea pct. 11. Proiect de
hotărâre privind reducerea capitalului social al S.C.”Drumuri Judeţene Satu
Mare”S.A. prin restituirea către acţionarul unic Consiliul Judeţean Satu Mare
a imobilului situat în municipiul Carei, str. Bălţilor nr.44, CF nr.3099/N,
nr.cad.598, precum şi
Pct.19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului solicitanţilor
privind finanţările nerambursabile din fondurile bugetului Consiliului
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Judeţean Satu Mare a programelor şi proiectelor culturale şi sportive pe
anul 2009.
Propun introducerea:
Pct.1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Giurca Radu Octavian,
Pct.4.Proiect de hotărâre privind modificarea sumelor aprobate pentru
finanţarea unor investiţii de interes judeţean prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.88/2005 privind aprobarea finanţării unor investiţii de interes
judeţean prin contractarea unui împrumut pe termen lung, cu modificările
şi completările ulterioare,
Pct.35.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a drumului judeţean DJ 192
Satu Mare (DN 19) – Odoreu – Apa – DN IC, situat în judeţul Satu Mare,
Pct.36.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector din drumul
judeţean DJ 195 Ardud (DN 19A) – Viile Satu Mare – Necopoi – Cărăşeu
– Potău – Medieşu Aurit – Iojib (DN IC),situat pe teritoriul administrativ
al comunei Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare,
Pct.37.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii la
Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare,
Pct.38.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de
muncă al domnului Popescu Gheorghe,
Pct.39.Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi ce revine
Consiliului Judeţean Satu Mare din sumele încasate cu titlu de chirie de
către titularii dreptului de administrare asupra imobilelor aflate în
domeniul public al judeţului Satu Mare,
Pct.40.Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea îndemnizaţiei de
şedinţă a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
De asemenea, faţă de forma publicată, unele titluri au fost reformulate.
Toată lumea a primit ordinea de zi nouă propusă cu semnătura mea pe
fiecare pagină. Astfel, propun următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean
al domnului Giurca Radu Octavian.
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2. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în conformitate cu prevederile
art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, a unor cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor locale, destinate pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2009.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului
Satu Mare şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din bugetul judeţului pe anul 2009.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea sumelor aprobate pentru
finanţarea unor investiţii de interes judeţean prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.88/2005 privind aprobarea finanţării unor investiţii de
interes judeţean prin contractarea unui împrumut pe termen lung, cu
modificările şi completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului intern pe
anul 2009 al judeţului Satu Mare.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor fondurilor externe
nerambursabile ale judeţului Satu Mare pe anul 2009.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 17/2009 privind utilizarea unor sume din fondul de rulment al
Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2009.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2009.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut pe
termen lung – linie de finanţare în cuantum de 110.000.000 lei în
vederea refinanţării datoriei publice angajate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 89/2005, respectiv pentru
finanţarea unor investiţii de interes public judeţean, precum şi a
Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei privind achiziţia
publică de servicii de acordare credite – linie de finanţare.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Regiei
Autonome Aeroportul Satu Mare.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor suplimentare de
utilizare a drumurilor judeţene din judeţul Satu Mare, aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal aflat
pe teritoriul administrativ al comunei Berveni, judeţul Satu Mare.
13. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Satu Mare şi a Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu
Mare cu unele unităţi administrativ teritoriale sau organizaţii
neguvernamentale în vederea cofinanţării şi susţinerii unor servicii
sociale.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere şi a contribuţiei proprii pentru beneficiarii din cadrul
serviciilor sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
nr.11/2007 privind aprobarea înfiinţării de către Asociaţia
“Lăcrămioara” a unei case de tip familial.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului “
Reabilitarea şi dotarea Centrului de plasament „Floare de Colţ”
Halmeu în vederea accesului beneficiarilor la servicii de dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale”
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
judeţului Satu Mare pentru accesarea unor fonduri din cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3
“îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie
3.2.
–
„reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi
echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea şi dotarea Centrului de
plasament „Floare de Colţ” Halmeu în vederea accesului beneficiarilor
la servicii de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă şi a
competenţelor profesionale”.
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării unui proiect de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
judeţului Satu Mare pentru accesarea unor fonduri nerambursabile din
cadrul Programului de Incluziune Socială finanţat de Guvernul
României prin împrumut acordat de către Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie si Dezvoltare.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării activităţii Centrului de
plasament al copilului cu nevoi speciale „Anton” Căuaş.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a
mijloacelor fixe şi casării unor mijloace materiale din inventarul
patrimoniului Şcolii de Arte Satu Mare pe anul 2008.
21. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui Consiliului
Judeţean Satu Mare pentru îndeplinirea formalităţilor necesare în
vederea înscrierii la Cartea Funciară a unor imobile aflate în
proprietatea publică sau privată a judeţului Satu Mare.
22. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statelor de
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Satu Mare.
24. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al Judeţului Satu
Mare.
25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
26. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la Şcoala
de Arte Satu Mare.
27. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
R.A.Aeroportul Satu Mare.
28. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.
29. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare.
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30. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
instituţiile de învăţământ special şi special integrat.
31. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii la Muzeul Judeţean Satu Mare.
32. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la Teatrul
de Nord Satu Mare.
33. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă al
domnului Voicu Radu Rusu, director al Bibliotecii Judeţene Satu
Mare, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Satu
Mare.
34. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cooperarea
dintre Aeroclubul României şi Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare
în vederea desfăşurării de activităţi sportive.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a drumului judeţean DJ
192 Satu Mare (DN 19) – Odoreu – Apa – DN IC, situat în judeţul
Satu Mare.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector din drumul
judeţean DJ 195 Ardud (DN 19A) – Viile Satu Mare – Necopoi –
Cărăşeu – Potău – Medieşu Aurit – Iojib (DN IC),situat pe teritoriul
administrativ al comunei Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii la Direcţia
Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
38. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă al
domnului Popescu Gheorghe.
39. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părţi ce revine Consiliului
Judeţean Satu Mare din sumele încasate cu titlu de chirie de către
titularii dreptului de administrare asupra imobilelor aflate în domeniul
public al judeţului Satu Mare.
40. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea îndemnizaţiei de şedinţă a
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
41. D i v e r s e.
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Cu aceste propuneri cine este de acord ? Dacă sunt observaţii, alte
propuneri ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Domnule preşedinte, eu aş dori să fie scos de pe ordinea de zi
pct.33, ˝Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă
al domnului Voicu Radu Rusu, director al Bibliotecii Judeţene Satu Mare,
instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Satu Mare.˝ Ţin să
discutăm aspectul ăsta, domnule preşedinte dacă doriţi pot să dezvolt ideea.
Este vorba despre actualul director al Bibliotecii Judeţene Satu Mare, care
este domnul Voicu Radu Rusu.
Consider că nu ar trebui să procedăm chiar în modul acesta, e un
om de cultură, un om de mare valoare şi trebuie să căntărim bine acest lucru.
Într-adevăr este la vârsta de pensie, se poate pensiona, dar încă în România
se permite să lucreze, chiar şi dacă este pensionar şi să rămână pe această
funcţie. Deci eu am rugămintea să analizăm corect acest proiect de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Referitor la această observaţie domnul Voicu Radu Rusu a primit
decizia de pensionare cu data de 6 sau 7 februarie anul curent, deci dânsul
este deja pensionar. În acest proiect de hotărâre s-a propus încetarea de drept
a raportului de muncă având în vedere faptul că aproape de două luni este
deja pensionar şi numirea unui director interimar până la organizarea
concursului cu data de 1 aprilie. Poate că ar fi o soluţie ca această predareprimire a tot ceea ce înseamnă gestiune pentru că şi la Bibliotecă sunt multe
aspecte, să amănâm până la 1 mai ca să fie toate demersurile făcute şi între
timp să organizăm concurs. Având în vedere activitatea culturală şi ştiinţifică
al domnului Voicu Radu Rusu o să vedem în ce formă se poate să fie
menţinut ca şi consilier la Biblioteca Judeţeană în continuare.
Domnul consilier Govor Mircea:
Domnule preşedinte, noi discutăm împreună, dar dumneavoastră
hotărâţi, ceea ce este normal, sunteţi preşedintele Consiliului Judeţean. Eu
zic să nu ne debarasăm aşa uşor de oamenii de valoare pentru că şi aici între
noi mai sunt oameni care sunt la pensie. Dacă a ajuns la pensie asta nu
înseamnă ca neapărat trebuie să scăpăm de el şi să ne debarasăm de el. Este
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vorba de o persoană care nu merită tratamentul ăsta. Trebuie să analizăm,
asta este propunerea mea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt perfect de acord şi de aceea, vă spun trebuie să vedem cum poate
colabora în continuare cu instituţia, respectiv acel termen să nu fie 1 aprilie,
să fie 1 mai. Iar cu aceasta să spunem că ˝forţare a încetării raportului de
serviciu privind pensionarii˝ şi fără să ţii cont chiar de anumite calităţi
deosebite nu mi se pare corect, mă refer la cercetători, la oameni de cultură,
la oameni de ştiinţă. În luna ianuarie a intrat un proiect de lege pe ordinea de
zi în Parlament pe această temă, proiect care este în dezbatere, aşa că, propun
amânarea proiectului de hotărâre până în 1 mai. Oricum ne vom întâlni din
nou în luna următoare şi vom vedea ce se va întâmplă.
Domnul consilier Viman Ioan:
Propun ca aceasta amânare să fie “sine die” şi să fie legată de aprobarea
documentului legal, adică a Legii privind interdicţia cumulului pensiei cu
salarul care se discută. De ce să spunem 1 mai dacă Legea va fi validă din 1
iunie? Asta este propunerea mea.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles ideea dar, totuşi, putem discuta acest aspect până la
organizarea concursului. Şi totuşi care să fie termenul? În cazul în care nu
apare Legea, înseamnă că peste 2-3 ani? Deci, până organizăm concursul
pentru ocuparea postului, care post se eliberează, conform legii.Pentru că nu
este vorba de ajungerea la vârsta de pensionare şi nedepunerea documentaţiei
ci este vorba despre decizia de pensionare la solicitarea persoanei.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Aş vrea să fac o precizare pentru toată lumea: nimeni nu doreşte să scape
de nimeni, nu aşa se pune problema şi cu siguranţă a fi pensionar astăzi în
România nu înseamnă că ne scăpăm de pensionari. Tatăl meu este pensionar
şi avem rude, prieteni apropiaţi pensionari pe care îi respectăm şi colaborăm
cu dânşii, colegii de aici sunt foarte mulţi pensionari, asta nu înseamnă ca ne
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scăpăm de colegii pensionari, dar există nişte prevederi legale pe care suntem
obligaţi să le respectăm...dânsul a solicitat pensionarea, deci a primit decizia
de pensionare. Pe de altă parte, eu am înţeles raţiunea şi chiar într-un fel sunt
de acord cu ce spuneţi, mai ales că discutăm de un caz punctual, dar revenind
puţin la chestiunea de fond nu ne scăpăm de nimeni, e o chestiune legală, pe
care noi suntem obligaţi să o aplicăm cu toţii.
Mai mult decât atât, haideţi să spunem, suntem într-o perioadă în care şi
alţii au nevoie de nişte locuri de muncă şi mă refer la persoane care poate
reuşesc să facă faţă bine unor obligaţii şi responsabilităţi. Eu sunt convins că
domnul Voicu Rusu nu priveşte aşa lucrurile Păcat că nu este aici să ne
spună cum priveşte şi dânsul lucrurile. Să dăm şansa şi altora să vină şi să
ocupe nişte funcţii în condiţiile în care dânsul a atins vârsta de pensionare şi
a solicitat să se pensioneze.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este propus un şef de serviciu din cadrul Bibliotecii Judeţene, instituţia
trebuie să aibă un conducător chiar interimar până la organizarea
concursului. Eu vă propun, ca acest punct să rămână pe ordinea de zi, pe
parcurs să mai analizăm acele propuneri care privesc, ori o dată limită, ori
până la organizarea concursului, dar ca şi procedură trebuie să luăm act noi,
consiliul judeţean. Nu este vorba că a ajuns la vârsta de pensionare şi îl
trimitem în pensie. Anul trecut a solicitat întocmirea documentaţiei de
pensionare şi a apărut în februarie decizia de pensionare.
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
În momentul în care o persoană face cerere pentru pensionare, în
momentul în care dosarul este întocmit şi încheiat, instituţia trebuie să-i
desfacă contractul de muncă pentru a putea beneficia de pensie. În caz
contrar nu beneficiază de pensie până la încheierea raportului de muncă, şi
după aceea ulterior poate fi reangajat.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Domnule preşedinte, încetarea de drept înseamnă până la urmă
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încetarea raportului de muncă, indiferent cum privim această situaţie. Până
acum, din câte am observat, nimeni nu a fost de părere că ar trebui să
renunţăm la personalităţile pe care le avem în judeţ. Sunt de părere totuşi că,
ar trebui să scoatem acest proiect de pe ordinea de zi, urmând să-l rediscutăm
după ce ne vom lămuri şi cu privire la părerile domnului Voicu Radu Rusu,
într-o şedinţă următoare. Din câte am observat, nimeni nu s-a opus să
scoatem acest proiect de pe ordinea de zi. Sigur soluţii vom găsi mai bine şi
mai uşor de exemplu în comisia juridică, dacă vom rediscuta acest proiect.
Raportat la discuţiile pe care le-am avut, cred că ar fi util să rediscutăm acest
proiect în comisia juridică.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu vă propun în continuare menţinerea pe ordinea de zi şi repet,
putem proroga acel termen, adică să trecem noi altă dată de producerea
efectului, sau până la organizarea concursului. Oricum nu produce efecte
până în şedinţă noastră din luna aprilie.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Dacă nu produce efecte, eu zic să scoatem de pe ordinea de zi, există o
grabă în încetarea raportului de drept a domnului Voica Radu Rusu?, că eu
asta văd.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Deci astăzi este propus acest proiect de hotărâre cu termen de 1 aprilie.
Dacă rămâne pe ordinea de zi şi aprobăm, va produce efecte cu 1 aprilie.
Doamna consilier Mărginean Eva Maria:
Acelaşi lucru doream să spun, vrem să decidem acuma asupra problemei
domnului Voicu Radu Rusu fără să ştim dorinţa dânsului. Dânsul a înaintat
actele pentru pensionare, deci există o decizie de pensionare, dar nu avem
nicio atitudine din partea dânsului, dacă doreşte în continuare să menţină un
post, o anumită calitate în cadrul Bibliotecii Judeţene. Eu consider că, în
momentul de faţă, fără să cunoaştem dorinţa dânsului, este apriorică toată
discuţia asta. Deci trebuie să luăm o hotărâre în baza legii şi ce există în
momentul de faţă. A depus cerere pentru pensionare, există decizia de
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pensionare, trebuie conducerea Consiliului Judeţean să facă ca atare. Îi păcat
cu nu-i aici, sau dacă ar exista o cerere din partea dânsului cu privire la
dorinţa în continuare, ce ar dori să facă.
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Domnilor colegi, domnul director a depus o cerere de pensionare.
Dosarul este întocmit, este finalizat, instituţia trebuie să-i se desfacă
contractul de muncă. Dânsul, dacă vrea să rămână în continuare angajat,
repune o cerere pentru reangajare şi va fi angajat. Noi dacă amănâm acum, în
primul rând amănâm să primească o pensie pentru că nu primeşte până când
nu duce decizia de desfacerea contractului de muncă şi în al doilea rând,
după ce va fi aprobată decizia respectivă. Amănâm încă o lună să depună o
cerere de reangajare sau de colaborare cu Biblioteca, deci iarăsi o lună
amânare, dânsul pierde dacă noi amănâm astăzi acest proiect, noi numai o
favoare îi facem.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Doamna Iordache, vă rog să-l sunaţi pe domnul director, să-l invitaţi la
şedinţă. În continuare, eu propun menţinerea proiectului de hotărâre pe
ordinea de zi, până când ajungem la pct.33, poate reuşim să clarificăm
subiectul.
Supun aprobării proiectul ordinii de zi, varianta cu semnătura mea pe
fiecare pagină, care are cu pct. Diverse 41 de puncte. Cine este pentru ?
Împotrivă ? Abţineri ? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Propun să trecem la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier
judeţean al domnului Giurca Radu Octavian.
Comisia juridică, vă rog ?
Doamna consilier Mărginean Eva Maria:
Comisia a avizat favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri? Mulţumesc. (Se adoptă în unanimitate).
Conducerea Partidul Democrat Liberal până la şedinţa următoare
trebuie să desemneze un nou membru în consiliul judeţean. Între timp, a
venit si doamna consilier Nagy Maria, prezenţa s-a majorat la 32 de
consilieri judeţeni.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în conformitate cu
prevederile art. 33 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, a unor cote şi sume defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale,
destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanţare locală, pe anul 2009.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt?
Domnul consilier Govor Mircea:
Eu ţin în mod deosebit să vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru
că după calamităţile care s-au întâmplat la Babţa, am fost la dumneavoastră
împreună cu domnul Valer Marian şi cu domnul Ciocan Gheorghe, v-am
rugat să avem grijă de acei oameni şi să-i despăgubim în urma alunecărilor
de teren. Eu vă mulţumesc că aţi ţinut cont de propunerea noastră şi s-a
alocat o sumă pentru aceşti sinistraţi şi am văzut şi pentru primăria din
Tăşnad şi pentru cei din Bogdand. Deci, este un lucru foarte bun pentru
oamenii din zonă să ştie că nu sunt abandonaţi şi că nu sunt oamenii nimănui.
Noi de aceea suntem puşi aici să-i ajutăm şi v-aş ruga, domnule preşedinte,
să nu folosim tot timpul banii din bugetul consiliului judeţean, să găsim şi
alte forme prin care să întâmpinăm aceste calamităţi în zonele respective.
Vreau să vă mulţumesc şi în numele oamenilor din Babţa. Trebuie să
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înţeleagă domnul primar din Bogdand că obligaţia lui este să colaboreze cu
oamenii şi sper că nu o să facă cu aceşti bani cum o făcut cu cei de la
inundaţii. Aş dori să fie verificată destinaţia banilor şi să fie urmărit, absolut
tot ce se întâmplă cu aceşti bani, cei de la consiliul local să nu creadă că fac
ce vor cu ei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pe lângă aceste proiecte pentru dezvoltarea locală s-au alocat Consiliului
Local Bogdand 100 de mii lei pentru înlăturarea calamităţilor de la Babţa.
Sunt case care au fost şi demolate, în baza solicitărilor administraţiei locale,
respectiv, anul trecut, în vară au fost inundaţii în toată această zonă. Domnul
primar a elaborat documentaţia pentru realizarea unui dig, care să protejeze
satul Bogdand, adică să prevenim calamităţile naturale din acest an. În acest
sens, respectiv s-a alocat pentru oraşul Tăşnad pentru situaţia de urgenţă
determinată din cauza dărămării sediului primăriei.
În acest sens, vreau să fac un apel public, ca să ştie toată lumea,
săptămăna viitoare vom trimite în scris, oficial către toate consiliile locale
din judeţul Satu Mare, că din banii puţini pe care-i avem la ora actuală din
bugetul judeţului, în consens toate formaţiunile politice s-a păstrat o rezervă
din care să asigurăm acele lichidităţi necesare derulării proiectelor cu
finanţare nerambursabilă. Mă refer la faptul că deşi cofinanţările sunt 2-5%,
de regulă 2%, la aceste proiecte trebuie să plătim în avans TVA-ul, pe care
ulterior primim înapoi de la stat 19%.
Din acest fond putem asigura derularea în continuare a cel puţin a 810 proiecte din mediul rural. Unele consilii locale au câştigat proiecte ADR,
şi sunt altele în curs. Trebuie să sprijinim şi în acest sens consiliile locale
pentru că, singur un consiliu local, deşi are cofinanţarea foarte redusă nu
poate asigura lichidităţile. Este blocat o anumită perioadă cu o sumă de bani,
care îi primeşte înapoi de la stat, dar în momentul respectiv, nu dipune de
suma respectivă. În acest sens, în cursul anului aceste sume prin hotărâre de
consiliu se pot utiliza pentru aceste destinaţii, urmând ca la sfârşitul anului în
funcţie de câţi bani rămân, să mai repartizăm pentru consiliile locale , pentru
destinaţiile obişnuite.
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Sunt de părere că, astfel putem sprijini iniţiativa consiliilor locale de a
depune proiecte de finanţare nerambursabilă şi să asigurăm dezvoltarea
mediului rural.
Dacă nu sunt şi alte observaţii?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al
judeţului Satu Mare şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din bugetul judeţului pe anul 2009.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil, dar, cu următoarea menţiune. Dat fiind
faptul că la nivelul Ministerului Culturii există Agenţia Fondului Cultural
Naţional avem posibilitatea de a obţine finanţarea unor proiecte, o finanţare
nerambursabilă, dar cu un aport de 10% din partea consiliului judeţean.
Drept urmare, vă propun să introducem următoarele articole, care sună astfel:
-

se aprobă cofinanţarea din bugetul Bibliotecii Judeţene Satu Mare
a sumei de 2.000 lei reprezentând 10% din valoarea totală a proiectului
„Lectură şi Culoare”

-

se aprobă cofinanţarea din suma de 240 de mii lei prevăzut în
bugetul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Satu Mare pentru organizarea de manifestări culturale cu
suma de 14.700 lei reprezentând 10% din valoarea următoarelor
proiecte:
 Festivalul Tradiţional „Sâmbra Oilor” – Huta Certeze
mai 2009 – 2.500 lei,
 Festivalul Portului, Cântecului şi Jocului Codrenesc de
la Oţeloaia – august 2009 – 2.500 lei
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 Festivalul Minorităţilor de la Bogdand – septembrie
2009 – 2.500 lei
 Festivalul Piroştelor de la Cuţa – august 2009 – 1.500
lei
 Festivalul Plăcintelor de la Crucişor – iulie 2009 –
1.500 lei
 Festival concurs pentru copii – 2.000 lei
 Concurs de artă fotografică – 1.000 lei
 Concurs de legende şi povestiri sătmărene tradiţionale
„Tărâm de legende” – 1.200 lei
-

se aprobă finanţarea prin Inspectoratul Şcolar Judeţean a
următoarelor acţiuni:
 Olimpiada Naţională de Geografie – Satu Mare 2009 –
20.000 lei
 Concurs interjudeţean de matematică-informatică
„Grigore Moisil” Satu Mare – 3.000 lei
 Concursuri sportive pe discipline de sport în cadrul
„Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar”: baschet fete
gimnazii, fotbal-învăţământ primar, handbal băieţi
gimnazii, oină licee – 5.000 lei
Astfel se diminuează cu suma de 28.000 lei capitolul 67.02 Cultură

titlul „Alte transferuri” şi se majorează cu aceeaşi sumă capitolul 65.02
Învăţământ titlul „Alte transferuri”.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să felicit toate instituţiile noastre de cultură din subordinea
Consiliului Judeţean Satu Mare si coordonatorul, domnul vicepreşedinte,
pentru că toate instituţiile noastre de cultură elaborează proiecte de finanţare
nerambursabilă la Ministerul Culturii. Aceste instituţii au fost enumerate
pentru că ei, neavând venituri proprii, noi asigurăm cofinanţarea pentru
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aceste proiecte. Dacă o să avem şi proiecte căştigate, atunci se reduce efortul
bugetar privind organizarea acestor evenimente culturale. Mă refer, de
exemplu, la˝Sâmbra Oilor˝ unde, de fiecare dată noi am alocat sume din
bugetul Consilului Judeţan Satu Mare, dacă nu vom câştiga finanţarea
integral, bineînţeles vom aloca sume pentru organizarea evenimentului. În
ceea ce priveşte Olimpiada Naţională, care se va organiza în perioada 10-16
aprilie, anul trecut am fost onoraţi cu două olimpiade, una naţională şi una
zonală, susţinem şi în acest an aceste activităţi, dar cu sume diminuate faţă de
sumele alocate anul trecut, pentru că, nu avem nici noi sumele necesare până
la finalul anului.
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de
comisia de buget. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumesc.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea sumelor aprobate pentru
finanţarea unor investiţii de interes judeţean prin Hotărârea
Consiliului Judeţean nr.88/2005 privind aprobarea finanţării unor
investiţii de interes judeţean prin contractarea unui împrumut pe
termen lung, cu modificările şi completările ulterioare.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest aspect vreau să subliniez, că la ultima şedinţă extraordinară
am aprobat model de contract în litigiul nostru pe care-l avem privind
managementul regional al deşeurilor urbane. Săptămăna viitoare deja
ajungem la faza ultimă, privind semnarea contractului. Trebuie să depună
liderul asociaţiei Joint Venture Ecosoil Satu Mare o împuternicire legalizată
şi o să putem finaliza şi acest subiect şi vom trece la execuţia lucrărilor. Au
fost săptămăna aceasta la consiliul judeţean, au adus documentele, repet un
singur document mai lipseşte si vom putea finaliza. Ca urmare, trebuie să
asigurăm cofinanţarea noastră, cel puţin pentru acest an pentru că este o
lucrare care durează doi ani de zile.
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Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului
intern pe anul 2009 al judeţului Satu Mare.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor fondurilor externe
nerambursabile ale judeţului Satu Mare pe anul 2009.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 17/2009 privind utilizarea unor sume din fondul de
rulment al Consiliului Judeţean Satu Mare pe anul 2009.
Comisia de buget, vă rog ?
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Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest subiect vreau să precizez următorul aspect, am primit oficial
în scris de la ADR Nord Vest, că, alături de reabilitarea ambulatoriului,
putem depune proiect pentru reabilitarea Spitalului Judeţean Satu Mare.
Încercăm să pregătim în cel mai scurt timp posibil documentaţia pentru
depunerea cererii de finanţare. Sper ca să putem obţine o finanţare, şi în acest
sens, pentru reabilitarea Spitalului Judeţean Satu Mare. Săptămâna trecută
am fost la faţa locului. Din anii 70 de când a fost spitalul construit, lucrări de
reparaţii, capitale masive, reabilitări nu s-au făcut. Suntem în minutul 90 sau
minutul 60 pentru a efectua lucrări de reabilitări şi să fie un spital de nivel
european.
Aceasta este o şansă a noastră, să putem merge pe finanţare prin
P.O.R. pentru reabilitarea Spitalului Judeţean Satu Mare. Aceasta este ideea
de bază, în acest sens facem un apel public. Am discutat deja cu domnii
senatori şi cu domnii deputaţi pentru a ne ajuta în urgentarea obţinerii
avizelor necesare depunerii documentaţiei. Este o concurenţă între judeţe,
sper să fim câştigători. Trebuie să menţionăm că proiectul pentru
ambulatoriul Negreşti-Oaş este depus, este în faza de evaluărea conformităţii
administrative, urmează să depunem celelalte două proiecte tot pe finanţare
pe P.O.R. ca să facem aceste reabilitări.
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pe anul 2009.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut
pe termen lung – linie de finanţare în cuantum de 110.000.000 lei în
vederea refinanţării datoriei publice angajate prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 89/2005, respectiv pentru
finanţarea unor investiţii de interes public judeţean, precum şi a
Caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei privind achiziţia
publică de servicii de acordare credite – linie de finanţare.
Comisia de buget, vă rog ?
Domnul consilier Puie Dorin:
Comisia a avizat favorabil, cu menţiunea că este doar o cerere de
oferte şi să sperăm că vom primi astfel de oferte de la bănci, urmând a decide
în final dacă vom contracta sau nu acest credit.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Oricum la acest subiect, ştiţi că anul trecut două licitaţii au fost anulate
din cauza neprezentării băncilor. Încercăm din nou, sper că acest împrumut
contractat de statul român, poate şi sistemul bancar se va relansa în creditarea
inclusiv autorităţilor locale, pentru că avem multe proiecte în derulare, avem
multe proiecte de dezvoltare şi din sursele curente, nu putem asigura
dezvoltarea dorită şi dezvoltarea solicitată de noi cu toţii.
Alte observaţii dacă sunt ?
Supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ?Mulţumesc. (Hotărârea a fost adoptată în unanimitate).
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare.
Comisia juridică, vă rog ?
Doamna consilier Mărginean Eva Maria:
Comisia a avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Rog să se facă propuneri.
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Domnul consilier Draveczky Carol:
Din partea UDMR-lui propun pe domnul Masculic Csaba, un inginer,
care ar putea să participe activ la lucrurile ce se desfăşoară în Comitetul
Directorial.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte propuneri dacă mai sunt?
Domnul Govor Mircea:
Eu nu o să fac propunere, ca să facem concurenţă, vreau să vă rog
domnule preşedinte pentru că suntem patru formaţiuni politice în consiliul
judeţean. Am văzut că UDMR-ul o să aibă un reprezentant, PD-L-ul are pe
domnul Ardelean. Eu ştiu că PNL-ul are doi vicepreşedinţi, dar are mai puţini
consilieri decât noi. Eu cred că ar trebui să aibă şi PSD-ul un reprezentant în
Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pentru că
şi noi suntem opt consilieri aici, chiar dacă nu însemnâm mult. Noi n-am
comentat când PNL-ul a fost la guvernare, aţi avut trei reprezenanţi, aţi renunţat
la unul în favoarea UDMR-lui, foarte bine, asta este o regulă, dar atunci vă rog
să mai renunţaţi la unul şi în favoarea PSD-lui, pentru că aşa este corect. Dacă
ne-am înţeles la împărţirea banilor către primării, atunci să ne înţelegem şi la
treaba asta, pentru că toţi reprezentăm acest judeţ şi pentru că nu trebuie să
facem diferenţe.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Eu cred că 95-98% din toate problemele pe care le am avut, chiar
dacă am avut opinii diferite faţă de PSD, PDL, UDMR am încercat să le
tranşăm corect. Referitor la Consiliul de Administraţie, nu este Consiliul de
Administraţie al PNL-lui pentru că plecăm cu impresie greşită de aici. În
Consiliul de Administraţie sunt nouă persoane în totalitate, preşedintele
Consiliului de Administraţie este directorul general al Aeroportului. Noi
avem doi reprezentanţi din acei nouă şi nu mă refer la contribuţia lor directă,
dar cu contribuţia colegilor şi cu a noastră am încercat să aducem curse în
Satu Mare.
În 2007 n-am avut nici o cursă Tarom în Satu Mare, nu cred că se pune
problema cu un om în plus sau în minus, asta cred că putem să discutăm
oricând. Dar faceţi un efort să mai aduceţi pe lângă patru curse ce avem şi
ceea ce încercăm să le păstrăm şi în programul de vară. Încercaţi să
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interveniţi şi PDL-ul şi PSD-ul, am vorbit şi cu parlamentarii de Satu Mare la
toţi am făcut comunicări să mai aducem măcar încă o cursă. Vreau să vă
spun că Baia Mare are 12 curse,era să aibă 13, dar am furat una de vineri
după masă. Eu nu vreau o concurenţă cu Baia Mare, dar măcar o
complementaritate să avem cu ei. Să mai încercăm cu efortul comun să mai
aducem cel puţin una sau chiar două curse pe Satu Mare, dar una este strict
necesar. Mi s-a promis în iunie de către conducerea Tarom, că din iunie când
primesc aeronave ne mai dau o cursă, deci practic vom avea cinci curse pe
săptămână la Satu Mare. Dar dacă PSD-ul sau PDL-ul aduce o cursă, noi
renunţăm la un loc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Deci propunerea este că, până la următoarea şedinţă să vedem
componenţa Consiliului de Administraţie, să fie clarificat şi acest aspect, şi
Aeroportul este un interes comun de a menţine, respectiv de a dezvolta
Aeroportul Satu Mare, ceea ce nu putem decât dacă avem curse. În acest
sens, trebuie să acţionăm. Sunt de părere că toate partidele politice trebuie să
aibă un reprezentant la consiliile de admnistraţie aflate în subordinea
Consiliului Judeţean Satu Mare.
Dacă nu sunt şi alte propuneri? Fiind vorba de un proiect cu privire la
persoane, hotărârea va fi luată prin vot secret. Rog secretariatul tehnic să
procedeze la completarea buletinelor de vot.
Propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, şi când vor fi
buletinele de vot elaborate, vom vota.
Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi,
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor suplimentare de
utilizare a drumurilor judeţene din judeţul Satu Mare, aflate în
administrarea Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia de drumuri ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil, domnule preşedinte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La acest proiect de hotărâre trebuie să menţionăm faptul că începe din
nou acţiunea „cântarul de primăvară”. Anul trecut, în urma acţiunilor, am
avut şi avem pe rolul instanţelor, dacă nu mă înşel 20 de procese privind
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contestarea amenzilor contravenţionale, din care, deja în această săptămână
au venit două sentinţe în care am câştigat şi amenzile sunt menţinute.
Aceasta este măsura prin care putem proteja investiţiile efectuate. Pe
un drum judeţean dacă este tonaj cu gabarit depăşit se strică drumul, putem
pierde şi garanţia şi sunt bani aruncaţi degeaba. Trebuie să facem ordine şi în
acest sens.
Domnul consilier Ardelean Ioan Mircea:
Pentru informarea opiniei publice, câte cântare avem la ora actuală şi
dacă se mai pot achiziţiona să avem suficiente cântare pentru a putea aplica
această hotărâre ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
La ora actuală, avem un singur cântar cu care, dacă lucrăm eficient
putem asigura controalele, respectiv mai putem împrumuta de la
A.N.D.Degeaba stau cântarele opt ore într-un loc fix pe un drum judeţean
pentru că am prins primele două camioane, pe staţie comunică şi toate
celelalte sunt trase la o parte şi citesc ziare, reviste. Prin urmare, nu are nici
un sens să stăm mai mult de o jumătate de oră într-un loc. În schimb, trebuie
să ne mişcăm repede pe alte drumuri judeţene, adică să fim prezenţi în mai
multe locuri. În momentul în care vom încasa sume mai mari putem
cumpăra încă un cântar. Deja intră sumele din amenzi şi poate la rectificarea
următoare putem să prevedem cumpărarea încă unui cântar. În acest moment,
este o activitate foarte complicată şi cu ameninţări. Am solicitat inclusiv
sprjinul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, sunt parteneri la astfel de
acţiuni. Şi domnul vicepreşedinte Ştef a fost prezent la mai multe astfel de
acţiuni, numai astfel putem proteja investiţiile efectuate.
Domnul consilier Balaji Marius Vasile:
Întâmplător şi părinţii mei sunt din zonele unde sunt drumuri judeţene
şi ştiu că sunt cam cele mai slab dezvoltate zone, prin asta putem să oprim în
bună măsură investiţiile în zonele respective, pot să dau chiar două exemple.
Chiar aveam în plan o investiţie la Culciu Mare şi una la Homoroade. Dacă
s-ar putea, pentru firmele care îşi desfăşoară activitatea în zonă şi care au
acolo puncte de lucru să fie scutiţi de acea taxă pentru că, pentru mine la o
producţie de zece tiruri pe zi dacă mi-aţi lua o taxă pe drumul judeţean,
prefer să nu mai fac acolo investiţii.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Potrivit legii, drumurile judeţene sunt proiectate pentru un tonaj de
până la 24 tone şi domnul director Şereş poate să confirme. Cineva care
desfăşoară o investiţie lângă un drum judeţean şi cumpără camioane la un
tonaj de 40 tone, automat nu ţine cont de prevederile legale în vigoare. Prin
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perceperea unor taxe se poate să nu se întrerupă activitatea. Dacă se circulă
cu un tonaj de 40 tone pe drumuri proiectate la maxim 24 tone, rezultă clar
că acele drumuri nu vor rezista.
Domnul consilier Govor Mircea:
Colegul nostru a ridicat o problemă vizavi de firmele private. Aproape
toţi aici suntem privaţi şi avem tot respectul pentru ei dar, trebuie să avem
respectul şi faţă de cei care ne-au ales, pentru că ei au maşini mici şi-şi rup
maşina. Vă dau un exemplu, domnul preşedinte zicea de drumul PişcoltAndrid, am fost să văd şi este inadmisibil în ce stare e drumul. E rupt în aşa
hal că asfaltul nu mai e, dar tot circulă maşinile de 40 tone. Îi interesează
numai propria firmă, deşi după ei, merg oamenii cu maşini mici. Trebuie să
ne gândim, în primul rând, la ce se întâmplă în judeţ şi nu la ce ni se întâmplă
nouă.
Eu chiar aş face un efort financiar şi aş merge cu trei cântare în judeţ.
Exact cum aţi spus, prin învăluire, chiar cu riscul că atrag antipatia celor care
se ocupă cu transportul agabaritic, să-i prindem pe toţi şi să plătească ca să
putem să facem drumurile că ei le rup. Aceste drumuri au fost concepute
pentru zece, maxim 20 de tone, acum se circulă cu 40 tone. Degeaba am
investit anul trecut pentru 200 de km peste 600 miliarde lei pentru drumurile
judeţene, că nu rezistă. Este o bătaie de joc.
Trebuie să înţelegem că, ori suntem toţi solidar şi facem în aşa fel să
întreţinem drumurile în tot judeţul, ori dacă nu, trebuie umblat cu amenzi. Vă
rog frumos să luăm trei cântare, să găsim soluţii şi să meargă şi 24 de ore şi
să fie prinşi, dacă nu sunt oameni, să angajăm oameni suplimentar. Aceasta
este dorinţa mea şi este o protecţie pentru cei care umblă pe drumurile
judeţene cu maşini mici.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este o protecţie a banului public. Domnul Balaji doreşte să intervină.
Domnul consilier Balaji Marius:
Respect punctul de vedere al colegului, am vrut să spun, dacă se poate
face o derogare firmelor care sunt din zonă. Dacă circulă o sută de maşini pe
un drum judeţean, cum ar fi de exemplu, spre Borleşti, poate doar cinci sau
şase sunt din zona respectivă, restul sunt a celor care tranzitează. Iar cei din
zonă nu pot ocoli.
Întotdeauna când pui o sarcină trebuie să creezi o alternativă, ori firma
nu are altă alternativă, n-are cum să meargă în altă parte. Aţi ridicat problema
maşinilor de 40, nu poţi pentru un trosnon de 20 km să încarci marfa într-o
maşină de 20 tone, costurile de manipulare sunt foarte mari. Respect şi eu
cetăţeanul şi am şi eu maşină mică care se rupe dar, am propus o anumită
taxă mai mică pentru firmele care sunt în zonă şi nu au altă alternativă.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles ideea, sincer, la acest subiect trebuie şi noi să ne
documentăm, oricum aceste taxe sunt stabilite de noi şi vom aproba având
avizul prealabil al Ministerului Transporturilor şi excepţiile de la
nesupunerea la aceste taxe, se referă doar la Ministerul Apărării, Ministerul
Administraţiei şi Internelor, Pompierii, deci o categorie foarte strictă, dar ne
interesăm.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Referitor la această propunere, probabil că, fiecare dacă are un interes
are şi argumente. Dar nu există dacă nu respecţi legea să nu achiţi o
contravaloare şi trebuie să întreţii drumurile din ceva. Dacă nu pricepi că
trebuie să plăteşti dacă tu depăşeşti tonaşul respectiv, poţi circula cu maşini
cu tonaj mai mic. Nu trebuie să fie excepţii peste cele enumerate de legea
respectivă.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian:
Voiam să fac numai o completare la cele spuse. Când am fost în
acţiune pe teren, pe zona Satu Mare-Borleşti, din cele 15-16 amenzi aplicate
nu era nicio firmă care desfăşoară activităţi în zona respectivă. Au fost numai
autobasculante cu tonaj de 40 tone care avau 50 tone, deci masa maximă
autorizată depăşită cu 10 tone. Din maşinile oprite 15 au fost cu probleme, 15
nu şi alte 40 s-au oprit şi au stat până când s-a terminat acţiunea. Deci nu a
fost oprită nici o maşină a vreunei firme care desfăşoară activitate în zona
respectivă.
Domnul consilier Govor Mircea:
Eu aş vrea să-mi dezvolt ideea până în capăt. Trebuie să vedem ce se
întâmplă dacă noi lăsăm ca fiecare să-şi facă treaba. Anul trecut consiliul
judeţean a plătit suplimentar pentru burduşiri pentru drumul de la Păuleşti la
Borleşti 8 miliarde de lei. Din aceşti bani puteam să facem alţi kilometri de
drum în alte localităţi dar noi a trebuit să plătim daunele pe care le-au făcut
aceste tiruri. Nu ştiu dacă putem să aducem din amenzi atâţia bani, nu putem
să aducem, dar trebuie să punem odată capăt. Sunt zonele unde sunt
balastiere, dar nu ar merge nicio firmă să aducă balastru sau să contribuie cu
ceva să facă drumul, din contră, merg în continuare şi le rup mai tare. Vă rog
frumos, aici trebuie să fim foarte fermi şi să terminăm această bătaie de joc şi
trebuie să cumpărăm încă cântare în plus.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aş vrea să fac câteva precizări legat de ce înseamnă să faci o activitate
economică. Din punctul meu de vedere, una este să ai o fabrică de producţie
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şi trebuie să faci aprovizionarea cu materii prime şi să livrezi produsul finit şi
alta este să ai o balastieră care în mod exclusiv se ocupă cu exploatarea şi
transportul nisipului exploatat din balastiera respectivă. Dacă vom trece la o
astfel de dezbatere, în acest sens, consider că trebuie făcută o diferenţiere.
Domnul consilier Petric Octavian:
Domnule preşedinte, vă aduceţi aminte că am fost unul care am militat
foarte mult pentru acea zonă. Am discutat de mai multe ori, să facem o
investiţie de interes judeţean, chiar şi pentru a circula maşinile de mare tonaj.
Asta ar fi însemnat să lucrăm, inclusiv la structura drumului. Acum degeaba
discutăm despre o taxă specială pentru maşinile de mare tonaj, am distruge
ce am făcut acolo pentru că nu am lucrat la structura drumului şi l-am
distruge.
În al doilea rând, am pierde garanţia pe care firma ne-a dat-o pentru
lucrarea pe drum judeţean cu tonajul de 8 tone pe osie. Pentru aceasta nici
nu putem discuta de taxe speciale pentru tonaj de mare tonaj, deci nu putem
să permitem, aşa cum a spus şi domnul Govor şi dumneavoastră să circule
maşini de mare tonaj să distrugă drumul. Propun chiar şi domnului
vicepreşedinte Ştef să se iasă cu acele cântare cât mai mult pentru că deja au
început să apară unele probleme pe acele tronsoane. După ce am investit
bani, cum a zis şi domnul Govor am mai adăugat la investiţii încă 8 miliarde
lei pentru burduşiri.
Domnul consilier Kira Beniamin:
Vreau să vă aduc la cunoştinţă că, în aceste probleme s-a dat o
ordonanţă de guvern în noiembrie anul trecut, în sensul că, toate societăţile
care fac producţie sau au balastiere sau cariere, să nu mai livreze fără a avea
un cântar la punctul de livrare şi să ceară de la transportator informaţii despre
traseele pe care urmează să le facă, iar dacă pe un anumit tronson din drumul
pe care urmează să-l facă sunt restricţii pentru o anumită greutate, trebuie să
prezinte taxa de diferenţă de greutate. Această ordonanţă trebuia să intre în
vigoare în luna februarie, dar s-a dat o derogare de şase luni, pentru că nu au
fost cântare să se poată achiziţiona. Deci peste 4-5 luni fiecare balastieră,
carieră sau orice firmă de producţie care lucrează cu greutate mai mare
trebuie să dispună de acele cântare la livrare şi sunt nişte amenzi destul de
mari, transportatorul poate fi amendat până la 100 milioane, iar producătorul
poate fi amendat până la 400 milioane.
În privinţa taxei, eu zic că sunt obligatorii aceste taxe. Sunt multe
firme, şi aici mă refer la acele balastiere unde, în loc de 30 tone se încarcă
40-50 tone şi drumurile pe care le avem în judeţ se rup şi nu rezistă, dar să
fie o taxă acceptabilă şi să poată plăti pe o perioadă mai mare, şi pentru o
perioadă mai mare să fie o taxă mai mică.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Acest regulament a fost avizat de Ministerul Transporturilor, având în
vedere procedura de la drumurile naţionale. Pentru informare, am rugat
colegul să-mi confirme, şi la ora actuală cântarul este în lucru în zona CareiTăşnad. Sunt de părere că acest subiect trebuie să-l dezbatem aici, pentru că
este o problemă majoră, dacă nu este disciplină şi aici, ne batem joc de banul
public şi de populaţia judeţului.
Ca şi o informaţie suplimentară, la rectificările ulterioare analizăm
posibilitatea cumpărării încă unui cântar cel puţin. Colegii lucrează, s-a mai
cerut pe lângă sprijinul Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi sprijinul Gărzii
Financiare pentru cazul în care, din cântare rezulta o anumită greutate şi în
acte era o greutate mult mai mică. Sunt echipe mixte de control şi se fac
sesizări şi în acest sens.
Domnul consilier Balaji Marius:
Desigur, legea este una pentru toată lumea şi dacă ai încălcat-o trebuie
să plăteşti dar, voiam să spun dacă se poate stabili o anumită taxă, mai mică,
pentru firmele care lucrează în zonă, nu dacă ai depăşit cântarul se plăteşte
aceiaşi amendă. Dacă este legal, bineînţeles.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Analizăm prevederile legale şi vă informăm.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
Între timp aveţi buletinele de vot, aplicăm aceiaşi procedură, se
încercuieşte varianta pentru care optaţi şi se taie varianta pe care o respingeţi.
Rog Comisia de validare şi numărarea voturilor să intre în atribuţii, cine
doreşte poate folosi cabina de vot.
Vă propun să continuăm şedinţa noastră. Următorul punct,
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal
aflat pe teritoriul administrativ al comunei Berveni, judeţul Satu
Mare.
Comisia de drumuri, vă rog ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Alte observaţii dacă sunt ? Dacă nu sunt, supun spre aprobare proiectul
de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt, vă mulţumesc.
13. Proiect de hotărâre privind asocierea judeţului Satu Mare şi a
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a
judeţului Satu Mare cu unele unităţi administrativ teritoriale sau
organizaţii neguvernamentale în vederea cofinanţării şi susţinerii
unor servicii sociale.
Comisia de protecţie socială, vă rog ?
Domnul consilier Vereş István:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii dacă sunt ? Dacă nu sunt, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ?
Împotrivă? Abţineri ?
Domnul consilier Nagy Alexandru:
Dacă-mi permiteţi, eu nu doresc să particip la vot.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am înţeles, consemnăm. Nu sunt, vă mulţumesc. În unanimitate de
voturi, a trecut.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere şi a contribuţiei proprii pentru beneficiarii din cadrul
serviciilor sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
Comisia de protecţie socială, vă rog ?
Domnul consilier Vereş István:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. La acest punct de pe ordinea de zi, doresc să informez
publicul că am rugat expres conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului, având în vedere resursele bugetare limitate la consiliul
judeţean, să procedeze la încasarea acestor contribuţii restante de la consiliile
locale respective, asigurând astfel cofinanţarea direcţiei. Este ultima atenţionare
publică, şi anul trecut, au fost trimise notificări şi somaţii şi consiliile locale au
dat curs acestor solicitări. Este vorba de o creanţă bugetară, din aceste sume noi
trebuie să plătim hrana pentru copii, trebuie să plătim salariul pentru personalul
care lucrează la instituţie.
Domnul consilier Govor Mircea:
Personal vreau să felicit pe domnul director şi pe toţi colaboratorii
dânsului pentru că au o activitate excepţională. M-a impresionat foarte plăcut
ceea ce se întâmplă acolo şi vin tot timpul cu proiecte care sunt în beneficiul
copiilor care au probleme.
Nu numai că facem apel la consiliile locale, trebuie să gândim şi altfel,
consilierii locali sunt subordonaţi politic şi primarii sunt tot politici. Noi,
toate formaţiunile politice care suntem în consiliul judeţean, să-i obligăm să
plătească aceste taxe, întrucât sunt pentru nişte copii care au probleme şi au
nevoie de hrană şi îngrijire şi nu este o problemă benevolă, trebuie să-i
obligăm şi în primul rând să începem de la Satu Mare. Domnule preşedinte,
sunteţi preşedintele UDMR-ului vă rog luaţi atitudine, aveţi şi primăria
Carei, Tăşnad, noi avem Negreştiul. Este vorba de copii care au nevoie de
bani şi toţi primarii şi consilierii locali trebuie să înţeleagă.
Domnul consilier Pinter Jozsef:
Sunt 14 localităţi care plătesc la zi şi ar fi bine să contribuie şi celelalte
localităţi aşa cum prevede legea. Ca să evidenţiem pe cei care plătesc: Botiz,
Căuaş, Dorolţ, Lazuri, Micula, Odoreu, Pir, Santău, Supur, Tarna Mare,
Târşolţ, Vama, Vetiş şi Viile Satu Mare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Sunt de părere că până acum şi direcţia a discutat foarte elegant, prin
adrese, dar dacă nu se rezolvă prin adrese, am solcitat conducerii direcţiei şi
serviciului juridic de la Direcţia de Protecţia Copilului, inclusiv acţionarea
în justiţie a sumelor datorate. Este ca orice creanţă bugetară şi este vorba de
hrana pentru copii şi salariile pentru personalul care deserveşte aceşti copii şi
este lege nu un act de voluntariat. Este o obligaţie legală şi morală.
Până în acest an, noi, consiliul judeţean, am suportat integral aceste
cheltuieli, lucru pe care trebuie să-l cunoască populaţia, dar, nu mai putem să
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suportăm integral noi aceste cheltuieli. Conform legii, şi consiliile locale
trebuie să contribuie la această activitate.
Vă mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii
nr.11/2007 privind aprobarea înfiinţării de către Asociaţia
“Lăcrămioara” a unei case de tip familial.
Comisia de protecţie socială, vă rog ?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil la acest proiect.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Înainte de a supune la vot, doresc să mulţumesc pentru activitatea
desfăşurată la această asociaţie, am fost şi eu personal prezent şi am constatat că
într-adevăr sunt condiţii foarte bune, şi presa locală a relatat de mai multe ori
despre activitatea profesionistă desfăşurată. Vă mulţumim domnule director şi
Consiliul judeţean Satu Mare va fi şi pe viitor alături de astfel de iniţiative.
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine
este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului “
Reabilitarea şi dotarea Centrului de plasament „Floare de Colţ”
Halmeu în vederea accesului beneficiarilor la servicii de dezvoltare a
deprinderilor de viaţă independentă şi a competenţelor profesionale”
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului a judeţului Satu Mare pentru accesarea unor fonduri
din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa
prioritară 3 “îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul
major de interventie 3.2.– „reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.
Comisia de dezvoltare regională ?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Comisia de protecţie socială ?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Iată că a venit momentul în care şi Direcţia de
Protecţia Copilului a elaborat un proiect care urmează să fie depus la
Agenţia de Dezvoltare Regională, pe componenta socială. Profit de
prezenţa mass-mediei şi facem următoarea precizare, pot fi depuse
proiecte în domeniul asistenţei sociale la A.D.R., linia de finanţare este
deschisă. Ca urmare, consiliile locale, asociaţiile private care îşi
desfăşoară activitatea în acest sens, cu încredere pot să depună proiecte de
finanţare. Sunt bani, linia de finanţare nu este depăşită, pot fi depuse
proiecte şi la această axă. Felicitări direcţiei pentru realizarea proiectului,
sper să fie declarat câştigător.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu
sunt, vă mulţumesc.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie “ Reabilitarea şi dotarea
Centrului de plasament „Floare de Colţ” Halmeu în vederea
accesului beneficiarilor la servicii de dezvoltare a deprinderilor de
viaţă independentă şi a competenţelor profesionale”.
Comisia de investiţii ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia de dezvoltare regională ?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Nu în ultimul rând Comisia de protecţie socială ?
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Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării unui proiect de
către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
a judeţului Satu Mare pentru accesarea unor fonduri
nerambursabile din cadrul Programului de Incluziune Socială
finanţat de Guvernul României prin împrumut acordat de către
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie si Dezvoltare.
Comisia de investiţii ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia de dezvoltare regională ?
Domnul consilier Draveczky Carol:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Comisia de protecţie socială ?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Aviz favorabil, cu menţiunea domnului consilier Ardelean.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Am avut o mică completare la acest proiect, este vorba de un centru
care va ajuta nişte tineri cu anumite probleme la reintegrarea în societate.
Discutând cu cei de la direcţie am aflat că va fi undeva în jurul oraşului Satu
Mare. Asemenea centre ar trebui făcute în zone unde capacitatea de
integrare, de absorbţia pe piaţa muncii este destul de mare. Propun ca un
centru de acest fel să fie făcut şi în zona Oaşului unde o mare parte din
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populaţie este plecată şi e nevoie de forţă de muncă pe plan local. Este o
recomandare şi nu o obiecţiune.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
O singură întrebare, domnule director dacă acest centru poate fi mutat,
respectiv dacă mai există asemenea finanţări, astfel încât următorul centru să
fie în zona indicată de domnul consilier ?
Domnul Marc Adrian, directorul D.G.A.P.C.Satu Mare:
Acest proiect are ca amplasament localitatea Noroieni. Noi am optat
pentru acel amplasament unde avem o casă de tip familial înfiinţată prin
program tip Phare şi lângă această casă avem un teren de 4.000 mp. Practic
condiţia pentru finanţare este să dispui, fie de o clădire care trebuie
reabilitată, fie de un teren care să fie în proprietatea judeţului. Deci, am optat
acolo, având avantajul terenului care permite prin configuraţia străzilor
accesul pompierilor, deci obţinerea tuturor avizelor.
Evident că, prin programele care vor urma, noi o să ţinem cont de
recomandarea făcută de domnul consilier, vom accesa programe şi vom
înfiinţa servicii şi în zona respectivă, bineînţeles, dacă vor fi una din cele
două condiţii, fie teren, fie clădire.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Propun ca, principalul criteriu să fie capacitatea de absorbţia forţei de
muncă şi nu neapărat terenul, întrucât terenul se poate găsi oriunde.
Domnul consilier Sălăgean Ioan Gheorghe:
Eu aş avea o recomandare pentru Direcţia de Protecţia Copilului, din
comisia pentru elaborarea proiectului să facă parte şi un inginer de
specialitate PSI şi protecţia muncii, întrucât în prezent sunt probleme mari la
aprobările pentru construcţiile vechi. Şi la Tăşnad sunt probleme, s-a făcut o
clădire nouă, fără aprobarea PSI.
Domnul consilier Rus Ioan:
Am mai ridicat şi în anii precedenţi problema legată de casele de acest
tip special care nu se fac în zona Oaşului şi din cauza lipsei de solicitări
pentru că oşenii preferă să-şi ţină copiii şi bătrânii în familie. Eu recomand să
se vadă exact care este situaţia şi dacă nu vor fi asemenea solicitări în zona
Negreşti, să se recunoască contribuţia în alte proiecte care să compenseze
această proporţie spre Satu Mare şi Carei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
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hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt,
vă mulţumesc.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării activităţii
Centrului de plasament al copilului cu nevoi speciale „Anton”
Căuaş.
Comisia de protecţie socială, vă rog ?
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Am dat aviz favorabil, dar am dori ca domnul director să ne explice ce se
întâmplă cu copiii şi cu personalul de acolo.
Domnul director Marc Adrian:
Centrul de plasament a adăpostit copii şi tineri cu nevoi speciale, cu
handicap, numai băieţi. Acest centru, nemaiavând făcute internări de-a lungul
anilor, a cam rămas oarecum fără beneficiari. La ora actuală Şcoala specială din
Căuaş care este lângă centrul respectiv a ajuns să fie frecventată de un număr de
patru elevi. Noi în condiţiile în care am propus desfiinţarea acestui centru am
avut în vedere şi personalul care poate să opteze, conform legii, pentru celelalte
centre unde avem posturi libere, iar în privinţa copiilor voi da cuvântul colegei
mele care a făcut reorientarea lor.
Doamna Dragoş Mariana, director adj.la D.G.A.S.P.C.:
Acest centru a fost preluat în subordinea direcţiei în anul 2001 cu un
număr de 156 de copii, toţi băieţi, toţi cu nevoi speciale, handicapul fiind de
la uşor până la grav. Din 156, în prezent au mai rămas 31 de beneficiari cu
măsură de protecţie specială, din aceşti 31, patru erau în clasa specială în
Şcoala din Căuaş, unul a revenit în familie, practic au mai rămas trei. Cei trei
beneficiari vor fi transferaţi la o casă de tip familial din Carei şi vor putea în
continuare frecventa Şcoala specială din Carei. De asemenea, sunt şapte
absolvenţi care, conform prevederilor legale, respectiv Legea nr.272 vor fi
menţinuţi în continuare în sistemul de protecţie, la cerere, încă doi ani. Ei
vor fi transferaţi într-un serviciu, respectiv în Casa de tip familial din
Berindan, temporar, până la identificarea unei soluţii pentru integrarea
socio-profesională a acestor tineri.
Ceilalţi 15 care sunt şcolarizaţi în regim de internat la Şcoala de Arte
şi Meserii din Carei, vor beneficia în continure de servicii de cazare şi masă,
inclusiv pe perioada weekendului şi a vacanţelor şcolare şi am înţeles că
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fondurile în acest sens au fost alocate de către consiliul judeţean. Practic,
menţinerea în forma actuală a Centrului de plasament din Căuaş era
inoportună, în primul rând din punct de vedere financiar.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Deci, în acest sens urmează şi încetarea activităţii Şcolii Speciale din
Căuaş pe care o frecventează patru copii. Trei, mă scuzaţi, am greşit, au
rămas trei, patru au fost, deci urmează şi acest demers, trebuie să
raţionalizăm cheltuielile fără să afectăm calitatea serviciului prestat şi să
asigurăm şi personalul căruia i se desfiinţează postul. Am înţeles că
propunerile privesc municipiul Carei, unde există locuri de muncă vacante şi
nici distanţa nu este mare. Pâna acum copiii umblau la Carei şi acum
salariaţii din Căuaş, pentru că, sunt mulţi şi din Carei. De exemplu,
majoritatea profesorilor sunt din Carei. Se va reorganiza această activitate în
ansamblu.
Domnul Konya Ladislau:
Deci, şcoala ca atare, ca personalitate juridică se va desfiinţa la 1
septembrie dar, clasa care a fost acolo şi care a funcţionat în Carei vor
funcţiona toate în internatul Şcolii nr.10, acolo avem condiţii, este
modernizat totul şi elevii vor putea lucra acolo împreună, iar la anul vom
vedea unde vom repartiza ca şi şcolari aceşti elevi.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc, dacă nu sunt şi alte observaţii ? Dacă nu, supun aprobării
proiectul de hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt, vă mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune
a mijloacelor fixe şi casării unor mijloace materiale din
inventarul patrimoniului Şcolii de Arte Satu Mare pe anul
2008.
Comisia de buget?
Domnul consilier Puie Dorin:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
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21. Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui
Consiliului Judeţean Satu Mare pentru îndeplinirea formalităţilor necesare
în vederea înscrierii la Cartea funciară a unor imobile aflate în
proprietatea publică sau privată a judeţului Satu Mare.
Comisia juridică.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Comisia juridică a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii, dacă sunt ? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Urmează proiectele de hotărâri privind statele de funcţii,
21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
Comisia juridică.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Avizat favorabil, domnule preşedinte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii, dacă sunt ? Domnul Ciucoş poftiţi.
Domnul consilier Ciucoş Liviu:
Vreau să întreb dacă, la încheierea contractelor individuale de muncă
se ţine cont de contractul colectiv de muncă nr.2895 din 29.11. unde se
stabilesc minimurile veniturilor, salariul minim pe economie, minimul pe
economie este 600 lei. Calificaţi: 1,1, necalificaţi- maiştri şi liceu 1,2 studii
superioare de scurtă durată 1,5 şi studii superioare 2. Nu se respectă aceste
minime. Ce se întâmplă?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă va spune şi colega noastră, doamna Crişan, şefa de la resurse umane,
din păcate, putem spune acest lucru, legislaţia privind salarizarea din sistemul
bugetar prevede că salariile sunt inferioare acestor prevederi. Aşa este, ultima
Ordonanţă 10/2008 care este încă în vigoare, şi după care se acordă salariile în
sectorul bugetar, nu ţine cont de aceste prevederi, ca urmare Hotărârea
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Guvernului privind stabilirea salariului minim pe economie este peste salariul
unui debutant cu studii medii. Doamna Crişan poftiţi.
Doamna Crişan Anca:
În sistemul bugetar, faţă de cel privat, salariile se stabilesc conform
ordonanţelor de urgenţă. Întotdeauna, când se majora salariul de bază brut
minim pe economie, se indexau şi salariile bugetarilor. Anul acesta nu a avut
loc o astfel de indexare. În general, la salariile de bază, noi avem şi spor de
vechime şi alte sporuri prevăzute de legislaţia în vigoare. Deci nu prea sunt
cazuri în care să fie sub 600 lei salariul de bază brut.
Domnul consilier Ciucoş Liviu:
Am în faţă statul de funcţii la aparatul de specialitate al consiliului
judeţean. La punctual 10 este consultant cu studii superioare 403 lei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este cu două ore.
Doamna Crişan Anca:
Da, este cu două ore.
Domnul consilier Ciucoş Liviu:
Eu am în faţă statul de funcţii nu am de unde să stiu dacă este cu două ore
sau opt ore.
Doamna Crişan Anca:
Dar la încheierea contractului de muncă trebuie să ţinem cont de asta şi
este cu două ore.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Problema ridicată de dumneavoastră privind respectarea salariului minim
pe economie, am discutat, dar ordonanţa care reglementează pentru noi salariul
şi mie mi se pare anormal că în sistemul privat te obligă să dai un salar şi chiar
sistemul public care reglementează per ansamblu toată legislaţia contravine şi
spune că un debutant cu studii superioare ar trebui să primească 1200 lei şi are
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680 lei cu studii superioare. Vă daţi seama câţi se prezintă la concurs pentru
posturile de debutanţi? De aceea sunt şi foarte puţine posturi de debutanţi pentru
că e mic salariul şi nu poţi să dai nici spor de vechime. Eventual, prin Acordul
colectiv am putea insera un articol care să prevadă ca toate salariile care sunt
sub nivelul salariului minim pe economie să fie majorate. Atunci am avea şi
acoperirea prin Contractul Colectiv de Muncă că s-au majorat salariile deşi
Ordonanţa nu permite acest lucru.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statelor
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Avizat favorabil, domnule preşedinte.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, alte observaţii? Domnule director Marc Compartimentul control intern se numeşte de fapt Compartiment audit intern
- este o eroare materială şi vă rog să procedaţi la această înlocuire.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul proiect de hotărâre:
24.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Serviciului Public de Editare a Monitorului Oficial al Judeţului Satu Mare.
Comisia juridică?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Avizat favorabil, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, toate
aceste proiecte le-am trecut pe un singur referat cu aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc, atunci nu am să vă mai întreb la următoarele proiecte
de hotărâri. Am înţeles. Eu la acest proiect trebuie să mă abţin de la vot, dar
îl supun spre aprobare. Dacă sunt şi alte observaţii? Dacă nu, supun spre
aprobare proiectul de hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă?
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Abţineri? Consemnaţi vă rog abţinerea mea, mulţumesc.(Hotărârea a fost
adoptată cu 31 de voturi pentru şi o abţinere).
25. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Biblioteca Judeţeană Satu Mare.
Comisia juridică am înţeles că a avizat favorabil. Dacă mai sunt
observaţii vă rog ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
26. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Şcoala de Arte Satu Mare.
Comisia juridică am înţeles că a avizat favorabil. Dacă mai sunt
observaţii vă rog ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
27. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
R.A.Aeroportul Satu Mare.
Comisia juridică am înţeles că a avizat şi acest proiect favorabil. Dacă
sunt şi alte observaţii vă rog ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în formă iniţială. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
28. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii
la Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii
Tradiţionale Satu Mare.
Comisia juridică am înţeles că a avizat favorabil. Dacă mai sunt
observaţii vă rog ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
29. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii
la Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” Satu Mare.
Comisia juridică a avizat şi acest proiect favorabil. Dacă mai sunt
observaţii vă rog ? Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în
formă iniţiată. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt,
mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
30. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
instituţiile de învăţământ special şi special integrat.
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Comisia juridică a avizat favorabil. Dacă mai sunt observaţii vă rog ?
Dacă nu, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în formă iniţiată. Cine
este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost
adoptată în unanimitate.)
31. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Muzeul Judeţean Satu Mare.
Comisia juridică a avizat favorabil. Dacă nu sunt şi alte observaţii
supun spre aprobare proiectul de hotărâre în formă iniţiată. Cine este pentru?
Împotrivă? Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în
unanimitate.)
32. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Statului de funcţii la
Teatrul de Nord Satu Mare.
Comisia Juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Avizat favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Înainte de a aproba acest stat de funcţii vreau să vă comunic
că am discutat cu domnul primar şi dânsul s-a angajat că în cursul lunii aprilie
vom analiza problema Teatrului în ceea ce priveşte finanţarea. Anul trecut,
municipiul a finanţat 50% din cheltuieli. Am solicitat şi pentru acest an această
cofinanţare. Deocamdată nu au alocat nicio finanţare, nici un leu. Sper ca, cu
ocazia rectificării bugetare care va avea loc în cursul lunii aprilie la municipiul
Satu Mare să se ţină cont şi de acest aspect pentru că, analizând cele două
bugete, bugetul Consiliului Judeţean raportat la bugetul municipiului- noi
finanţăm cu cinci ori mai mult cultura judeţului Satu Mare, având în vedere că
toate instituţiile culturale sunt în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare, în
comparaţie cu municipiul Satu Mare care, are cu mult mai puţine instituţii.
Poate că domnul coleg, fost consilier local, domnul Viman poate să confirme
sau să infirme acest lucru.
Domnul consilier Viman Ioan :
Pot să confirm faptul că într-adevăr instituţiile funcţionează pe teritoriul
municipiului, toată lumea ştie că beneficiarii sunt în cea mai mare măsură
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locuitorii municipiului Satu Mare. Pot confirma de asemenea, că se cere
finanţare şi sprijin material într-o mare măsură. Dar a fost la un moment dat o
cerere de împărţire a sarcinilor, de trecere în administrare spre municipiu şi nu
s-a dorit atunci acest lucru, acum poate ar trebui să reluăm discuţia ca aceste
chestiuni să se rezolve fundamental.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Referindu-ne la biblioteca judeţeană – după cum ştim toate comunele au
câte o bibliotecă comunală, fiecare având câte un bibliotecar care este plătit. Noi
în Satu Mare preluăm această sarcină de la municipiul Satu Mare şi finanţăm
noi integral acest serviciu public. Tot aşa, ca şi ordine de idei oraşul Negreşti
Oaş are Muzeul Ţării Oaşului finanţat integral din bani, din bugetul local al
oraşului Negreşti Oaş. Careiul are Muzeul municipal Carei care este tot în
subordinea Primăriei Carei, finanţat integral din bugetul local, deci, dacă privim
toate aceste aspecte înseamnă că, la acest capitol – cultură, municipiul Satu
Mare ar trebui să contribuie într-o proporţie mai însemnată pentru menţinerea şi
dezvoltarea culturii sătmărene care este recunoscută şi peste hotare. Putem să
spunem că toate instituţiile începând cu Filarmonica, Muzeul, Teatrul, toate
instituţiile aduc cinste judeţului şi ţării.
Domnul consilier Viman Ioan:
Mă iertaţi că intervin. Teatrul şi Filarmonica au un statut special faţă de
celelalte instituţii care au în subordine instituţii la nivele locale. De exemplu,
Biblioteca Judeţeană coordonează bibliotecile din judeţ. Şi celelalte instituţii la
care v-aţi referit au o reprezentanţă să zicem în teritoriu. Sigur, asta se poate
pune în discuţie dar, există o lege care spune că sistemul de cultură sau
Inspectoratul pentru Cultură ce responsabilităţi are. Asta deci, e de discutat,
dacă Biblioteca poate să treacă la municipiu. Dar cele două care nu au
reprezentări în judeţ, care nu au o coordonare de la nivel central, pentru că nu
există teatru în centru de judeţ şi teatru în fiecare comună cum există biblioteci
şi atunci…
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Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu nu am vorbit de transfer la Bibliotecă, pur şi simplu vreau să subliniez
efortul bugetar al judeţului Satu Mare prin care noi preluăm anumite sarcini şi
responsabilităţi de la municipalitate. Domnul Govor.
Domnul Govor Mircea:
Domnule preşedinte, este şi din vina noastră, pentru că noi am avut
posibilitatea să scăpăm de ele odată, dar atunci n-am vrut. Mă rog, la vremea
respectivă am privit altfel. Acum, când este criză financiară şi „ne strâng şi pe
noi pantofii”, acum, într-adevăr ar trebui discutată problema asta că uităm că
municipiul are bugetul de cinci ori mai mare ca judeţul Satu Mare. Noi ajungem
tot timpul să plătim şi ei, au un buget de cinci ori mai mare ca bugetul nostru....
Haideţi să cădem de acord şi să le predăm integral aceste două activităţi. Şi eu
zic că poate găsim o înţelegere la ei.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În cursul lunii aprilie o să recomand ca cei patru lideri de grup din cadrul
Consiliului local Satu Mare să avem o discuţie pe fond privind instituţiile de
cultură. Şi rog reprezentanţii Comisiei de cultură să participe la această
întrevedere în calitate de profesionişti în domeniul culturii pentru că, trebuie să
avem în vizor şi acest aspect.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în formă iniţiată. Doriţi să interveniţi ? Doamna Racz Eva:
Doamna Racz Eva:
Da, domnule preşedinte aş dori să intervin puţin la Statul de funcţii la
poziţia 45. Sper să fie o eroare materială cifra 89 pentru că toate celelalte
sunt 894 şi rog să se consemneze eroare materială în acest sens.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în formă iniţială. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Dacă comisia de validare a terminat cu numărarea voturilor, vă rog să daţi
citire procesului verbal.
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Domnul Pinter Jozsef:
Dau citire procesului verbal privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Satu Mare în Consiliul de Administraţie al Regiei
Autonome Aeroportul Satu Mare încheiat la 27 martie 2009. Comisia de
validare a Consiliului Judeţean Satu Mare în prezenţa a patru din membrii săi
a procedat la numărarea voturilor şi a constatat următoarele: din cele 32 de
voturi exprimate 27 sunt valabile şi 5 sunt nule. Un număr de 27 de voturi
sunt pentru şi nici unul împotrivă. Mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Înainte de a aproba acest proiect de hotărâre vă propun
să modificăm denumirea instituţiilor care au reprezentanţi, de exemplu
Ministerul Apărării din denumirea Ministerul Apărării Naţionale, adică să
procedeze compartimentul la actualizarea denumirii instituţiilor care au
delegaţi. Ministerul economiei şi finanţelor la ora actuală se numeşte
Ministerul Finanţelor Publice. Deci, să procedăm şi la actualizarea
denumirilor instituţiilor care au desemnaţi reprezentanţi. Poate ar fi bine ca
să putem să discutăm la nivelul ministerelor să desemneze reprezentanţi din
judeţul Satu Mare, astfel încât, am putea face şi o economie privind costul
biletului dus-întors ce se decontează pentru membrii Consiliului de
Administraţie.
Dacă nu sunt şi alte observaţii supun spre aprobare proiectul de
hotărâre privind desemnarea unui nou membru în Consiliul de Administraţie
al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Nu sunt, mulţumesc.(Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.)
Următorul proiect:
33. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de muncă
al domnului Voicu Radu Rusu, director al Bibliotecii Judeţene Satu
Mare, instituţie publică sub autoritatea Consiliului Judeţean Satu
Mare.
Domnul consilier Govor Mircea:
Dacă tot a rămas pe ordinea de zi, eu vă propun următorul aspect. Noi
luăm cunoştinţă de încetarea raportului de muncă şi tot noi să decidem
continuarea activităţii dânsului până la reglementarea legii, adică până când
se definitivează legea cumulului de pensii şi de salarizare. Şi atunci nu e nici
o problemă.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Singura problemă este, dacă nu va fi niciodată legea definitivată ? Eu
propun în acest sens, până la organizarea concursului.
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Domnul consilier Govor Mircea:
Organizarea concursului depinde de noi, domnule preşedinte, dar legea
e lege. Eu zic că la ora actuală omul are dreptul să-şi continue activitatea şi
ca director pentru că legea nu interzice. Asta înseamnă că noi interzicem
dacă mergem pe această idee, noi ne-am şi pronunţat că poate să meargă
acasă şi deja şi organizăm concurs. Fac apel la colegii noştri s-o gândim
corect.
Domnul consilier Ardelean Ioan Mircea:
Domnule preşedinte, dumneavoastră aţi spus aici că legea este la
Parlament pe ordinea de zi. Haideţi să n-o mai lungim, până la apariţia legii
şi atunci se clarifică toate.
Domnul Sălăgean Ioan Gheorghe:
Avem pe ordinea de zi proiectul hotărâre de încetarea activităţii. Ca
să-l putem menţine pe domnul director în funcţie trebuie să avem o cerere,
după ce există încetarea. Noi nu că nu suntem de acord, să nu înţeleagă
colegii de la P.S.D. că nu suntem de acord. Vom sta şi vom analiza şi mai
mult ca sigur vom fi de acord dar după încetarea activităţii, trebuie să avem o
cerere a modului de colaborare cu instituţia. Putem fi de acord verbal dar o
hotărâre nu putem lua pentru că nu avem la bază o cerere, o bază legală.
Doamna Pricop Cornelia, contabil şef la Biblioteca Judeţeană Satu
Mare:
În data de 5 sau 6 februarie a acestui am primit decizia de pensionare a
domnului director de la Casa de pensii. Cu două zile mai târziu, printr-o
adresă am trimis copie consiliului judeţean cu rugămintea de a-l lăsa să-şi
continue activitatea pe cât este posibil în temeiul legal. Până la acest
moment nu s-a primit nici un răspuns.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Normal că nu s-a primit pentru că am avut o şedinţă extraordinară şi
aceasta este prima şedinţă ordinară de atunci.
Domnul consilier Govor Mircea:
Noi am avut o discuţie pe tema aceasta şi eu zic că ar trebui s-o
respectăm.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian:
Având în vedere că este sub coordonarea mea această instituţie, vreau
să vă spun că, de când am preluat coordonarea acestei instituţii cred că am
reuşit să avansăm deblocarea situaţiei cu Federalcoop-ul, mai departe am
reuşit să avansăm acţiunea de accesarea fondurilor nerambursabile, atât prin
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AFCN şi chiar la Ministerul Culturii şi acum urmărim site-ul de la Ministerul
Culturii şi aşteptăm din moment în moment să se lanseze acest program. Eu
susţin proiectul de hotărâre în forma iniţiată, nu cred că îngrădim dreptul
domnului Voicu Rusu să colaboreze şi în continuare cu Biblioteca Judeţeană,
vom găsi o forrmulă în continuare. Cred că şi doamnele care participă la
şedinţă pot să confirme că am avut o colaborare bună şi în a debloca toată
situaţia de acolo, dar eu menţin proiectul de hotărâre în forma iniţiată.
Domnul Govor Mircea:
Am înţeles, pentru mine lucrurile sunt clare. Nici nu am ştiut de
atribuţia domnului vicepreşedinte care de fapt este un om de cultură şi se
ocupă de problemele culturale, eu îl felicit şi acum realizez de ce se umblă să
dăm noi şi terenul Bibliotecii Judeţene, de fapt dumneavoastră sunteţi
creierul la treaba aceasta.
Domnul preşedinte, eu vă rog din suflet să găsim formula corectă şi
ideală pentru un om de cultură într-adevăr, nu pentru domnul Ştef care este
un om de cultură, eu îl felicit pentru ce este şi să vedem până la urma urmei
despre ce vorbim noi aici. Vorbim de continuitate pentru că omul ăsta de
atâţia ani s-a bătut cu sistemul vostru, să nu-l numesc ticăloşit că aţi umblat
să beliţi acest consiliu judeţean cu bani din chirii să luaţi terenul de sub
clădire şi aţi umblat cu tot felul de jonglerii pe linia P.N.L.-ului, pentru că de
aici provin toate nenorocirile cu Biblioteca Judeţeană. Şi dacă nu se face
treaba aceasta, nu-i nici o problemă, o să ne ocupăm personal de treaba
aceasta.
Domnul consilier Draveczky Carol:
Domnilor, stăm aici de două ore, vă rog să facem o pauză de 15
minute.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Domnilor colegi, eu cred că o hotărâre corectă a consiliului judeţean ar
fi să existe într-adevăr o posibilitate şi toată lumea să fie de acord cu ea, o
încetare într-adevăr a raportului de muncă, dar în acelaşi timp, o continuare
ca interimar a domnului Voicu Rusu până la apariţia legii şi organizarea
examenului. Pe de altă parte, se spunea înainte că ar trebui să lăsăm şi pe alţii
să vină în faţă. Într-adevăr ar trebui să aducem şi pe alţii să vină în faţă dar,
ar trebui să le aducem pe lângă personalităţile marcante care există pentru că
şi aşa nu avem multe. Cred că, ar fi o soluţie justă şi nu ar prejudicia pe
niciunul dintre noi păstrarea ca interimar a domnului Voicu Rusu în această
funcţie.
Domnul consilier Rus Ioan:
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Domnului consilier Govor aş vrea să-i spun un singur lucru, Mircea, te
rog frumos, ca şi colegi, nu comparăm pregătirea vicepreşedinţilor noştri cu a
altora.
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aş vrea să vă atrag atenţia asupra regulamentului de funcţionare al
consiliului judeţean, anume că un consilier, la o problemă de două ori poate
să ia cuvântul.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Propun o pauză de zece minute.
După pauză:
Propun să reluăm şedinţa. Putem continua. Domnul Ştef doreşte să
intervină.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian:
Doresc să dau un răspuns colegului nostru domnul Govor. S-au adus
nişte acuze extrem de grave şi mă simt dator să dau nişte explicaţii. În primul
rând, în ce priveşte terenul, se derulează acum o expertiză pentru a stabili şi
valoarea acestui teren, totodată valoarea unei chirii pe care s-o putem aplica
Federalcoop-ului din momentul în care am devenit noi proprietarii acelui
teren. Nu s-a discutat încă, este doar o propunere a Federalcoop-ului că sunt
dispuşi să cumpere acel teren. Noi nu am discutat această variantă, este o
propunere, bineînţeles că ştim de ea, prin acea expertiză dorim să stabilim
valoarea acelui teren pentru a şti ce chirie putem să solicităm Federalcoopului pentru a putea să ne reglăm chiria pe clădire şi chiria pe teren.
În al doilea rând, dacă dumneavoastră credeţi că vicepreşedintele
dumneavoastră era mai potrivit pentru instituţiile de cultură, doamna doctor
Paula Mare, pentru că dânsa s-a ocupat de instituţiile respective, şi ca atare,
momentan am avut o gaură de 28 mld.pe chirie, din care am achitat deja 14
mld.şi mai avem una la fel ca să putem aduce la zi situaţia. Legat de faptul că
aş avea eu ceva interese pentru a aduce pe unii sau pe alţii pe această poziţie,
cer scuze pe această cale doamnei pentru reacţia domnului Govor, cred că am
pus-o într-o situaţia extrem de penibilă, eu pe doamna. Pentru că eu am
cunoscut-o în întâlnirile pe care le-am avut cu instituţiile de cultură cu
scopul de a le coordona pentru a aplica la AFCN şi la proiectele pe fonduri
nerambursabile la Ministerul Culturii. În momentul acela am cunsocut-o şi o
rog să se prezinte ce studii are. Eu chiar continuitatea am urmărit-o până la
organizarea acestui concurs.
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Domnul consilier Govor Mircea:
Stimaţi colegi, domnule vicepreşedinte, în şedinţa de lideri de grup în
care dumneavoastră aţi fost prezent, domnul vicepreşedinte Macec, domnul
preşedinte al consiliului judeţean, şi ceilalţi colegi, s-a discutat această
problemă. Dacă vreţi v-o spun până la capăt. Dumneavoastră personal, şi nu
altcineva aţi spus aşa: “avem o posibilitate să ne stingem datoria faţă de
Federalcoop, să le vindem terenul de sub clădire”. La care eu am spus în
felul următor: “mai bine facem altceva, mutăm biblioteca la muzeu la
iniţiativa domnului preşedinte, pe urmă îi punem pe ei să ne plătească chiria
pentru terenul de sub clădire,” deci asta a fost ideea mea, nu a
dumneavoastră, a dumneavoastră a fost s-o dăm contrapartidă la chirie,
domnule vicepreşedinte.
Am spus că nu e nici o problemă, mutăm biblioteca la muzeu, lăsăm
biblioteca pentru ei, luăm noi chirie pe teren, după ce li se adună o sumă
mare de bani şi le punem sechestru pe clădire. Asta spun faţă de toată lumea
şi am gândit-o foarte corect nu cum aţi gândit-o dumneavoastră să le plătim
chiria noi, să le dăm terenul. Asta niciodată.
În ce priveşte pe doamna nu ştiu cine este şi nici nu mă interesează. Nu
am avut atac la nici o persoană, mi-am susţinut propunerea vizavi de domnul
Voicu D.Rusu, dacă consiliul judeţean va aproba.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Pentru chirie, mai avem, potrivit sentinţelor, este până în 2006 sau
2007, doamna Schvarczkopf poate să confirme, deci până în 2006 avem
achitată chiria achitată la zi, din 2006 în continuare avem chirie care curge şi
la ora actuală este pe rolul instanţelor de judecată. Tot aşa noi, acuma rămâne
definitivă şi irevocabilă sentinţa, este ultima cale extraordinară de atac la
Curtea de Casaţie şi Justiţie, să rămână terenul proprietatea noastră, şi din
2006 putem percepe şi noi chirie, pe teren şi acest drept începe să curgă din
2006 de când avem o hotărâre de consiliu judeţean în aces sens şi merge
până la infinit, până când există terenul sau până când un alt proprietar va fi
asupra terenului. Deci noi o să avem acest drept. Contestaţia în anulare este,
dacă nu mă înşel, acţiune la Înalta Curte de Casaţie, domnul Coza care este
reprezentantul consiliului judeţean în acest proces, spune că şansele tind spre
zero pentru partea adversă. Ca urmare, trebuie să apară sentinţa şi să rămână
definitivă şi irevocabilă ca să ne putem prevala de acest drept de al nostru.
Domnul vicepreşedinte Ştef Adrian:
Vreau să mai fac o precizare, eu v-am informat despre acea propunere
pentru că discutam la momentul respectiv şi chiar iniţiativa domnului
preşedinte ca să avem aceste şedinţe pregătitoare eu cred că sunt de bun
augur şi până acum au decurs foarte bine. Deci vreau să fac o precizare, şi vă
rog frumos, nu mai deziformaţi colegii, legat de acest aspect, dar oricum m47

am obişnuit pentru că, şi ziarul pe care-l aveţi în proprietate m-a făcut pe
mine autist şi pe colegul meu cleptoman, care nu cred că poate fi vorba de
aşa ceva.
Doamna Horotan Paula Maria:
Lucrez la Biblioteca Judeţeană Satu Mare de 13 ani, momentan sunt
şef servciu relaţii cu publicul. Intenţia mea nu este aceea de a-i lua locul
domnului Voicu D.Rusu, mai cu seamă că am avut o colaborare foarte bună
şi l-am respectat foarte mult. Dacă ştiam de intenţia dânsului, exprimată de
altfel, printr-o cerere după câte am înţeles, de a rămâne la cârma bibliotecii,
probabil nu aş fi acceptat propunerea domnului vicepreşedinte Ştef de a
prelua interimatul bibliotecii.
Situaţia creată mă face să mă simt ca pe un eşafod acum, vă rog să-mi
scuzaţi emoţiile, cât despre mine vă pot spune că am absolvit studii
superioare de specialitate, după aceea am absolvit Facultatea de Ştiinţe
Politice şi Administrative, specializarea Istorie-jurnalism, apoi am aplicat
pentru un masterat de Management Educaţional pe care l-am luat cu nota 10.
Am luat parte şi la alte forme de specializare de biblioteconomie, respectiv
Managementul Bibliotecilor Publice şi Promovarea Colecţiilor şi am
participat şi în Marea Britanie cu o bursă de studii tot pe management de
bibliotecă.
Am făcut parte trei ani de zile dintr-o echipă de proiect la nivel
naţional care s-a implementat pentru toate bibliotecile din România,
Biblioteca Judeţeană Satu Mare a fost printre primele nouă biblioteci care au
aplicat pe acest proiect şi în urma unui concurs de dosare am fost acceptată
să implementez acest proiect la Biblioteca Judeţeană Satu Mare. Dacă aveţi
întrebări sau nedumeriri, vă răspund.
Domnişoara consilier Racz Eva:
Cred că este momentul pentru o solidaritate feminină, doamnă, vă
felicit pentru calificările pe care le aveţi şi sunt convinsă că în momentul în
care veţi ajunge în această funcţie, veţi fi perfect calificată şi sper, potrivită
pentru a conduce această instituţie.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Apreciez activitatea doamnei Horotan însă propunerea mea, aşa cum
am spus înainte, şi cred că nu va deranja pe nimeni, cu atât mai mult cu cât
ar trebui apreciată activitatea domnului Voicu D.Rusu, iar doamna Horotan
probabil că va şi câştiga concursul la momentul în care va participa, dacă are
într-adevăr aceste cunoştinţe. Părerea mea, ca jurist, este să păstrăm art.1 aşa
cum este, iar art.2 să sune în felul următor: “ Începând cu aceeaşi dată, se
numeşte director interimar la Biblioteca Judeţeană domnul Voicu D.Rusu şi
punct, lăsând la o parte celelalte aspecte, eu nu mai doresc să lungesc vorba
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dar vreau să reiau calităţile pe care le are. Trebuie să păstrăm şi să avem grijă
de oamenii noştri de cultură, discutăm de un om de cultură care, nu cred că la
un moment dat îşi termină activitatea şi se duce în pensie. Îmi cer scuze de la
doamna că a ajuns în această situaţie dar să ştiţi că dacă are aceste capacităţi
şi calităţi va şi câştiga concursul în momentul când se va prezenta.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am şi eu o propunere ca şi iniţiator al proiectului de hotărâre, care a
fost, după cum am înţeles subiectul dezbaterilor. Pe de o parte,ideea de bază
este de a-l păstra pe domnul Voicu D.Rusu la Biblioteca Judeţeană pentru a
păstra experienţa dânsului. Ideea ca acest lucru, să fie legat de un act
normativ care, nu se ştie dacă apare, dacă nu, nu cred că ar fi cea bună
pentru a crea şi stabilitate în cadrul instituţiei, fapt pentru care, ar fi o
variantă, art.1 obligatoriu, pentru că de fapt noi luăm act de situaţia juridică
privind pensionarea, deci încetarea raportului de muncă, să luăm act de acest
aspect.
La art.2 am putea să nu fie doamna Horotan, până la organizarea
concursului, să fie în continuare domnul Voicu D.Rusu şi să limităm acest
concurs să se organizeze în termen maxim de 90 de zile. Şi atunci este
asigurată şi continuitatea, este asigurată şi legalitatea. Şi în acest timp de 90
de zile există posibilitatea pe lângă organizarea concursului pentru postul de
director, post de ordonator de credite, să se vadă din organigramă şi din statul
de funcţii care post ar putea fi deblocat, conform legii, ca domnul Voicu să
continue acolo activitatea.
Deci, până la organizarea concursului, conform prevederilor legale, ar
fi şi atunci, este o propunere a domnului Ciprian Ardelean, dacă menţineţi ?
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Eu sunt de părere că, dacă nu trecem nimic oricum concursul poate fi
organizat, nu în 90 de zile, de ce să trecem 90 de zile ? Nu sunt de acord cu
aceasta din următorul motiv, concursul poate fi organizat şi mai devreme de
această dată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Deci avem o propunere comună. Art.1 rămâne, art.2. Începând cu
această dată se numeşte director interimar domnul Voicu Radu Rusu, până la
organizarea concursului conform prevederilor legale.
La art.3 înlocuim pe doamna Horotan căreia trebuie să-i mulţumim şi
s-o felicităm pentru activitatea desfăşurată până la această dată şi sper ca, în
continuare, să poată avansa în instituţie şi-i cerem scuze pentru incoveniente.
Atunci rămâne o singură propunere şi supunem această propunere la
vot ? Sunteţi de acord sau mai este şi o altă variantă ?
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Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Domnule preşedinte, vreau numai să atrag atenţia că legea spune, la
pensionare reangajarea se poate face după cinci zile. Să scriem conform legii,
nu cu aceiaşi dată, pentru că nu este legal.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Atunci să scriem conform legii.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Sunt de acord cu această precizare, conform legii. De asemenea, cred
că ar trebui în momentul în care va fi numită doamna să fim încunoştinţaţi şi
noi. Eu repet, îi apreciez activitatea, dar să vedem şi noi dacă are activitate
poliltică în spate, dacă nu are, dacă face parte din vreun partid politic.
(Unii consilieri protestează).
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
O secundă, ştiu că este o lege votată în parlament privind politizarea
instituţiilor publice, în sensul de a numi prin mandat de patru ani de zile, lege
care a fost atacată la Curtea Constituţională. Şi atunci să fie membră PNL,
UDMR, PSD, PD-L, care ? A, deci să nu fie, aşa da. Pot să vă spun că, având
în vedere această carieră profesională a doamnei Horotan, mi-ar face plăcere
să fie membră UDMR.
Deci, art.1 rămâne neschimbat, art.2: “Se numeşte director interimar la
Biblioteca Judeţeană domnul Voicu Radu Rusu, conform prevederilor legale,
până la organizarea concursului conform prevederilor legale”, adică de două
ori. Şi art.3 rămâne doar domnul Voicu D.Rusu.
Supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este de acord ? Împotrivă
? Abţineri ? O abţinere.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Mă abţin.
34. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru cooperarea
dintre Aeroclubul României şi Regia Autonomă Aeroportul Satu
Mare în vederea desfăşurării de activităţi sportive.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
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Vă mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Vă mulţumesc.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a drumului judeţean
DJ 192 Satu Mare (DN 19) – Odoreu – Apa – DN IC, situat în judeţul
Satu Mare.
Comisia de drumuri ?
Domnul consilier Govor Mircea:
Aviz favorabil. Chiar este un lucru excepţional.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vreau să felicit personal cele trei consilii locale şi conducerea acestora
pentru că au curajul şi au luat iniţiativa de a face acest demers de
declasificare acestui drum judeţean, deja sunt în curs de înfiinţare două ADIuri prin care doresc să reabiliteze, prin programul FEADR, acest drum
judeţean, respectiv Medieşu Aurit doreşte şi partea de la Iojib şi până la
Potău să reabiliteze, celălalt drum judeţean. Felicitări încă o dată consiliilor
locale, primarilor şi viceprimarilor de la cele trei comune.
Vă mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Vă mulţumesc.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de încadrare în
categoria funcţională a drumurilor comunale a unui sector din
drumul judeţean DJ 195 Ardud (DN 19A) – Viile Satu Mare – Necopoi
– Cărăşeu – Potău – Medieşu Aurit – Iojib (DN IC),situat pe teritoriul
administrativ al comunei Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare.
Comisia de drumuri ?
Domnul consilier Govor Mircea:
La fel. Aviz favorabil şi tot aşa cu felicitări.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Vă mulţumesc.

51

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii la Direcţia
Generală de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Riedl Rudolf:
Nu doresc să particip la dezbatere pentru că am un interes. Şi sper că
acele proiecte care au fost aprobate de consiliu şi nu au respectat acest lucru
să rămână în vigoare.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă mulţumesc. Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare
proiectul de hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ?
Abţineri ? Nu sunt. Vă mulţumesc.
38.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de
muncă al domnului Popescu Gheorghe.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu propun şi la acest proiect de hotărâre, pentru a face un
paralelism, în aceiaşi idee înlocuirea art.2 cum a fost menţionat şi
modificările de fond, adică, până la organizarea concursului domnul
Popescu Gheorghe rămâne, aceiaşi formulare ca şi la domnul Voicu
Radu Rusu, doar schimbăm numele. Cu aceste propuneri de modificare,
dacă sunteţi de acord, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma
iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 0 abţinere din partea
domnului Macec Valentin.
39. Proiect de hotărâre
privind stabilirea cotei-părţi ce revine
Consiliului Judeţean Satu Mare din sumele încasate cu titlu de chirie
de către titularii dreptului de administrare asupra imobilelor aflate
în domeniul public al judeţului Satu Mare.
Comisia juridică ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
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Aviz favorabil.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Este o altă măsură prin care dorim să creştem veniturile proprii, sunt
multe clădiri care sunt în domeniul public al judeţului şi se află în
administrarea unor instituţii care au încheiat contracte de închiriere fără să se
precizeze cât anume din aceste sume trebuie să ne revină conform legii.
Dacă nu sunt şi alte observaţii, supun spre aprobare proiectul de
hotărâre în forma iniţiată. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
Vă mulţumesc.
40. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea îndemnizaţiei de şedinţă a
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Comsia juridică, vă rog ?
Doamna consilier Mărginean Maria Eva:
Aviz favorabil.
Domnul consilier Riedl Rudolf:
Membrii A.T.O.P. nu participă la dezbatere.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Vă rog să faceţi asemenea afirmaţii doar în nume propriu.
Domnul consilier Riedl Rudolf:
Nu particip.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Altcineva ?
Domnul consilier Rus Ioan:
Eu nu particip.
Domnul consilier Viman Ioan:
Nu particip.
Domnul consilier Pintér Jozsef:
Nu particip.
Domnul consilier Kovacs Máté:
Nu particip.
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Domnul consilier Draveczky Carol:
Nu particip.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Potrivit discuţiei noastre din vara anului trecut am spus că
odată cu aprobarea bugetului pe anul 2009 stabilim şi cuantumul
îndemnizaţiei pentru membrii A.T.O.P.pentru anul 2009.
Domnul consilier Ciucoş Liviu:
Aici scrie 20 % din îndemnizaţia preşedintelui, proporţional cu
numărul de şedinţe. Să înţeleg 20 % pe şedinţă ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Aceasta este suma maximă. De la 30 propunerea este la 20 %, adică cu
o treime să fie diminuată.
Domnul vicepreşedinte Macec Valentin:
Vreau să comunic colegilor că, având în vedere faptul că în luna
octombrie eu am iniţiat un proiect de hotărâre pe această temă şi nu pot să
mă dezic de ceea ce am iniţiat atunci, eu mă voi abţine de la vot. Vă
mulţumesc.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Mulţumesc. Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Se
aprobă cu o abţinere din partea domnului consilier Macec, respectiv membrii
A.T.O.P. nu participă la vot.
Vă cer scuze, trebuia la începutul şedinţei dar, datorită
procedurilor
protocolare datorate prezenţei domnului prefect, am uitat să supun spre aprobare
procesele-verbale ale şedinţei din 06 februarie din 2009, respectiv a celei
extraordinare din 03 martie 2009. Dacă sunt observaţii la aceste două proceseverbale ? Dacă nu, supun spre aprobare cele două procese-verbale. Cine este
pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Nu sunt.
La 41. D i v e r s e, doar două probleme aş dori să ridic, liderii de grup ar
trebui marţi să ne întâlnim pentru că am aprobat bugetele de venituri şi
cheltuieli şi statele de funcţii pentru unităţile subordonate. Săptămâna viitoare ar
trebui să analizăm şi să avizăm contractele colective, respectiv acordurile
colective de muncă în următoarea şedinţă. Eu vă propun ca înainte de
sărbătorile religioase să avem şedinţă de consiliu, dacă va fi cazul, să avem şi în
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ultima săptămână a lunii dacă trebuie dar, înainte de sărbătorile religioase
oricum să avem o şedinţă.
Domnul consilier Ardelean Ciprian:
Am înţeles că ar fi o întâlnire cu reprezentanţii consiliului local în ceea ce
priveşte Teatrul. Rugămintea mea este să discutăm dacă rămân în continuare
aceste instituţii de cultură sub sprijinul financiar al consiliului judeţean să aibă
reprezentaţii şi în judeţ, nu numai în Satu Mare. Să vină şi la Negreşti, să
meargă şi la Carei să facă spectacole pentru că îi plătim, în special la Negreşti
vorbesc pentru că acolo nu a fost nici Teatrul, nici Filarmonica niciodată.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
În ceea ce priveşte Teatrul au fost spectacole în judeţ, chiar cu
abonament. Vă propun ca din partea primăriei să vină să solicite cineva acest
lucru, astfel încât să fie şi spectatori prezenţi şi locuri.
Domnul consilier Rus Ioan:
Am mai făcut odată propunerea aceasta. Rugămintea noastră este să
facă o permanenţă din chestiunea aceasta. Să se stabilească la întâlnirea
respectivă, odată la lună, de exemplu, nu-i problemă de spaţiu. Deja au
început să se deschidă la Negreşti case de pariuri, de zaruri, de tot felul de
jocuri şi noi ne angajăm prin factorii politici să organizăm, numai să vină.
Domnul consilier Viman Ioan:
Aţi făcut o propunere foarte bună ca să facem o întâlnire, Comisia de
cultură împreună cu şefii de grup dar noi nu ştim ce dorim de fapt. Dorim să
transferăm aceste instituţii ? Ar trebui să discutăm în principiu sau primim un
mandat din partea consiliului judeţean prin care să tratăm ?
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Întâlnirea liderilor de grup de săptămâna viitoare acest scop are, să
dezbatem şi să avem noi un punct de vedere comun în ce priveşte strategia
noastră în acest sens.
Domnul consilier Macec Valentin:
Domnule preşedinte, propun să mandatăm pe domnul Ardelean
Ciprian la această întâlnire pentru că ar putea foarte bine să susţină ideile pe
care le-a expus.
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Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Aş avea rugămintea ca deciziile şi hotărârile pe care le luăm în
consiliul judeţean să fie tratate în mod serios. Am ajuns la situaţia că sunt
alenecări de teren la Soconzel şi sunt case în pericol. S-a pus în discuţie
această problemă şi nimeni nu a luat nicio măsură.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Am să verific încă odată şi colegii de la Prefectură. Procedura este
următoarea, autoritatea sesizează echipa mixtă care se deplasează la faţa
locului şi este coordonat de către Prefectură, se face un proces-verbal în care
se constată aceste calamităţi naturale, eu personal mă ocup săptămâna
viitoare să avem documentele pregătite.
Domnul consilier Sălăgean Ioan:
Ajungem să avem mult mai mari cheltuielile decât dată prevenim.
Domnul preşedinte Csehi Árpád Szabolcs:
Eu personal mă ocup. Dacă nu sunt şi alte probleme, mulţumesc pentru
prezenţă, eu vă doresc un sfârşit de săptămână plăcut.
PREŞEDINTE,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Csehi Árpád Szabolcs
Cornelia Bota

Red./teh.
B.K.,Sz.E.,B.N.
2 ex.
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